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RESUMO 
 

 

 
A presente pesquisa de doutorado, vinculada ao Projeto Observatório da Educação (Obeduc) e 

realizada de 2014 a 2016, buscou investigar ―como as narrativas (orais e escritas), em 

ambientes de investigações matemáticas, com alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, 

podem potencializar a elaboração da linguagem e de conceitos matemáticos‖. Teve como 

objetivos analisar: 1) a  apropriação, pelos alunos,da linguagem e dos conceitos matemáticos 

na produção de diferentes registros e quando explorados durante a circulação de ideias em 

aulas de matemática; 2) os processos de mobilização do pensamento matemático escolar, em 

momentos de intervenção pedagógica e de socialização de ideias (comunicação matemática) e  

o modo como essa comunicação mobiliza o aluno a escrever e reescrever sobre suas 

hipóteses; 3) e a forma como essas narrativas impulsionam leitores e ouvintes a (re)significar 

e transformar seus próprios escritos, possibilitando que o letramento matemático ocorra. A 

produção dos dados foi realizada em uma escola pública municipal de Bragança Paulista-SP, 

em uma sala de aula do 3.º ano do Ensino Fundamental, em que a pesquisadora era 

professora. Utilizaram-se os dados registrados durante as tarefas propostas; a escrita de 

narrativas produzidas no diário de aprendizagem (Genimático) e no diário reflexivo da 

professora-pesquisadora; as videogravações; e fotografias. A pesquisa busca uma 

convergência de olhares entre Bakhtin, Paul Ricoeur, Vigotski e Walter Benjamin. A análise 

utilizou-se dos episódios da sala de aula e das narrativas.  Evidenciou-se a importância das 

narrativas (orais e escritas) no processo de apropriação da linguagem e da elaboração 

conceitual em matemática, viabilizado pela palavra, e sua ação no decorrer da escrita, da 

leitura e da comunicação de ideias, que mobilizam no aluno um ato responsivo, reflexivo 

conjunto e as práticas de letramento matemático. Em um ambiente de investigações em que as 

tarefas propostas possuem um caráter investigativo e problematizador, criam-se condições 

para que o aluno se sinta empoderado ao resolvê-las, num espaço-tempo planejado, dialógico, 

de pertença, de identidade e de experiências que podem ser renarradas e compartilhadas, pois 

formam-se e transformam-se a partir das múltiplas linguagens que circulam em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Letramento matemático. Obeduc. Narrativas. Apropriação da linguagem e 

elaboração conceitual. Ambientes de investigação matemática. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 

This PhD research project, linked to the Project Observatory of Education (Obeduc) and 

carried out from 2014 to 2016, sought to investigate "how the narratives (oral and written) in 

mathematical inquiry environments, with students of the 3rd year of elementary school, 

potentialize the elaboration of language and mathematical concepts." Its objectives were to 

analyze: 1) students' appropriation of language and mathematical concepts in the production 

of different registers and when explored during the circulation of ideas in math class; 2) the 

processes of mobilization of school mathematical thinking, in moments of pedagogical 

intervention and socialization of ideas (mathematical communication) and the way in which 

this communication mobilizes students to write and rewrite their hypotheses; and 3) how 

these narratives drive readers and listeners to (re)signify and transform their own writings, 

enabling mathematical literacy to occur. Data were obtained in a municipal public school in 

Bragança Paulista (State of Sao Paulo), in a classroom of the 3rd year of elementary education 

where the researcher was a teacher. The data comprised: records made during the proposed 

tasks, the writings from the narratives produced in the learning log (Genimático) and in the 

reflective diary of the teacher-researcher, video recordings, and photos. The research looks for 

a convergence of the perspectives of Bakhtin, Paul Ricoeur, Vygotsky and Walter Benjamin. 

Classroom anecdotes as well as the narratives were used in the analysis, which revealed the 

importance of narratives (oral and written) in the process of appropriation of language and 

conceptual elaboration in mathematics—made possible by words. It also showed the 

narratives' action in the course of writing, reading and communicating ideas, which mobilize 

in the student a responsive, reflective, cooperative act together with the practices of 

mathematical literacy. In an inquiry environment in which the proposed tasks are both 

inquisitive and problematizing, conditions are created so that the student feels empowered 

when solving them. This takes place in a planned, dialogical space-time, one of belonging, 

identity and experiences that can be retold and shared, as they are formed and transformed 

from the multiple languages that circulate in the classroom. 

 

Keywords: Mathematical literacy. Obeduc. Narratives. Language appropriation and 

conceptual elaboration. Mathematical inquiry environments. 
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NARRATIVAS, ESPAÇO-TEMPO, DES/CONTROLE E INTENÇÕES: 

LER, ESCREVER E DIZER... 

 

 

 

Figura 1: Hear me calling (Me ouvir chamando), Catrin Welz Stein, 2009 

 

 

 
 

Fonte: http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2013/06/Catrin-Welz-Stein.html 

 

 

 

Ofício 

Naturezas de borboleta 

forjam casulos em silêncio. 

Em segredo, universos tramam 

O absoluto florescimento. 

 

Tanta beleza em surdina 

que já não se conta o tempo. 

 

O ferreiro tece o concreto 

em diurno alheamento. 

Também meu ofício de arte 

por estas vias se encorpa. 

Tanta mobilidade, tantas formas 

me saíram do bolso 
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assim como do nada 

no mais desprovido silêncio. 

 

(Fernando Campanella, sem data)
1
 

 

 

Florescimento, tempo, alheamento, tantas formas, mobilidade, silêncio... de certa 

forma, essas palavras me remetem às ações que me atravessam a partir desse momento para a 

construção desta narrativa. Como narrar tantas histórias que me compõem? Como expressar 

em palavras a vida, ou fragmentos dela? De que maneira posso, mediante o espaço-tempo 

vivido, explicitar tantas experiências que agora me constituem e que perpassam pelo meu 

―ser‖... ser professora, ser autora, ser mulher...? 

A palavra florescimento me provoca a pensar no ato da escrita e no quanto ela é um 

processo de amadurecimento, um ato singular e solitário em absoluto alheamento, em que o 

escritor só se descobre à medida que também reflete sobre o que escreve, para quem escreve, 

como e porque escreve; quando se coloca no texto enquanto autor e se reconhece, a cada linha 

e a cada reflexão, como aprendiz, no mais íntimo processo de silenciamento
2
. Ouso dizer que 

é pela escrita e pela leitura que o autor-leitor se constitui e se transforma, entrega-se ou 

oculta-se diante do que lê e de seus próprios sentimentos. Quantas ações uma leitura pode nos 

provocar? Quantas buscas a escrita pode nos fazer trilhar? Observo esse processo do autor-

leitor como uma eclosão de sentimentos, que ora desestabiliza e acalenta, ora aproxima e 

distancia. São inúmeros sentimentos... mas, como descrever algo tão efêmero e tão singular 

que emana do interior de cada ser? Não há como mensurar o alcance dessa relação com a 

escrita e a leitura, pois ela está diretamente atrelada às experiências de cada ser humano. 

