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Resumo 
O artigo objetiva analisar jogos de linguagem matemáticos gerados por alunos surdos do 4° e 
5° Anos Iniciais de uma escola bilíngue, situada em Imperatriz, Maranhão, Brasil. As bases 
teóricas se vinculam ao campo da etnomatemática em seus entrecruzamentos com os 
pensamentos de Michel Foucault e Ludwig Wittgenstein. O material empírico se constituiu 
de observações, filmagens, materiais produzidos pelos alunos e registros em diário de campo 
da pesquisadora. A análise, na perspectiva foucaultiana, demonstrou que os discentes surdos 
apresentavam distintas formas de calcular multiplicações com a emergência de jogos de 
linguagem que apresentam semelhanças com os usualmente gerados na matemática escolar. 
 
Palavras-chave: Etnomatemática. Semelhanças de Família. Alunos Surdos. Visualidade. 
Escola bilíngue.  

 
Mathematical Language Games Generated by Deaf Students 

 
Abstract 

The article aims to analyze mathematical language games generated by deaf students from 
the 4th and 5th Initial Years of a bilingual school located in Imperatriz, Maranhão, Brazil. 
The theoretical bases are linked to the field of Ethnomathematics in its intertwining with the 
thoughts of Michel Foucault and Ludwig Wittgenstein. The empirical material consisted of 
observations, footage, materials produced by the students and records in the researcher's field 
diary. The analysis, in the Foucaultian perspective, showed that deaf students have different 
ways of calculating multiplications, with the emergence of language games that have 
similarities with those usually generated in school mathematics. 
 
Keywords: Ethnomathematics. Family Similarities. Deaf Students. Visuality. Bilingual 
School. 

 
Juegos de Lenguaje Matemáticos Generados por Estudiantes Sordos 

 
Resumen 

El artículo tiene como objetivo analizar los juegos de lenguaje matemático generados por 
estudiantes sordos de 4º y 5º Año Inicial de una escuela bilingüe ubicada en Imperatriz, 
Maranhão, Brasil. Las bases teóricas están ligadas al campo de la Etnomatemática en su 
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entrelazamiento con los pensamientos de Michel Foucault y Ludwig Wittgenstein. El material 
empírico consistió en observaciones, metraje, materiales producidos por los estudiantes y 
registros en el diario de campo del investigador. El análisis, en la perspectiva foucaultiana, 
mostró que los estudiantes sordos tienen diferentes formas de calcular las multiplicaciones, 
con la aparición de juegos de lenguaje que tienen similitudes con los que se suelen generar en 
la matemática escolar. 
 
Palabras clave: Etnomatemática. Similitudes Familiares. Estudiantes Sordos. Visualidad. 
Escuela bilingüe. 
 

Introdução 

A época contemporânea tem se mostrado prolífera nas distintas discussões sobre o 

processo educacional dos surdos. Entre os diferentes discursos espraiados acerca desta 

temática, a escrita deste texto – que está agregada a uma pesquisa maior – intenta tecer 

algumas construções sobre a educação bilíngue para surdos. Foucault (2016) nos ensina que 

“É preciso estar pronto para acolher cada momento do discurso em sua irrupção de 

acontecimentos” (p. 31). Nas tramas sociais, há uma formação discursiva que vem se 

modificando e percorrendo a senda deste novo cenário educacional para os surdos. Outros 

enunciados estão emergindo, sendo difundidos e dando novas formas aos discursos. Assim, 

tem-se discutido uma educação que busca, por meio dos artefatos culturais de sujeitos surdos, 

propiciar construções de conhecimentos consistentes.  

Inspiradas nessa premissa, elencamos as especificidades linguística e cultural desse 

grupo, que, propagadas na escola bilíngue para surdos, podem materializar aproximações 

com a perspectiva etnomatemática investigada por Knijnik et al. (2013). Essas lentes 

entendem a etnomatemática como uma caixa de ferramentas teóricas que permite investigar 

os discursos sobre as matemáticas escolar e acadêmica, além de examinar os jogos de 

linguagem e suas semelhanças de família. Em particular, para o desenvolvimento de nossa 

análise, o foco reside na segunda parte dessa conceituação, isto é, as investigações do período 

de maturidade de Ludwig Wittgenstein. 