Experiências que fazem parte da vida, da temporalidade, de cada caminho escolhido, 

de cada ação que o tempo nos permitiu narrar. Como na obra de Catrin Welz Stein (Figura 1), 

por cada chamado que, ao longo de nossa caminhada, nos propomos a ouvir, dizer... o 

chamado das nossas experiências que estão no interior de nós mesmos, guardada sem nossa 

memória, em nosso inconsciente, ofuscadas por nossos desejos e pelas ações e reações que a 

vida nos provocou– enfim, é um misto de sensações. 

Esse misto de sensações, de chamados, de memórias, me fez escolher caminhos a 

trilhar ao longo do tempo. Esses caminhos, esses passos e pegadas que deixei no decorrer de 

todo o meu caminhar me possibilitaram compreender que eles fazem parte dos rastros de 

                                                 
1
 Retirado do site: http://www.algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet296.htm Acesso em: 11 mai. 2016. 

2
 A palavra silenciamento, na frase, traz a ideia de algo interior ao ser humano, que não representa ―calar‖, estar 

ausente de um ambiente de sons, mas, sim, estar recluso em si mesmo, e, embora envolto por múltiplos 

acontecimentos, há um si, que está constituído pelo outro, pelo nós. 
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minha vida, das experiências vividas, das ações que me mobilizaram,narradas agora,aqui 

nestas folhas seguintes. A narrativa desta tese nasce a partir desse caminhar... ao olhar para 

trás, percebo, agora, quantos rastros deixei, quantas experiências vivi, e o quanto elas se 

entrecruzam comigo quando busco narrar.  

 Não há como anular as experiências que me constituem, elas fazem parte de minha 

história, são elas que me atravessam de tal modo que passado-presente se entrelaçam... Criada 

em um ambiente de muita dedicação, afeto e, ao mesmo tempo, de muita luta, especialmente 

pela sobrevivência, pela preservação dos bens construídos, tendo como alicerce e sustentação 

minha avó materna, Marina, que incansavelmente lutava por preservar a família. Sempre 

moramos juntos, eu, minha irmã, Robinéia, meu pai Luis Antonio, minha mãe, Maria de 

Lourdes,  minha avó e meu avô Alcides, que perdi muito cedo: eu tinha apenas 7 anos de 

idade quando ele se foi, vítima de um acidente de carro. Meu pai, canteiro (cortador de 

pedras), minha mãe, doméstica, mas sempre trabalhando (na casa de minha avó paterna e 

fazendo tricô em máquinas Lanofix) para nos sustentar. É como se passasse um filme em 

minha cabeça... quantas experiências passamos juntos, boas e ruins e que me trouxeram um 

fortalecimento, uma base, um enredo para minha história, embasada nos princípios da 

honestidade (característica presente em meu pai), persistência, sonho (lembro-me de minha 

mãe) luta (pela história que minha avó e avô carregavam) e arte (pelo olhar que desde muito 

cedo me influenciou: minha irmã, que cercada por uma sensibilidade artística, pelas artes 

plásticas, compôs sua história e de certa forma, também a minha)! Acredito serem esses os 

meus principais pilares! Pilares que permeiam toda a minha escrita... 

Esta é a minha história.Não uma história solitária, mas uma história entremeada pela 

minha profissão, formação e história de vida
3
. Uma história entrelaçada por tantas vidas que 

fizeram parte da minha – em especial, meus alunos, pois foi a partir deles e com eles que estas 

narrativas ganharam movimento, pois emergiram do espaço-tempo, com e sem controle... com 

e sem intenções... mobilizados a ler, a escrever e a dizer... 

 

 

 

                                                 
3
Sou professora, desde 1999, dos anos iniciais do ensino fundamental; de História na rede estadual de ensino; e 

do ensino superior, em turmas de Pedagogia, desde 2013 e Pós-Graduação Lato sensu desde 2015. Toda a minha 

formação, a partir do Magistério, posteriormente na licenciatura em História, na Pedagogia, além das 

especializações Lato Sensu (Gestão escolar, Psicopedagogia, Educação especial, Leitura e escrita na 

contemporaneidade) que buscava para me aperfeiçoar, faz parte da professora em que me transformei. O 

Mestrado iniciado em 2009 foi a concretização de um sonho e a confirmação dos rumos que estava disposta a 

seguir: a educação,que desde pequena fez parte da minha história de vida... 
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Ao caminhar... deixo minhas pegadas... rastros que ocupam lugares, vidas... 

Figura 2 – Mosaico 

 

Fonte: http://blogillustratus.blogspot.com.br/2010/03/mosaico.html 

 

Creio que a composição de uma narrativa requer um contexto de múltiplas relações. 

Essas relações podem ser compreendidas, na fase final do texto, como partes que se juntam e 

se justapõem, formando um mosaico aberto, passível de mudanças e de outras combinações. 

Todavia, ao mesmo tempo em que observo essas combinações, também busco composições 

que me permitam ―ver‖ além de uma imagem apenas. Busco imagens que se modificam na 

medida do tempo, das ações humanas e da natureza, e nada mais interpretativo que um céu 

repleto de estrelas. Um céu que me permite imaginar, criar e fazer sempre novas leituras.  

Essa analogia me remete à palavra constelação, a qual possibilita, no sentido 

benjaminiano, inúmeras combinações, como as estrelas que se constelam no firmamento, e me 

permite avançar em direção a uma narrativa constelada no sentido ricoeuriano e 

benjaminiano, uma narrativa aberta, que me traz a possibilidade de leituras e interpretações, e 

que ―chama‖ outros elementos, um ir e vir entre minha história de vida e a dos meus alunos, a 

dos autores (que constelam a partir da leitura que faço das narrativas) e a da vida, ação e 

movimento constantemente criados. Falar dessa categoria me desperta muitas reflexões: ao 
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olhar para a pesquisa, acredito que é preciso ―chamá-la‖ outras tantas vezes, por isso o leitor 

vai encontrá-la no decorrer do texto, pois ela perpassa por toda a minha narrativa.  

Perpassa, pois vejo essa pesquisa a partir dessas várias composições, diante da 

diversidade da sala de aula; das múltiplas linguagens e vozes que ali circulam; das ações, dos 

gestos, dos registros, dos olhares e das expressões; e das minhas experiências, que formam o 

conjunto da obra, levando em conta uma infinidade de fatores advindos da multiplicidade 

presente nesse espaço-tempo. 

 Um espaço-tempo composto por vidas, experiências e memórias de cada ser humano 

que ocupa a sala de aula. Um pequeno espaço envolto por relações extremamente amplas... 

pelos discursos escolares, pelas ações e reações sociais em que cada criança é constituída, 

pelo bairro cercado de particularidades, pela cidade que possui desejos, ações, prescrições, 

desigualdades, organizações... – um lugar composto por sua história, suas singularidades... 

são vidas e histórias em movimento, relações que se expressam narrativamente na busca da 

construção de significados (CLANDININ; CONNELLY, 2011). 

 Quantas vidas cercam esse espaço! Quantos desejos e medos estão estampados ou 

velados em suas memórias! Quantas transformações ocorrem nesse espaço-tempo! Quantas 

narrativas perpassaram esse ambiente! Penso que não haveria, neste momento, outra forma de 

expressar o meu caminhar, as minhas pegadas e os meus rastros, sem essa pluralidade. Em 

toda a minha trajetória, a narrativa esteve presente, pulsante! Observo um entrelaçamento de 

narrativas nesse meu caminhar: as narrativas dos alunos, as narrativas feitas por mim no 

decorrer de toda a produção dos dados e a escolha deste texto, escrito narrativamente.Por isso, 

vejo constelações. 

 A narrativa possibilita observar pessoas, lugares e coisas que estão numa situação de 

transformação, numa dialética que envolve as vidas e as histórias compostas a partir de seu 

espaço-tempo e de seu continuum, pois ―a experiência se desenvolve a partir de outras 

experiências e [...] experiências levam a outras experiências‖ (CLANDININ; CONNELLY, 

2011, p. 30). 

 Compreendo a sala de aula como um ambiente diverso, é nela que encontro um 

conjunto de saberes teóricos, práticos e experiências que me mobilizam a refletir e a agir 

cotidianamente. Esse ambiente me possibilita conhecer, observar, interpretar, agir, refletir e, 

nessa dialogicidade, buscar compreender os processos e as relações presentes. Segovia (2014, 

p. 114) diz que ―a narrativa é particularmente polifônica e dialógica, e precisa 
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necessariamente de um processo de ir fazendo-se ao longo das interações próprias consigo 

mesmo‖.
4
 

 Foram essa polifonia e essa dialogicidade que me encantaram e tantas vezes me 

fizeram encontrar caminhos outros... me fizeram questionar que lugar era esse que vivia tantas 

experiências. Que rememorações essa escola me trazia? Posso dizer que 2005, ano em que me 

efetivei na rede municipal de Bragança Paulista, foi um divisor de águas em minha vida, uma 

―porta para libertação‖de tudo o que vivia, anteriormente a esse período que considero 

turbulento, repleto de lutas e incertezas...
5
 Uma escola que, durante 12 anos,esteve presente 

em minha vida. Quantas experiências me atravessaram, quantas famílias conheci, quantos 

alunos fizeram parte da minha vida!Alguns ainda regressam à escola para dialogar, falar sobre 

a vida e as mudanças que estão enfrentando.Quantos rastros foram deixados ao longo deste 

caminho!... 

                                                 
4
"La narrativa es particularmente polifónica y dialógica, y precisa necessariamente de un proceso de ir 

haciéndo se a lo largo de las interacciones propias del mismo.” (SEGOVIA, 2014, p. 114) 
5
Lembro-me, como se fosse hoje,das escolhas que fiz, talvez por ver a luta de minha mãe e minha avó 

trabalhando, fazendo tricô em casa (roupinhas de bebê) para pagar a faculdade de minha irmã e a minha, 

enquanto meu pai trabalhava para pagar as outras contas e a alimentação: decidi buscar um emprego e, desde 

então, sempre trabalhei incansavelmente. O ensino superior era o maior sonho e a persistência de minha mãe! 

Formar as filhas significava muito mais do que apenas um diploma: representava,acima de tudo,independência 

financeira e autonomia enquanto mulher. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de tecidos e tinturaria, 

trabalhava na expedição (saída, chegada e rotas de entrega). Foi esse emprego das 7h às 17h30 que me trouxe 

autonomia e, de certa forma, descanso para elas, pois não havia mais o compromisso com a mensalidade da 

Faculdade. Foram seis anos difíceis, de muita luta, mas de muito aprendizado, entre emprego e estudo.  Mesmo 

depois de terminar a faculdade, permaneci em meu emprego. Mas como vencer o vazio que eu tinha? Como 

preencher o que me faltava? Queria colocar em prática o que aprendi! Recordo-me, como se fosse hoje, do meu 

envolvimento na empresa com o projeto de formação de adultos – criado por mim. Por conta da necessidade do 

certificado ISO 9000  –  a empresa vinha tentando obtê-lo por anos, mas por erros de preenchimento de 

documentação, feita pelos funcionários, não conseguia – o meu olhar para eles foi intenso... como preencher 

documentos corretamente, se não sabiam ler e escrever? Essa foi a minha oportunidade, lançar um projeto de 

alfabetização de adultos na empresa. Porém, mal a empresa sabia que estava perdendo uma funcionária... aquele 

ambiente, em uma sala da empresa, completava-me! Percebia o quanto as relações estabelecidas após o trabalho 

com eles iam transformando os meus dias e me distanciando cada vez mais daquele contexto burocrático da 

empresa. Não pertencia mais àquele espaço... Nascia,desse mesmo espaço, uma professora, que se encantava ao 

ver cada passo dado por seus alunos. Mas a minha caminhada não parou por aí.Resolvi sair da empresa, após seis 

anos de trabalho, mas junto comigo foram os alunos: mesmo desvinculando-se do trabalho, as aulas continuaram 

acontecendo em minha casa, e, mais tarde, a empresa deixou que usássemos uma casa que era do empresário. 

Paralelamente ao projeto, passei por diversas escolas, das redes privada (católica) e pública. Muitas portas se 

fecharam... as relações e os vínculos políticos (que eu não tinha) afastavam de mim os meus objetivos, 

enfraquecendo-me gradualmente. Recordo de algumas pessoas importantes em minha vida nessa trajetória, que 

acreditaram em meu trabalho... Essas crenças me possibilitaram seis anos de experiência em uma rede municipal 

de ensino, trabalhando com classes de Aceleração (projeto criado pela Secretaria do Estado com objetivo de 

reintegrar crianças e jovens com defasagem de idade-série escolar). Nesse período trabalhei com jovens (9º ano), 

muitos em situações de risco, por problemas sociais e psicológicos graves. Lembro-me de que, em sua maioria, 

vinham de diferentes bairros do município. Antes mesmo da aprendizagem, minha maior luta era recuperar suas 

identidades, seus vínculos e seu lugar, pois aquele espaço era para eles desconhecido. Foi lá que enfrentei os 

maiores desafios de minha vida profissional e que também, seguramente, me constituí como professora. Quando 

parecia pronta para outras experiências, fui convocada pela prefeitura de Bragança Paulista para assumir um 

cargo como professora.   
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 Considero que 2014 foi mais um período de grande significado em toda a minha 

trajetória profissional. Eu era professora de um 3.º ano do Ensino Fundamental, com 27 

crianças na faixa etária entre 8 e 9 anos, e um único aluno com 11 anos – Leonardo
6
, devido a 

toda uma trajetória de reprovações e ausências.  

 Essa escola que fez parte de minhas reflexões pertence à rede municipal e está 

localizada em um bairro populoso do município de Bragança Paulista, com grande 

diversidade de famílias e de diversos padrões de poder aquisitivo. Muitas crianças ainda 

preservam a convivência com os amigos e algumas brincadeiras de rua, um espaço que traz a 

identidade do bairro, em que adolescentes e crianças, por exemplo, nos meses de junho e 

julho, tomam as ruas, misturam-se, com o objetivo de brincar de soltar pipas. Essa prática 

envolve muitas crianças, e a rua é transformada em cenário de brincadeira, de disputa, de 

enfrentamento saudável entre adolescentes e crianças. Um bairro que se constitui na sua 

particularidade, nas relações que existem na comunidade e que também são levadas para a 

escola. Desde muito cedo essas crianças resolvem problemas diversos, criam caminhos para 

convivência e, muitas vezes, para sobrevivência. 