Outro ponto que nos instiga a percorrer por esta senda investigativa se refere às 

questões culturais. O pensamento etnomatemático traz à luz uma importante colaboração, 

qual seja, “deslocamento que introduziu, já na década de 1970, na área da Educação 

Matemática, quanto à relevância de considerar a variável cultura no ensinar e no aprender 

Matemática” (Knijnik et al., 2013, p. 26). Esse aspecto nos oportunizou enveredar por grupos 

culturais, tais como os constituídos por surdos. 
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Conforme Witchs e Lopes (2018), podemos dizer que os modos de vivenciar o 

mundo, manifestar a língua e compreender-se como sujeitos com diferenças são experiências 

que constituem a cultura surda. Nessa conjuntura, direcionamo-nos à escola bilíngue para 

surdos, haja vista um olhar mais apurado a esse lócus confirma que estes e outros aspectos 

culturais são respeitados e difundidos, servindo como mola propulsora às aprendizagens. 

Logo, na materialização desses pontos, acreditamos que estão envoltas as matemáticas que 

podem emergir a partir de marcas culturais próprias desta forma de vida.  

Com as balizas que sustentam a investigação, intentamos responder ao seguinte 

questionamento: quais jogos de linguagem matemáticos emergem, com a operação 

multiplicação, a partir das matemáticas produzidas por um grupo de alunos surdos dos Anos 

Iniciais de uma escola bilíngue para surdos do Município de Imperatriz, Maranhão, Brasil? 

Nesta lógica, o objetivo foi analisar jogos de linguagem matemáticos gerados por alunos 

surdos do 4° e 5° Anos Iniciais de uma escola bilíngue, situada em Imperatriz, Maranhão, 

Brasil. Para alcançá-lo, na incursão ao campo empírico da pesquisa, realizamos observações e 

filmagens das aulas de matemática nas turmas pesquisadas, além de utilizarmos excertos do 

diário de campo e materiais produzidos pelos estudantes.  

No desenvolvimento desta investigação, estruturamos o artigo do seguinte modo: no 

primeiro momento, intitulado Das tessituras teóricas, tecemos alguns construtos sobre a 

perspectiva etnomatemática que baliza nossas discussões. Nesse desenrolar, foram 

entremeados ainda alguns apontamentos sobre a escola bilíngue para surdos, galgando 

aproximações com a perspectiva etnomatemática aqui discutida. O segundo enfoca as Tramas 

metodológicas e, na continuidade, situamos o exercício analítico, tendo como base as 

teorizações que nos sustentam e o escrutínio do material, ao qual denominamos Emergência 

de jogos de linguagem matemáticos de alunos surdos. Por fim, na quarta e última parte, 

destacamos algumas de nossas (des)construções sobre práticas matemáticas possíveis a partir 

do olhar da etnomatemática. 

 

Das Tessituras Teóricas 

Desde as discussões iniciais, na década de 1970, com Ubiratan D’Ambrosio, “o assim 

chamado pai da etnomatemática – os enfoques dados a este campo são abrangentes” (Giongo 

et al., 2018, p. 93) e têm se expandido por diferentes perspectivas. Em efeito, Knijnik et al. 

(2013) explicam que “A Etnomatemática, desde sua emergência vem se constituindo como 

um campo vasto e heterogêneo” (p. 23) com distintas possibilidades de teorizações. Sobre 
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essa questão, um dos estudos de Wanderer (2013) explicita algumas investigações, por meio 

das quais se propôs a pensar sobre o exame de matemáticas geradas por distintos grupos 

culturais. Outras tiveram como foco as matemáticas de grupos culturais específicos e as 

vinculações com a matemática escolar; ou ainda, sobre o aprofundamento teórico-

metodológico que embasa o campo da etnomatemática, entre outros. Sobre essa 

multiplicidade investigativa, a autora aponta que: 
Mesmo com essa pluralidade de eixos temáticos ou sustentação teórica e 
metodológica, é possível dizer que os trabalhos investigativos da Etnomatemática 
convergem para duas direções: por um lado, possibilitam identificar, reconhecer e 
valorizar as matemáticas produzidas em diferentes formas de vida; por outro, 
problematizam a própria linguagem matemática transmitida e ensinada nas academias 
e escolas (Wanderer, 2013, p. 253). 

 
Diante do desenrolar de tantas vertentes, teoricamente, nossas discussões estão 

embasadas na perspectiva etnomatemática investigada a partir das lentes teóricas de Knijnik 

et al. (2013). Neste referencial, faz-se o entrecruzamento entre as ideias de Ludwig 

Wittgenstein e as teorizações de Michel Foucault. Assim, as autoras conjecturam que, a partir 

da caixa de ferramentas teóricas “das ‘oficinas’ dos filósofos austríaco (Wittgenstein) e 

franceses (Deleuze e Foucault)” (Knijnik et al., 2013, p. 28) [grifos das autoras], tem sido 

possível pensar sobre outras matemáticas e examinar os discursos que são disseminados nas 

matemáticas escolar e acadêmica. Em oposição à existência de uma matemática universal, 

que poderia ser aplicada em todos os contextos, emerge ainda a possibilidade de se examinar, 

no interior de diferentes formas de vida, os múltiplos jogos de linguagem matemáticos e suas 

semelhanças de família. 

Neste artigo, servimo-nos das ideias de Wittgenstein em seu período de maturidade, 

uma vez que nos mobilizamos a analisar jogos de linguagem e suas semelhanças de família, 

gerados por alunos surdos de uma escola bilíngue. Assim, iniciamos com a discussão acerca 

da existência de uma linguagem universal, como se “preexistisse às ações humanas” (Knijnik 

et al., 2013, p. 290), que é refutada pelo filósofo. Em sua obra, Investigações filosóficas, a 

compreensão de que existem linguagens, com pluralidade de funções, ações, as quais 

assumem sentido mediante seu uso, adquirem centralidade. Neste sentido, o que emerge são 

possibilidades para a significação das palavras, que se correlacionam com o contexto em que 

são postas em prática. Tal argumentação se mostra produtiva, visto que: 
Se Wittgenstein, em sua obra de maturidade, nega a existência de uma linguagem 
universal, tal posição nos leva a questionar a noção de uma linguagem matemática 
universal, o que aponta para a produtividade do pensamento do filósofo para atribuir 
novos sentidos para os fundamentos da Etnomatemática (Wanderer, 2013, p. 260). 



 

Journal of Mathematics and Culture 
June 2021 15(2) 
ISSN 1558-5336 
 

67 

Pautada na premissa de que não há garantias fixas de que a linguagem seja única, 

Knijnik (2016) questiona “também a existência de uma matemática única e com significados 

fixos” (p. 21). Esse aspecto oportuniza reflexões sobre distintas matemáticas que emergem 

em diferentes formas de vida, como por exemplo, aquelas já explicitadas por D’Ambrosio 

(2005): “a matemática praticada por grupos culturais, tais como comunidades urbanas e 

rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, 

sociedades indígenas” (p. 9). 

O posicionamento de Wittgenstein traz ainda à luz o aspecto pragmático da 

linguagem, isto é, “o sentido atribuído a uma palavra emerge à medida em que a usamos em 

diferentes situações e a mesma expressão, em diferentes contextos, poderá assumir diferentes 

sentidos” (Knijnik, 2017, p. 49). De modo similar, Junges e Wanderer (2018) complementam 

que “em uma abordagem wittgensteiniana, a concepção de linguagem está relacionada ao uso 

que é feito da palavra ou expressão em determinada situação e contexto” (p. 35). 

Assim, por conta desse cenário, a palavra apresenta certo sentido conforme a forma de 

vida em que está envolta, ou seja, “sem que se conheçam os jogos nos quais os indivíduos 

estão inseridos, não é possível compreender o sentido da linguagem empregada” (Junges & 

Wanderer, 2018, p. 35). 

Tais declarações nos levam a entender que os jogos de linguagem “e as regras que os 

constituem são fortemente afetadas pelo modo como usamos a linguagem. Isso significa que 

a noção de jogos de linguagem precisa ser entendida como imersa em uma forma de vida” 

(Knijnik, 2017, p. 50). Esta, por sua vez, age como um mecanismo que viabiliza a produção 

de jogos de linguagem, o que nos permite argumentar que o desconhecimento das regras, 

costumes, práticas sociais de certa forma de vida impede a compreensão acerca dos jogos de 

linguagem ali gestados (Condé, 2004). 

Outro aspecto que nos interessa se refere à compreensão de que a racionalidade, na 

visão de Wittgenstein, não é única, mas é algo em construção, amalgamada às práticas 

sociais, podendo gerar diferentes gramáticas. Em outras palavras, como diria Condé (2004), 

"gramática e jogos de linguagem como uma racionalidade que é forjada a partir das práticas 

sociais em uma forma de vida e que isso não se baseia em princípios fundamentais" (p. 29). 

Por conseguinte, “outras formas de raciocínio podem coexistir numa mesma forma de vida” 

(Knijnik, 2017, p. 51).  

Em consonância ao exposto, emerge a possibilidade de que outros modos de 

raciocinar matematicamente possam ter semelhanças de família, ou seja, de acordo com 
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Wittgenstein (2014), são traços característicos entre outros aspectos que se manifestam 

quando há um grau de parentesco. Isso evidencia “que essas matemáticas geradas nos grupos 

culturais embora tenham critérios de racionalidade específicos, apresentam algumas 

propriedades comuns, o que caracteriza semelhanças de família” (Giongo et al., 2018, p. 