 É nessa escola, nesse bairro constituído por sua história e identidade, que sou 

professora. Vi cada transformação das moradias ao longo desses 12 anos, algumas ruas sendo 

asfaltadas e deixando para trás as estradas de terra, algumas casas conseguindo ser reerguidas 

com o trabalho diário dos pais, juntamente com as vendas, os bares, as quitandas, as padarias 

que foram nascendo e compondo esse espaço. Ali está localizada a escola, repleta de flores na 

entrada, um parque, um espaço onde as crianças brincam e fazem educação física. Ao adentrar 

pela porta aparece um corredor que dá acesso a 11 salas, 9 das quais atendem crianças do 2.º 

ao 5.º ano do Ensino Fundamental nos períodos matutino e vespertino. As duas salas restantes 

são reservadas para informática e arte. 

 Ao terminar o corredor, encontram-se o refeitório,os sanitários e os acessos para a 

secretaria, as salas da coordenação e da direção, a biblioteca, a sala dos professores e a 

cozinha. 

 A minha sala de aula do 3.º ano estava lá, naquele corredor, um espaço que me traz 

muitas histórias, que desperta múltiplas sensações, pois nesse lugar estão guardados muitos 

acontecimentos, vivências, conquistas e perdas de muitas famílias. E, de certa forma, ali se 

entrelaça minha história de vida, toda uma trajetória que vivi para chegar até aqui... Recordo-

me das palavras da aluna Aline:“Você gosta e tem respeito por nós!”
7
. Confesso que elas me 

                                                 
6
No decorrer de toda a pesquisa, utilizarei de nomes fictícios ao me referir aos alunos. 

7
Descrição no diário de reflexões, 09 de dezembro de 2014. 
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tocaram profundamente: a sensibilidade, o amadurecimento, a partilha, o estar juntos e 

pertencer àquele espaço (lugar!) da sala de aula representava muito para nós, pois a nossa 

história (minha e de meus alunos) estava sendo tecida naquele espaço-tempo. 

 Creio que o sentimento de pertencimento é algo constituído no espaço (da sala de 

aula), mas também na construção desse lugar. Lugar vivido, sentido e ressignificado pelos 

sujeitos que a ele pertencem.  

 

A ocupação do espaço, sua utilização, supõe sua constituição como lugar. O ―salto 

qualitativo‖ que leva do espaço ao lugar é, pois, uma construção. O espaço se 

proteja ou se imagina; o lugar se constrói. Constrói-se ―a partir do fluir da vida‖ e a 

partir do espaço como suporte; o espaço, portanto, está sempre disponível e disposto 

para converter-se em lugar, para ser construído. (FRAGO, 2001, p. 61) 

 

 Essa construção não é neutra, mas parte do meio social, do processo da cultura, um 

espaço que não se resume às disposições materiais, dos mobiliários (carteiras, cadeiras, 

armários, prateleiras...), mas tem uma representação simbólica, permeada por frieza, 

desesperança, dor; ou compõe um espaço quente, vivo, pulsante, como lugar... Lugar de 

partilha, de lembranças, de memórias, experiências, saudade... Este é o meu lugar! 

 

Figura 3 – Sala de aula 3.º ano do Ensino Fundamental 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Ao observar a fotografia da sala vazia (Figura 3), não vejo apenas os mobiliários, pois 

eles significam lembranças, vidas e histórias em movimento que estão em minhas memórias. 

É como se a trajetória de anos voltasse, me atravessasse de tal forma, fazendo-me refletir 
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sobre cada vida que passou por essas carteiras ou sobre as vidas que o tempo me permite 

ainda rememorar. Mesmo diante de tantas lembranças, narro nesse caminhar um período: de 

12 de fevereiro a 10 de dezembro de 2014. 

 Quem faz parte dessas lembranças? Que crianças eram essas? Eram alegres, 

sonhadoras, criativas, ...mesmo diante dos muitos problemas sociais e econômicos que 

enfrentavam. Recordo-me das vezes em que estive do lado de muitos, ajudando a refletir 

sobre problemas que estavam além da escola, e o fato de serem ouvidos dava-lhes sentimentos 

de conforto e confiança. Júlio, por exemplo, era um garoto com necessidades especiais que 

tinha muitas dificuldades de relacionamento com o grupo, pois dificilmente participava dos 

trabalhos ou interagia nas brincadeiras e nas discussões autonomamente.Mesmo assim, 

insistíamos, procurando incluí-lo nas tarefas e nos debates, o que contava sempre com o apoio 

do grupo.  

 Lembro-me de que, no panorama geral, havia 2 alunos não alfabetizados, 4 em fase de 

alfabetização e 21 alfabetizados. Para esses 6 alunos, ler e escrever ainda era parte de um 

processo que precisava se constituir enquanto prática, a alfabetização estava ainda em 

percurso. Em muitos momentos, essa falta de compreensão do signo ainda era um empecilho 

para muitas tarefas que envolviam a leitura e a escrita, porém, isso não causava uma ausência 

total de participação, já que todo o grupo estava unido para auxiliar aqueles que necessitavam. 

Não ser alfabetizado, muitas vezes, ficava ofuscado diante do que podiam produzir, dizer, 

vivenciar e agir. Compartilho das ideias de Kleiman (2008, p. 20), quando diz que o ―[...] 

fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é concebido pelas 

instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita‖. 

 Por compreender que o processo de letramento é algo dinâmico e traz as raízes das 

práticas sociais de cada sujeito, o seu envolvimento, suas experiências e a riqueza de cada 

detalhe vivido em sala de aula eram agregados a todas as reflexões que pudemos realizar, 

juntos, nessa trajetória. 

 Muitos sentimentos tomaram conta de todos nós! Como um amálgama, faziam parte 

das aulas de matemática e estiveram presentes no decorrer de toda a organização das tarefas 

que propus, das narrativas que realizavam, da leitura que tomava conta da sala de aula, dos 

ambientes de investigações matemáticas ali envoltos e das minhas escritas no diário de 

reflexões.   

Narrar era um acontecimento frequente, com que muitas vezes me deparava! Era como 

se as narrativas fizessem parte daquele contexto. Oralmente ou pela escrita, as crianças 

contavam sobre suas resoluções, explicitavam seus caminhos e as hipóteses desenvolvidas, e 
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isso me mobilizava a refletir o quanto esse processo poderia auxiliar na compreensão 

matemática dos alunos. 

O problema que suscitava minha atenção estava relacionado ao ensino da matemática 

e à forma como as narrativas orais e escritas, em ambientes de investigações matemáticas com 

alunos do 3.º ano do Ensino Fundamental, poderiam potencializar a elaboração da linguagem 

e de conceitos matemáticos. 

Meus objetivos envolviam analisar a apropriação,pelos alunos, da linguagem e dos 

conceitos matemáticos,quando explorados durante a circulação de ideias em aulas de 

matemática;a produção de diferentes registros; a forma como os processos de pensamento 

matemático, em momentos de intervenção pedagógica e de socialização de ideias e 

comunicação,mobilizariam o aluno a escrever e reescrever sobre suas hipóteses, e como as 

narrativas impulsionariam leitores e ouvintes a (re)significar e transformar seus próprios 

escritos, possibilitando que o letramento matemático ocorresse. 

 Quantos pensamentos tomavam conta de mim! Minha busca era constante, incessante! 

Buscava por caminhos, fragmentos que de alguma forma me acalentassem, me mostrassem a 

direção... Meu pressuposto era de que os alunos dos anos iniciais se constituem na e pela 

experiência, pelas relações humanas entrelaçadas pela linguagem e pela experiência 

sociocultural da criança. Acreditava que não poderia anular a importância da linguagem na 

formação dos sujeitos e, muito menos,deixar de considerar que é pela história e pela 

experiência de vida em situações dentro e fora da escola que os alunos se apropriam do 

conhecimento. A matemática é um grande exemplo dessa relação, pois cotidianamente 

estamos imersos em ações que envolvem situações matemáticas; por isso escolhi dialogar 

neste trabalho com as mimeses, com a teoria histórico-cultural e com a presença da 

hermenêutica do texto, por acreditar que esse diálogo, numa convergência de olhares, possa 

ser produtivo para pensar na ação do autor-leitor e no desenvolvimento de linguagens e 

conceitos matemáticos. 

Todo este percurso foi um período longo e de amadurecimento, o qual não surgiu 

somente a partir das narrativas que eu ouvia, mas de toda uma história que construí com a 

leitura e a escrita nas aulas de matemática,
8
 o que possibilitou que o diário de aprendizagem 

fosse elaborado a partir de um processo dialógico, em que os alunos, à medida que 

vivenciavam e falavam a respeito das aulas de matemática, sentiam-se mobilizados a escrever, 

                                                 
8
 Todo esse percurso de amadurecimento será narrado no capítulo 1. 
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a trazer suas memórias, a significar momentos, a agir e reagir mediante a palavra do outro. Foi 

assim que nasceu o Genimático (Figura 4). 

 

Figura 4 – Diário de aprendizagem: Genimático 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

Mas o leitor pode estar se perguntando:afinal, o que é Genimático? O Genimático foi o 

nome dado pelas crianças ao Diário de Aprendizagem do 3.º ano. No dia 31 de março de 

2014, os alunos iniciaram os registros no diário, mas ainda não havia uma ―identidade‖, que 

foi alcançada no dia 28 de maio de 2014, quando alguns alunos sentiram a necessidade de 

nomear os registros efetuados no diário. Recordo-me quando escrevi pela primeira vez no 

Genimático: 
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Durante vários dias, os alunos pesquisaram na internet, em livros e criaram vários 

nomes que podiam envolver a matemática. Esses nomes traziam, de alguma forma, 

lembranças acerca de cientistas, estudiosos, mas encerravam, ao mesmo tempo, a criação, um 

movimento de pensar na união de nomes que pudessem, de alguma forma, marcar algo ainda 

nascente na sala. No dia 28 de maio de 2014, entre 52 nomes, o grupo escolheu 6: Diamático, 

Mundo Mático, Galileu, Arquimedes, Pitágoras, Platão e Genimático. Por votação, o nome 

escolhido com 18 votos foi Genimático, criado pelo aluno Rafael. 

Recordo-me de que a necessidade do nome surgiu de leituras que realizamos de 

diversos diários. Meu objetivo era que entrassem em contato com a produção do texto 

narrativo – suas características, o contexto de produção, os mecanismos de textualização e os 

enunciativos que envolviam o gênero – ; por isso criei uma sequência didática
9
 para 

aproximá-los do gênero narrativo, que, na oralidade, já fazia parte do contexto das crianças.  

O Genimático era um diário coletivo! O registro durante as aulas ocorria mediante a 

necessidade e o desejo dos alunos: após a realização de tarefas, a socialização das ideias ou, 

mesmo, a negociação de significados, os alunos que se sentissem mobilizados a escrever 

desenvolviam no diário sua narrativa daquele dia. Essas narrativas estavam aliadas ao estilo 

de cada autor, ou seja, a escrita era algo extremamente particular, em que cada aluno, a partir 

de suas próprias hipóteses, compreensões e validações, deixava rastros de seus entendimentos, 

                                                 
9
A sequência didática foi organizada por mim e teve como principal meta a compreensão das particularidades do 

gênero, porém, sem uma organização rígida a ser desenvolvida.Contemplou a seleção de alguns diários, como 

Querido diário Otário: eu sou a princesa ou o sapo, de Jim Benton; Diário de um banana, de Jeff Kinney; 

Diário de Anne Frank; Todo mundo odeia o Chris, de Chris Rock, programa televisivo exibido na rede Record, 

na forma de um diário oral a que muitos deles assistiam; além dos Diários de Cristóvão Colombo e Pero Vaz de 

Caminha. 

 Hoje, dia 28/05/14 estamos alegres, pois o nosso diário ganhou 

um nome: Genimático. Ficamos em dúvida entre alguns nomes, 

como:Diamático, Mundo Mático, Galileu, Arquimedes, Pitágoras e Platão. 

 O nome Genimático foi criado pelo aluno Rafael que uniu a 

palavra gênio com a matemática, surgindo então, o Genimático, que 

ganhou com um total de 18 votos. 

 

Genimático, 28 de maio de 2014. 
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falava a respeito de algum ―segredo‖ (expressão frequente entre eles) que havia descoberto. 

Ou, mesmo,fazia comentários acerca de algo partilhado pelos seus colegas ou por mim. Foi 

assim que ele, o Genimático, nasceu! 

Na primeira página do diário havia um convite que fiz aos alunos... 

 

 

Esse convite era parte das relações e das negociações que criamos em sala de aula, em 

que os alunos faziam escolhas que partiam de suas necessidades e desejos – enfim, narravam 

quando se sentiam tocados a escrever ou, mesmo, a ler. Como Prado e Soligo (2007, p. 24) 

mencionam: 

 

Se ler possibilita acessar informação, conhecer o que era até então desconhecido, 

produzir sentidos a partir dos textos escritos pelo outro, desejar muito mais leitura e 

o que com ela se conquista, dialogar, relatar, descrever, informar, comentar, 

explicar, analisar, discutir, opinar e manifestar tudo o que se achar por bem, por 

escrito, possibilita o exercício da necessária expressão. E da generosidade. E do 

compromisso. Não só com o outro, mas também conosco. Com o outro porque essa 

é uma forma de compartilhar. E conosco porque a escrita permite a cada um de nós 

Hoje, 31 de março de 2014, estamos iniciando o nosso diário de 

aprendizagem de Matemática. 

O que é um diário? 

Vimos em nossas aulas que o diário é um caderno com escritas 

pessoais onde podemos escrever sobre nossa vida, angústias, medos, 

felicidades, desejos e segredos, por isso é uma escrita que não é lida por 

qualquer pessoa, a menos que o autor do diário dê permissão para isso. 

Embora possamos escrever sobre várias coisas, esse diário tem 

um objetivo: guardar nossos segredos, descobertas, dúvidas, pensamentos, 

expondo o que e como pensamos nas aulas de matemática, por isso ser um 

diário coletivo. 

Como pertence a todos da sala, cada um pode escolher o dia que 

deseja escrever e também quando fazer a leitura para que a partir da 

discussão cada um possa acrescentar, deixar um recado para ampliar e 

repensar sobre o que foi escrito. 