104). Também é importante pontuar que, nessa rede imbricada em que os jogos de linguagem 

se apresentam, é possível haver semelhanças ou dissimilitudes. Como explica Giongo (2008), 

“Seguindo o filósofo compreendemos que um jogo de linguagem possui similaridades e 

diferenças com os outros, podendo existir conexões e possíveis contraposições entre eles” (p. 

152). 

Servindo-nos desses aportes teóricos, buscamos entrelaçar o exposto à educação 

bilíngue, praticadas em escolas específicas, que promovem a constituição de “uma 

comunidade linguística e cultural com a qual as crianças e jovens surdos podem identificar-se 

e construir sua diferença política e cultural” (Thoma, 2016, p. 759). Esse espaço educacional 

concretiza a vivência da cultura visual e do uso da Língua de Sinais de forma centralizada na 

mediação do conhecimento. E conforme enuncia Lopes (2012), implica a valorização de 

especificidades de um grupo em “um espaço onde a diferença surda possa ser vivida entre 

surdos” (p. 240). 

Em entrevista à Revista da Feneis, que exterioriza os desdobramentos do movimento 

surdo sobre a defesa e criação de escolas bilíngues para surdos, a pesquisadora surda, Karin 

Strobel, menciona a metáfora da luz e realiza uma analogia com essas escolas: “Na ausência 

de luz, não nos comunicamos. Na ausência de uma escola bilíngue, não teremos como nos 

comunicar, nos desenvolver e nos transformarmos em sujeitos atuantes no mundo. Estamos 

buscando essa luz, por meio de uma educação melhor” (Revista da Feneis, 2011, p. 13). 

Assim, a metáfora da luz vem ao encontro dos anseios dos surdos, pois permite que a 

visualidade seja valorizada e utilizada nos processos de ensinar e aprender; bem como, a 

Língua de Sinais, como uma língua visual, celebrada, vista, seja sentida em um lócus em que 

todos esses processos cognitivos ocorram plenamente. Em suma, as marcas da cultura surda 

são firmadas para propiciar diferentes aprendizagens, como por exemplo, as que se remetem 

às matemáticas potencialmente produzidas nesse espaço educacional. 

Diante do exposto, consideramos ser viável a interlocução dos Estudos Surdos com a 

etnomatemática. Com base nas teorizações aqui expressas e nos processos que ocorrem numa 

escola bilíngue para surdos, entendemos que alunos surdos dos Anos Iniciais realizam ações 

que podem ser configuradas como jogos de linguagem matemáticos. Além disso, como um 
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grupo cultural específico que são, suas práticas matemáticas ganham sentido no interior de 

suas formas de vida.  

Nessa lógica, buscamos aproximações com a perspectiva etnomatemática como 

discute Knijnik et al. (2013), isto é, há o interesse em “mostrar a heterogeneidade de cada 

grupo cultural, apontando, inclusive, que os próprios indivíduos que a compõem, eles 

mesmos se constituem na diferença” (p. 26). Em síntese, com esses apontamentos, nossa 

incursão ao campo de pesquisa buscou visualizar práticas que, possivelmente, convergem 

com nossas teorizações. Para tanto, inicialmente, destacamos os caminhos metodológicos a 

fim de encontrarmos respostas à nossa questão orientadora.  

 

Das Tramas Metodológicas 

Na busca por respostas consistentes, um engendramento prévio é necessário para 

realizar a tessitura mais coerente e constituir as tramas metodológicas mais adequadas à 

construção de uma pesquisa. E, nesse devir, importa revestir os caminhos de teorias e de um 

método coerente para convergi-los com as teias do conhecimento. Na empreitada desse 

processo, o ato de investigar é fundamental, visto que “um enquadramento teórico específico, 

circunscreve possibilidades, indica caminhos, acaba por orientar as direções da investigação” 

(Bujes, 2007, p. 19). 

Nessa senda investigativa, seguimos caminhos que possibilitaram direcionar a 

pesquisa e o escrutínio do material. Para tanto, inicialmente, solicitamos a liberação da 

pesquisa na Secretaria de Educação do município no qual a referida escola se situa. A seguir, 

esta foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa para apreciação e, após aprovação por 

intermédio do CAAE 07336819.9.0000.5310, os demais passos foram sendo delineados.  

O campo empírico da pesquisa foi uma escola que tem a proposta educacional 

bilíngue para surdos como base para os processos de ensino e aprendizagem. Ela foi criada 

por meio da Lei n° 1.453/2012, que dispõe sobre a criação da escola bilíngue no âmbito do 

sistema municipal de ensino e dá outras providências (Imperatriz, 2012), sendo a primeira 

instituição do Estado do Maranhão/Brasil a utilizar tal proposta. 

Atualmente, funciona em período integral e atende alunos surdos da Educação 

Infantil, Anos Iniciais (1° ao 5°) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Conforme a lei 

citada anteriormente, os profissionais que atuavam na citada instituição são bilíngues – 

surdos e ouvintes – com formação na área da educação de surdos. 
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Na incursão a esse lócus, convidamos as professoras e os pais dos alunos surdos que, 

prontamente, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e para os alunos, os 

termos de Assentimento de Menor. Nessa sequência, participaram as professoras das turmas 

do 4° e 5° Anos Iniciais e oito alunos, sendo quatro de cada ano, totalizando dez 

colaboradores. 

O material de pesquisa foi constituído de observações, excertos do diário de campo 

das pesquisadoras, filmagens, registros fotográficos, materiais produzidos pelos alunos surdos 

nas aulas de matemática, no primeiro e no segundo semestre de 2019. O escrutínio desses 

materiais ocorreu com base nas teorizações da perspectiva etnomatemática discutida neste 

texto, além da análise de discurso como propõe Michel Foucault. Nessa perspectiva, os 

discursos são “práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam” (Foucault, 

2016, p. 60). Logo, como ensina o filósofo, o empreendimento analítico é a partir do que 

dizem e das regras que os conformam, não havendo o interesse em buscar algo oculto sobre o 

que seria. 

Ao operar com as ideias propostas por Wittgenstein, tivemos o embasamento para 

examinar jogos de linguagem no contexto investigado, buscando semelhanças de família com 

a matemática escolar. Em suma, o entrelaçamento dessas lentes teórico-metodológicas nos 

propiciaram fundamentos para as análises, pois, como explana Bujes (2007), “tudo se conecta 

no intrincado jogo que vem a se constituir no nosso processo de investigação” (p. 18). Logo, 

o resultado do exercício analítico segue na próxima seção. 

 

Emergência de Jogos de Linguagem Matemáticos de Alunos Surdos 

Esta seção tem o propósito de evidenciar os modos de calcular de alunos surdos do 4° 

e 5° Anos Iniciais no tange aos processos que envolvem multiplicação. Como direcionamento 

central, tivemos os ensinamentos de Wittgenstein (2014) sobre as possibilidades de que 

lógicas diferentes e outros raciocínios possam coexistir imersos em uma mesma forma de 

vida. Lembramos ainda que, o campo empírico da pesquisa foi uma escola bilíngue para 

surdos, um espaço em que a diferença surda se permite espargir suas marcas; portanto, 

profícua à emergência de variadas práticas, tais como aquelas vinculadas às matemáticas ali 

conformadas. 

Neste sentido, identificamos distintas formas de realizar cálculos, as quais têm 

semelhanças de família com a matemática escolar, mas que também possuem especificidades.  

Inicialmente, assinalamos que todos os processos eram realizados por meio da Libras, ponto 
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entrelaçado às práticas dos alunos mediante as inferências realizadas. Assim, o exemplo que 

citamos é 8x4=. Constatamos que, para resolver esse cálculo, alguns alunos surdos fizeram a 

decomposição, seguida do processo de adição, isto é: 8+8+8+8; em seguida, agruparam entre 

pares, 8+8; os resultados das somas iniciais foram calculados, ou seja, 16+16, e assim 

finalizaram a soma, registrando o algarismo 32. 

Neste momento, convém destacar que as resoluções dos estudantes diferiram do modo 

explicado pela professora, isto é, seguindo o que preconiza a matemática escolar ao utilizar o 

cálculo direto. A Figura 1 demonstra a explicação. Ao lado, apresentamos outro exemplo: o 

resultado de 7x5 da recorrência identificada nas duas turmas investigadas. 

 
Figura 1: Modo de calcular multiplicação realizado por alunos surdos 

 
Fonte: Material de pesquisa produzido por alunos surdos (2019) 

 

A análise sobre o modo de operar com os cálculos de multiplicação realizado pelos 

alunos surdos traz à tona o que Giongo (2008) explicita: “os jogos de linguagem e as regras 

que os constituem estão fortemente imbricadas pelo uso que deles fazemos, ou seja, é parte 

integrante de uma determinada forma de vida” (p. 152). 

A atribuição dada ao processo de decompor, agrupar e adicionar foi uma estratégia 

específica utilizada nos diferentes conteúdos, tais como multiplicação por 10,100 e 1000, 

expressões numéricas da multiplicação. Tal ação realizada pelos investigados se configurou 

em um jogo de linguagem próprio, em que percebemos uma gramática específica com regras 

“de um uso que corresponde a uma práxis no interior de uma forma de vida” (Condé, 2004, p. 

95). 