A partir desse momento vamos entrar por um caminho de 

investigações e todos vocês estão convidados a fazer parte dessa viagem 

de descobertas matemáticas. 

 

Genimático, 31 de março de 2014. 

 

 



26 

 

 

se conhecer melhor e se dar a conhecer aos outros. Ler e escrever são, por assim 

dizer, atividades de risco. 

  

Para mim, escrever sobre si, arriscar-se sobre suas hipóteses mobilizava os alunos a 

organizar ideias, repensar, reescrever, significar e ressignificar pensamentos, reflexões e 

conjecturas. Os registros no diário partiam de um lugar social, essa escrita tinha uma autoria, 

uma função social, vivia-se o movimento do eu-leitor e do eu-autor. 

A proposta compreendia, da mesma forma, que ler também estava aliado a um 

processo de reflexão e de ação do leitor (RICOEUR, 1994). A ação de ler tinha um 

movimento particular, o qual ocorria a partir do desejo em compartilhar escritos. Da mesma 

forma que escrever não tinha uma relação de ―obrigação e dever‖, a leitura também não, pois 

ler representava trazer à tona as memórias individuais dos alunos, tornando-as coletivas, parte 

de um contexto e, ao mesmo tempo,acrescentando-lhes outras, dos alunos-ouvintes, que eu 

acreditava nesses instantes serem autores e protagonistas das aulas de matemática. 

Cada ação realizada no decorrer da escrita e da leitura das narrativas pelos alunos 

exigia de mim um movimento reflexivo, pois eu não tinha controle, nem hipóteses, do que iria 

ocorrer após esse processo.Compreendia que era pela ação do leitor que desenvolvíamos todo 

um ambiente de investigações matemáticas, em ações além das carteiras, além de minhas 

presunções – elas simplesmente ocorriam, eu não as previa, apenas sentia aquele ambiente. 

Mas, como ―guardar‖ na memória tantas vivências? A única solução que via era videogravar 

esses instantes, a fim de não perder os movimentos, os gestos, as palavras, os sentimentos e as 

ações que aconteciam. Se não o fizesse, como as revisitaria? Como poderia rever momentos 

com o olhar atento de que precisava? Muitas vezes me vi cercada por ações e reações, por 

parte dos alunos,que estavam muito além do que eu poderia imaginar que fizessem... 

Após a leitura, muitas vezes, as crianças deixavam os espaços da carteira, caminhavam 

pela sala, buscavam objetos e instrumentos para se fazerem compreender. Quantas vezes iam 

até a lousa para lançar suas hipóteses, conjecturar, validar – enfim, eram momentos em que a 

escrita e a leitura do Genimático ultrapassavam os registros do autor e pertenciam
10

 

(RICOEUR, 1989) aos leitores-ouvintes das narrativas e ao próprio autor. Muitas vezes 

utilizei, além das videograções, as fotografias da sala de aula, em especial, da lousa, 

                                                 
10

O termo pertença, utilizado no decorrer da minha narrativa, faz parte de um dos conceitos abordados por 

Ricoeur (1989). O autor o utiliza a partir de seus estudos vinculados a Gadamer e ao ―ser-no-mundo‖, de 

Heidegger. Compreendo que cada ser humano se coloca a partir de um contexto de pertença, quando leitor e 

texto fazem parte de um movimento cercado pelos múltiplos sentidos que o texto abre, ou seja, para além das 

intenções do próprio autor, daí a relação polissêmica existente com o texto e seus múltiplos sentidos.  A pertença 

ocorre em dois processos: de aproximação e distanciamento com o texto. 
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procurando guardar esses registros de forma que pudessem ser retomados, rememorados por 

mim e por eles. 

Mas o Genimático parecia não bastar... A ação que realizavam despertava nas crianças 

outros desejos e necessidades. Era preciso dizer, expressar o que de mais íntimo possuíam, e a 

escrita, de certa forma, era um momento para ―deixar sair‖ o que as alegrava, incomodava, 

completava em seu interior...  Além do diário de aprendizagem, também construíram um 

diário pessoal
11

, por iniciativa das próprias crianças. Por se tratar de algo particular, os alunos 

escolhiam quem seria o leitor ou, mesmo, se haveria algum leitor. Muitas vezes tive contato 

com muitos desses escritos, que relatavam a vida, as angústias e as particularidades de cada 

criança, de cada família. Escritas que representavam uma vida, uma história... 

 

[...] as histórias que lemos e ouvimos nos remetem sempre às nossas próprias 

histórias, às nossas experiências pessoais; [...] o narrado tem intenções nem sempre 

explícitas; [...] as narrativas são polissêmicas – ou seja, têm múltiplas possibilidades 

de interpretação – e, embora canônicas e modelares, a arte de narrar pressupõe 

algum tipo de transgressão que contrarie as expectativas; [...] as narrativas ―criem 

realidades‖; [...] são as escolhas do narrador que dão o contorno da problemática de 

que o texto trata; [...] relacionamos de alguma forma as histórias de ficção com a 

vida real; [...] as histórias dialogam umas com as outras, se inter-relacionam. 

(PRADO; SOLIGO, 2007, p. 50) 

 

Histórias que se inter-relacionavam, que se faziam presentes nas aulas de matemática, 

histórias que pulsavam no ambiente de investigações, que se transformavam mediante o fluxo 

do tempo, eram histórias... memórias... vidas... rastros que constituíam as crianças, que 

deixavam marcas, que construíam um estilo
12

.  

Da mesma forma que as experiências das crianças se entrelaçam em seus escritos, 

percebia que as minhas narrativas seguiam o mesmo fluxo, o mesmo movimento. Acredito 

que a obra de Vladimir Kush possa representar os meus sentimentos neste momento. 

 

 

 

 

                                                 
11

 O diário pessoal nasceu a partir da necessidade das crianças. Como haviam tido contato com vários diários, o 

desejo que possuíam era de narrar sobre suas vidas pessoais. Não trago nenhum elemento dessas narrativas no 

decorrer da pesquisa, primeiro por não ser o foco de investigação e segundo por respeitar seus autores, sua 

pessoalidade e sua reclusão, pois os dizeres guardados naquelas páginas antes em branco representavam uma 

vida, uma história que não haveria de ser compartilhada. 
12

 Estou compreendendo como estilo o acabamento estético provisório do texto a partir da teoria bakhtiniana. O 

estilo, segundo Bakhtin (2000), está relacionado à composição e ao tema de um texto. É uma forma singular que 

cada autor utiliza em seu momento de escrita, não divorciada das definições ideológicas do meio em que vive. O 

estilo está também ligado às condições do interlocutor, pois sempre se mostra aberto a novos sentidos e de 

acordo com a ação de cada leitor. 
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Figura 5 –Diary of discoveries (Diário de descobertas), Vladimir Kush, sem data 

 

 

Fonte: http://ehspress.com/2014/10/08/diary-of-discoveries) 

 

A obra Diário de descobertas (Figura 5) retrata as emoções e as inúmeras lições que 

aprendemos ao longo das nossas vidas. Lições que estão atreladas a descobertas, 

aprendizados, como esse diário retratado na obra, em que cada uma de suas páginas, 

juntamente com a cortina, está sendo conduzida por uma natureza repleta de descobertas. A 

água representa a infinitude, as pombas parecem ser conduzidas para essa incompletude da 

vida, em que nunca paramos de descobrir, de aprender, de nos transformar... a não ser quando 

somos cerceados pela morte! Em vida, as memórias que se entrecruzam nos levam a essa 

clarificação, de que ora emerge uma luz, ora a escuridão – a busca por nós mesmos nessa 

natureza interminável. Composições que representam memórias, escritas no diário, 

descobertas de um tempo, o tempo da vida. Nessas páginas se observam aprendizados que 

provocam no autor-leitor a relação com um todo diretamente relacionado com as nossas 

experiências, com o que compreendemos por vida... 