Por outro lado, ao lidar com a decomposição, adição e agrupamento, também é 

plausível inferir que este possui semelhanças de família com a matemática escolar. Essa 

asseveração é exposta por Knijnik (2017) ao explicar que “Este é o critério a ser usado para 

decidir se jogos de linguagem de uma determinada forma de vida são "matemáticos" ou não” 
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(p. 52).  

Outra estratégia evidenciada foi o desenho de círculos para representar cálculos de 

multiplicação. Nesse modo de calcular, convém registrar que as recorrências também 

aconteceram nas duas turmas pesquisadas; contudo, foram mais difundidas na turma do 4° 

ano. Assim, identificamos diferentes formas de uso, quais sejam: círculos sem pontos, 

círculos com pontos, círculos com pontos e o registro da soma ao lado, ou ainda sem pontos, 

e o registro da soma ao lado, círculos sem pontos e agrupamentos em pares e círculos com 

pontos e agrupamentos em pares. 

Dentre as distintas formas, neste artigo, apresentaremos algumas recorrências. 

Iniciamos, demonstrando, na Figura 2, o uso de círculos com pontos e círculos sem pontos e 

registro da soma ao lado. 

 
Figura 2: Multiplicação com uso de círculos com pontos e círculos sem pontos com registro 

da soma ao lado 

 
Fonte: Material de pesquisa produzido por alunos surdos (2019) 

 

Na busca por compreender o desenvolvimento dos cálculos agregados ao uso de 

círculos, verificamos que os alunos os representaram do seguinte modo: um dos algarismos 

era simbolizado pelos círculos; o outro, pelos pontos no interior. Como exemplo, enfocamos 

na Figura 2 (imagem à esquerda) o cálculo 45x16, realizado por um dos estudantes. Na 

parcela 6x4, os círculos representavam o algarismo 6 (multiplicador); os pontos no interior, o 

algarismo 4 (multiplicando). Em seguida, o aluno realizou as adições e escreveu ao lado de 

cada círculo a soma referente ao resultado, isto é, no primeiro círculo, registrou o número 4; 

no segundo, o 8 e assim sucessivamente, até atingir o resultado do cálculo proposto.  

De modo similar, a Figura 2 (imagem à direita) apresenta o processo explicado 

anteriormente com a variação da não utilização de pontos. Com base no escrutínio do 
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material, inferimos que a visualização dos círculos já era suficiente para a realização das 

somas, não havendo a necessidade da contagem dos pontos como exposta na imagem à 

esquerda. Esse detalhe nos permite inferir que, possivelmente, os alunos que não utilizaram 

pontos pareciam estar em outro nível de abstração. 

O uso dos círculos também foi recorrente aditado ao processo de agrupamentos em 

pares e soma ao lado. Nesse modo de calcular, constatou-se que os alunos surdos optaram por 

decompor os algarismos desenhando os círculos e agrupando-os em pares. O registro das 

somas também foi uma forma presente nas diferentes recorrências e, mais uma vez, 

ratificamos que a variação nesse processo também se deu com o uso de pontos. Alguns 

discentes os usavam constantemente; outros, aparentemente, não sentiam necessidade do 

aspecto visual dos pontos no interior dos círculos para calcular. A Figura 3 mostra as 

dissimilitudes identificadas. 

 
Figura 3: Multiplicação com uso de círculos sem pontos e círculos com pontos e 

agrupamentos em pares 

 
Fonte: Material de pesquisa produzido por alunos surdos (2019) 

 
Os jogos de linguagem evidenciados no campo empírico da pesquisa nos mobilizaram 

a refletir sobre as argumentações de Wittgenstein (2014) acerca das possibilidades de haver 

semelhanças ou diferenças no interior de uma mesma forma de vida. A identificação dos 

diferentes modos de operar com cálculos de multiplicação confirma que “Os jogos de 

linguagem estão imersos em uma rede de semelhanças que se sobrepõem e se entrecruzam, 

podendo variar dentro de determinados jogos ou de um jogo para o outro” (Knijnik et al., 

2013, p. 31). 
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Esse aspecto nos permite confirmar ainda que existem diferenças dentro de um 

mesmo grupo cultural e que elas podem ser extremamente produtivas. Diante da diversidade 

constatada, podemos argumentar sobre a relevância de tal valorização, pois a heterogeneidade 

das práticas que emergiram possivelmente respondeu às necessidades de cada sujeito que se 

encontrava imerso naquele grupo. 

Mais uma vez as semelhanças de família com os jogos de linguagem vinculados à 

matemática escolar emergiram, pois, integrados aos círculos, confirmamos que o uso de 

decomposição, agrupamentos e adição são oriundos dessa forma de vida. Condé (2004) 

discute essa questão ao salientar que “ainda que uma semelhança de família possibilite 

analogias, ela também permite perceber as diferenças. E é dentro desse jogo de semelhanças e 

diferenças que nos situamos” (p. 57). Ademais, ao ratificarmos tais semelhanças, “não se está 

fazendo alusão a uma identidade entre os jogos, apenas destacando que ambos têm aspectos 

semelhantes e que se distribuem ao acaso, sem uma suposta repetição uniforme” (Giongo, 

2008, p. 152). 