Acredito que as páginas do meu diário de reflexões eram essas pombas que, 

conduzidas a um processo intenso de descobertas e vivências, agregavam esse todo que vivi. 

Essa clarificação que cada uma delas segue representa o meu olhar, as minhas reflexões, a 

minha busca. Cada página do diário significava esse voo, provocado por uma mudança interna 

e gradual, quando me envolvia com cada escrita e leitura daquelas páginas, leituras que me 

mobilizavam a refletir e traziam a minha ação enquanto leitora das narrativas.   
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Lembro-me como se fosse hoje do modo como esse diário nasceu. O envolvimento 

com o Genimático já era muito grande, ele era a extensão das aulas de matemática, despertava 

nas crianças os mais diferentes sentimentos, pois, a cada reflexão que faziam sobre uma tarefa 

matemática, recorriam a ele, desejavam narrar sobre suas vivências em sala de aula. Mas isso 

não bastava... cobravam a minha participação nessas narrativas.Mas eu percebia que não 

podia ser no Genimático, pois o diário pertencia a eles, havia ali uma ligação que não podia 

ser entrecortada pelos meus dizeres.  

“Prô, por que você não tem um diário também? Assim você pode escrever e ler pra 

gente!”. Foi assim que ele, o meu diário, nasceu. Essa fala de Marina me fez refletir muito 

nesse dia. No caminho de volta para casa, pensava que ela poderia ter razão, mas as perguntas 

que me atormentavam eram: Como escrever para as crianças? De que forma agregar o meu 

estilo textual e ao mesmo tempo atender aos desejos de crianças tão pequenas de ouvir meus 

textos? Será que compreenderiam minhas narrativas? Nunca escrevi ou mesmo li uma 

narrativa para crianças nessa faixa etária! 

Num primeiro momento a ideia do diário fazia sentido, pois era minha prática registrar 

sobre as aulas nos diários de campo; por outro lado, criar um diário em que eu escrevesse as 

impressões em relação à aula e, ao mesmo tempo, as lesse seria uma experiência nova, já que 

nunca havia lido um texto com essa linguagem mais acadêmica para crianças.
13

 

 Realmente foi um desafio... Quantas páginas escrevi, quantas vezes as apaguei, 

retomando o meu texto, modificando palavras, com o objetivo de despertar nas crianças uma 

proximidade com minhas narrativas. Buscava, nas minhas emoções e reflexões, ir me 

refazendo constantemente, transformando cada ação que realizava, para dar vida às minhas 

narrativas. Foi assim que o diário de reflexões começou a ganhar forma, sentido e um 

caminho até então impensado, pois a minha escrita também mobilizava os alunos a escrever, a 

participar, a observar, a escutar, a vivenciar, atribuindo sentidos aos meus escritos, porque 

                                                 
13

Penso que esse momento foi transformador para a minha prática, aprendi muito nesse processo... Escrever 

narrativas para as crianças significava buscar, também, uma leveza e uma identidade para o meu texto, trazer 

toda a minha história de vida entremeada pelas práticas de sala de aula, pois, ao escrever, não há como anular 

todas as experiências que nos constituem. Além disso, significava também abandonar o computador, algo tão 

impregnado em mim, e trazer à tona o manuscrito, o que se tornou em nossa pós-modernidade cada vez mais 

distante. Os recursos que o computador nos dá, além do acesso à internet, fizeram com que os diários, antes 

manuscritos, se tornassem atualmente blogs, em que podemos escrever, acessar links, músicas, imagens e ao 

mesmo tempo agregá-los a outros sites, como páginas do Facebook, por exemplo. Os meus alunos fazem parte 

dessa geração; eu, de forma indireta, também, mas cresci e vivi na época dos manuscritos e fui sendo levada 

pelas necessidades do tempo a substituí-los pela digitação no Word, pelo Excel e por outros programas. Por 

escreverem no Genimático, buscavam em minha escrita essa relação também. Quantas vezes me diziam: “Prô, 

porque você não faz desenho no seu diário?”, pois, como traziam esses elementos em seus escritos, eles 

buscavam também nos meus essas relações, que progressivamente se tornaram tranquilas para mim, por 

compreender que cada autor possui seu estilo. 
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esse texto transcorria a partir da identidade do grupo: os nomes das crianças estavam 

presentes,relatadas as relações ocorridas, as minhas impressões e expostos meus sentimentos 

diante dos acontecimentos.  

Nomeei esse diário como ―diário de reflexões‖ (Figura 6), pois nessas páginas 

estariam guardados momentos, ações, dizeres, angústias, impressões e sentimentos que me 

atravessavam. 

 

Figura 6 – Diário de reflexões (segundo diário) 

 

 

Fonte: acervo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A primeira narrativa que escrevi foi no dia 31 de março de 2014, e a última, no dia 12 

de dezembro de 2014. A abertura do meu diário trazia as fotografias que me remetiam a 

algumas experiências que vivemos em sala de aula, agregadas às palavras: infância, diálogo, 

envolvimento, negociação, ideias, conhecimento, curiosidade, sonhos, cooperação e 

mobilização; e no segundo caderno do diário
14

: um novo caminhar, uma nova história,novas 

descobertas e circulação de ideias; foi tudo o que vivemos juntos nesse período.  

Era na ação de narrar, renarrar, repensar a minha prática, articular novas decisões, 

voltar a leituras necessárias (teoria) e encontrar nos grupos colaborativos (Grucomat – Grupo 

                                                 
14

 Um diário não foi o suficiente no decorrer desse período, por isso a necessidade de criar um outro diário, que 

seria a continuação do primeiro. 
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Colaborativo em Matemática e Obeduc – Observatório da Educação
15

) o alicerce para voltar 

para a sala com novas inquietações e reflexões. Escrever, ler e reescrever tornaram-se 

atividades de risco para o meu dia a dia. Compreendo que a escrita e a leitura são 

transformadoras, pois nos mobilizam a retomar e significar nossos escritos.E para mim, 

enquanto professora-pesquisadora, essas narrativas possibilitavam refletir sobre todo o 

percurso que estava trilhando. A escrita no meu diário ocorria após a aula, quando voltava 

para casa, ou no intervalo entre uma aula e outra (quando os professores especialistas ficavam 

com as crianças). Era nesses momentos que meus textos ganhavam vida, quando repensava 

sobre tudo o que havia acontecido.Cada detalhe era de extrema importância e, ao perdê-los no 

meio de tantos outros, a videogravação era meu maior refúgio e suporte de reflexão.  