Em efeito, a ocorrência de semelhanças de família engendradas em uma mesma forma 

de vida também foi corroborada por Picoli et al. (2018). A prática investigativa realizada com 

alunos surdos de uma sala de recursos denotou a presença de outros modos de produzir o 

conhecimento matemático. Como exemplo, citamos a realização, por parte dos discentes, do 

parcelamento de 324,00 sem o uso da calculadora. 

As autoras atestaram a diferença relacionada as regras da matemática escolar, sendo 

assim “onde se divide as prestações em valores iguais, o Aluno 4 solucionou a questão 

arredondando os valores das parcelas para três vezes de R$100,00. Ao sobrarem R$24,00 

determinou que poderia ser pago em outro mês” (Picoli et al., 2018, p. 189). Por sua vez, ao 

utilizarem a estratégia de decomposição e arredondamento, dois estudantes realizaram o 

seguinte procedimento: 
O Aluno 3 desenhou um balde de gelo; uma fôrma de bolo e uma de pão, cada um no 
valor de 9,99 reais. Não colocou na folha o arredondamento, mas estimou que gastaria 
30 reais. A Aluna 2 desenhou apenas dois artigos de 9,99 reais cada: uma faca e uma 
escumadeira. Escreveu os devidos arredondamentos para 10 reais ao lado de cada 
item e estimou seu gasto em 20 reais (Picoli et al., 2018, p. 186). 
 
Os excertos selecionados confirmam que, ao operarmos de um modo distinto do 

usualmente utilizado no ensino na matemática escolar, percebemos o engendramento de um 

jogo de linguagem próprio que conformou uma gramática específica. No entanto, as autoras 

comprovaram que ali também “possuíam entre si semelhanças de famílias que podiam ser 
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expressas, por exemplo, pelo uso nas operações, da decomposição e da base numérica dez” 

(Picoli et al., 2018, p. 188). 

No tocante aos desenhos dos círculos praticados na forma de vida surda, emergiu 

ainda a relevância de se transcenderem o formalismo, a hierarquia e a assepsia para que, no 

desenrolar dos processos cognitivos, se oportunizasse o acesso ao conhecimento matemático. 

Diante dessa argumentação, entendemos que “fazer o novo em resposta a necessidades 

ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a criatividade” 

(D’Ambrosio, 2008, p. 10), é uma das características da etnomatemática. 

Outro ponto relevante que convém registrar reside na representação visual dos 

círculos por parte dos alunos. Tal ação converge com um de seus artefatos culturais – a 

experiência visual –, pois, como argumenta Perlin (2012), a cultura surda “se constitui numa 

atividade criadora. Símbolos e práticas jamais conseguidos, jamais aproximados da cultura 

ouvinte” (p. 56). Sendo assim, compreendemos que essa maneira de desenvolver os cálculos, 

registrando visualmente suas racionalidades, constitui-se um dos modos de apreensão da 

forma de vida surda diante de determinadas situações em que há necessidade de 

representação visual para otimizar seu entendimento. 

Além disso, consideramos relevante ressaltar que os círculos presentes nas práticas 

matemáticas dos alunos investigados consistiram em um modo próprio de resolução das 

operações naquele lócus investigativo. Em outros termos, para adquirir sentido, um 

determinado jogo de linguagem deve estar inserido em um contexto específico, com regras 

próprias e vivências de um grupo social (Giongo, 2008). Essas práticas fazem com que esse 

jogo tenha sentido, aspecto ratificado nas turmas investigadas. Portanto, esse modo de usar os 

círculos pode não ter o mesmo sentido na passagem de uma forma de vida para outra ainda 

que seja constituída pelo grupo cultural de sujeitos surdos. 

Em suma, podemos depreender que a escola bilíngue para surdos se mostrou um 

espaço com possibilidades de articulação entre os diferentes conhecimentos postos em ação, 

sobretudo em relação à abertura dada pelas professoras ao valorizarem os jogos de linguagem 

próprios dos alunos surdos. Reforçamos que essa situação permitiu o entrelaçamento e o 

acesso às múltiplas linguagens matemáticas com a emergência de jogos de linguagem que 

apresentaram semelhanças de família. Além disso, ratificamos a importância de suas 

especificidades e valorização de outros de matematizar. 
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Considerações Finais 

Neste artigo, nosso propósito foi analisar os jogos de linguagem matemáticos que 

emergiram de práticas matemáticas de alunos surdos inseridos em um contexto educacional 

bilíngue. Tendo como ancoragem a caixa de ferramentas teóricas, advindas das oficinas de 

Foucault e Wittgenstein, e a perspectiva etnomatemática, oriunda das lentes teóricas de 

Knijnik et al (2013), por nós abordadas, foram muito produtivas para nos fazerem pensar 

sobre outros modos de matematizar. Neste estudo, nosso direcionamento se voltou aos 

ensinamentos de Wittgenstein e, assim, galgamos “identificar semelhanças entre diferentes 

jogos de linguagem que pertencem à uma mesma forma de vida ou a diferentes formas de 

vida” (Knijnik, 2017, p. 52). 

Sendo assim, nosso olhar se direcionou à forma de vida surda e aos modos de operar 

com cálculos de multiplicação. O exercício analítico dos materiais de pesquisa nos permite 

inferir que os alunos surdos apresentaram modos específicos para desenvolver suas 

racionalidades, como foram os casos da decomposição, agrupamentos, adição e o uso de 

círculos, sendo estes últimos muito diversificados e produtivos na construção de 

conhecimentos. Ao se servirem de formas diferentes de calcular, os estudantes passaram a 

utilizar uma gramática própria, como argumenta Wittgenstein, que possibilita estabelecer o 

que tem sentido, o que pode ser considerado correto ou não dentro de uma determinada forma 

de vida. Wanderer (2013, p. 264) enuncia que “A gramática abrange proposições, gestos, 

práticas, enfim, todo o mecanismo que compõe os jogos de linguagem”. 

Assim, confirmamos que distintos jogos de linguagem emergiram no decorrer da 

investigação e apresentaram semelhanças de família com a matemática escolar. Dadas as 

recorrências, destacamos o processo de decompor os algarismos, agrupá-los e adicioná-los 

nos cálculos que envolviam multiplicações. Esse processo se mostrou diferente do proposto 

pela professora, que apresentou o cálculo direto, atrelado à matemática escolar. Logo, aponta 

Condé (2004), “Essas eventuais semelhanças entre gramáticas distintas não são possibilitadas 

por nenhuma “supergramática” nem mesmo por nenhum elemento transcendental, mas pelas 

semelhanças no modo de atuar (Handlungweise) dessas formas de vida” (p. 30) [grifos do 

autor]. 

Ainda nesse sentido, enfocamos os desenhos de círculos que, além de apresentarem os 

processos evidenciados anteriormente – decomposição, agrupamento e adição –, propiciaram 

a manifestação das heterogeneidades nas linguagens matemáticas presentes dentro de uma 

mesma forma de vida. Sendo assim, confirmamos o uso de círculos com pontos, círculos sem 
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pontos, círculos com pontos e agrupamentos em pares ou estes sem pontos e agrupamentos 

em pares. Portanto, podemos aludir, embasadas na perspectiva etnomatemática que nos 

sustenta, que “As práticas matemáticas são entendidas não como um conjunto de 

conhecimentos que seria transmitido como uma “bagagem”, mas que estão constantemente 

reatualizando-se e adquirindo novos significados, ou seja, são produtos e produtores da 

cultura” (Knijnik et al. (2013, p. 26). Essa afirmação ratifica a importância de se pensar nos 

aspectos culturais dos distintos grupos e na produtividade de visualizar a riqueza presente 

nestes.  

No caso específico dos surdos, o uso dos círculos pode ser configurado como “uma 

forma de ação e atuação visual” (Perlin, 2012, p. 56), que serviu para otimizar e construir o 

entendimento sobre os cálculos realizados. Tal ação remete ao artefato cultural experiência 

visual, utilizada para dar sentido a tudo o que está no seu entorno, adquirir informações, 

aquisição linguística, dentre outros. Logo, visualizar práticas culturais dos distintos grupos 

sociais pode ser potente para concretizar os conhecimentos matemáticos. 

Finalizamos a escrita deste artigo enfocando que este estudo ratificou as 

possibilidades de interlocução entre a perspectiva etnomatemática por nós abordada e a 

educação bilíngue para surdos. Esta, praticada em escolas específicas, permite que os 

artefatos culturais sejam amplamente difundidos e valorizados; como consequência, 

diferentes aprendizagens matemáticas podem se materializar, por exemplo, como as 

identificadas na operação multiplicação. Ademais, registramos a relevância de a 

etnomatemática investigar outros mecanismos que possibilitem a apropriação de conceitos 

matemáticos que, talvez, sejam necessários aos diferentes grupos culturais, mitigando, assim, 

as fronteiras ainda existentes na construção de tais conhecimentos. 
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