Ao voltar para a escola no dia seguinte, a primeira pergunta que recebia é se havia 

trazido o meu diário. Entregava-o às crianças, e a leitura iniciava, muitas vezes de forma 

solitária e outras em pequenos grupos. Riam, me perguntavam a respeito de algumas 

expressões que eu usava, liam para os alunos que não conseguiam, viam as imagens 

(fotografias, obras de arte que de alguma forma marcavam e traziam sentido para meus 

escritos) que se atrelavam à tessitura da minha narrativa. O que mais me chamava a atenção é 

que a narrativa tinha uma identidade, eles se reconheciam em cada linha, a cada nome que eu 

citava, a cada momento que rememorava e nas minhas reflexões diante de cada ação que 

realizavam. Lembro-me de Rúbia, que, ao ler uma de minhas narrativas,foi até a minha mesa 

dizendo:“Não sabia que tudo o que falamos era tão importante!”. E foi sentar-se... essa fala 

ficou em minhas lembranças... e mal sabia ela o quão significativa foi ouvi-la. 

Mal sabiam eles que cada uma das palavras proferidas naquele ambiente de 

investigações matemáticas era de extrema importância! Essas palavras, essas falas me 

constituíam como professora-pesquisadora e me impulsionavam a escrever as minhas 

narrativas. As ações que realizavam se tornavam textos pelas minhas mãos...  

 

Somente a partir do interior de tal ato como minha ação responsável, e não de seu 

produto tomado abstratamente, pode haver uma saída para a unidade do existir. 

Somente do interior de minha participação pode ser compreendida a função de cada 

participante. No lugar do outro, como se estivesse em meu próprio lugar, encontro-

me na mesma condição de falta de sentido. Compreender um objeto significa 

compreender meu dever em relação a ele (a orientação que preciso assumir em 

relação a ele), compreendê-lo em relação a mim na singularidade do existir-evento: 

o que pressupõe a minha participação responsável, e não a minha abstração. 

Somente do interior de minha participação posso compreender o existir como 

evento, mas este momento de participação singular não existe no interior do 

                                                 
15

 Os grupos colaborativos serão retomados mais detalhadamente no capítulo 1. 
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conteúdo visível, na abstração do ato enquanto ato responsável. (BAKHTIN, 2012, 

p. 66) 

 

 Esse ato responsável me perpassava à medida que os primeiros escritos eram feitos no 

diário e também quando, a partir deles, novas narrativas nasciam, como esta que teço na 

composição deste trabalho. Minha ação enquanto leitora e autora das narrativas me permitiu 

refletir, renarrar, refigurar e transformar-me
16

 no decorrer dos meus escritos, produzindo 

novos textos e propondo novos sentidos. Ao mesmo tempo em que estava diante das 

transformações dos alunos, também me transformava, me constituindo como professora-

pesquisadora.Eu não estava sozinha... várias vozes se entrecruzavam nesse processo, várias 

vozes se entrecruzavam com as minhas...  

Em muitos momentos no decorrer desta caminhada, quando lia minhas narrativas para 

os alunos, algumas preocupações tomavam conta de mim. Muitos momentos não foram 

videogravados por falta de alguém que pudesse me acompanhar nesse processo em sala de 

aula, pois ler e, ao mesmo tempo, filmar era quase impossível. Em algumas aulas contei com 

uma estagiária e uma inspetora que ficavam na escola, mas foram raras as vezes em que pude 

contar com esse auxílio. Algumas discussões a partir da leitura de minha narrativa consegui 

filmar; para outras contei com a minha memória e com o registro feito dentro da sala de aula, 

no mesmo dia, para recuperar algumas falas e ações importantes.  

Confesso que as mesmas dificuldades que encontrei na leitura do meu diário também 

surgiram em todo o processo de produção dos dados. Foram muitas videogravações! Nos 

trabalhos em grupo, duplas e trios, durante a leitura dos diários e as discussões ocorridas a 

partir dela. Toda essa dialogicidade foi possível interpretar pelas videogravações, pois minha 

preocupação estava em garantir que essa dinâmica de vários momentos fosse de alguma forma 

registrada – em especial, o movimento ocorrido após a leitura do Genimático. 

A maioria das filmagens foi feita por mim. A cada aula de matemática, os alunos se 

mobilizavam para escrever e ler suas narrativas. Por serem essas participações em grande 

número e também por ocorrerem inesperadamente, a dificuldade em encontrar alguém que me 

auxiliasse era muito grande. As filmagens eram momentos tensos, pois são instantes que não 

há como recuperar, discussões impossíveis de serem revividas e retomadas da mesma forma e 

com a mesma intensidade. Era preciso planejar, refletir sobre cada movimento realizado, 

avaliar esses vídeos, tentando melhorar a qualidade dia após dia. 

                                                 
16

 Ao trazer os conceitos de refiguração e renarrar, estou tomando como base os estudos de Ricoeur (1989, 1994, 

1997), que irá constituir a base teórica desta pesquisa. Refigurar refere-se a uma das três mimeses enfatizadas 

pelo autor: a mimese I, a prefiguração, a mimese II, a configuração e a mimese III o processo de refiguração. 

Refigurar está atrelado à ação do leitor, no seu movimento reflexivo diante do texto. 
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Certamente os vídeos e os diários foram norteadores de minha trajetória.O olhar atento 

diante de algumas ações dos alunos, as permanências e as necessidades de mudanças faziam 

parte desse conjunto. Escrever sobre o contexto das aulas de matemática me fez repensar 

minhas próprias ações como professora dos anos iniciais, compreender as minhas limitações 

em determinados momentos e, ao mesmo tempo, retomar minha própria prática. 

Ser professora, portanto, envolve um conjunto de saberes, gestos, palavras, que, 

somados a crenças pessoais, sentimentos, valores, constituem o profissional.Daí a sua 

influência sobre o fazer e suas realizações em sala de aula. Neste instante penso nos escritos 

de Clot (2010, p. 161), quando diz que ―[...] um gesto se libera do gesto dos outros, não por 

sua negação, mas pela via de seu aperfeiçoamento‖, ou seja, os gestos profissionais se fazem 

presentes dentro do coletivo e se aperfeiçoam a todo o momento na singularidade da sala de 

aula e na reflexão sobre a própria prática. 

Percebo que todos os rastros deixados durante a pesquisa foram entrelaçados pelos 

registros no decorrer das tarefas, pelas socializações, pelas narrativas no Genimático, pelas 

minhas narrativas no diário de reflexões e pelas discussões após as leituras das narrativas. 

Observo nessa dialética a leitura, a escrita e a comunicação de ideias perpassando por todo o 

contexto da sala e possibilitando olhar para a elaboração da linguagem e dos conceitos 

matemáticos nesse ambiente marcado por práticas de letramentos. 

Creio que os momentos vividos ainda não findam por aqui. Após dez meses de 

produção de dados, a minha preocupação estava em analisar o que ficou para as crianças em 

todo esse percurso, uma estrada longa na qual caminhamos – de muitos aprendizados, 

desafios, sentimentos, ações que não haviam certamente deixado marcas apenas em mim:eu 

acreditava que as crianças teriam, de alguma forma, sido tocadas em todo esse caminhar... 

 Ao encerrar o ano letivo de 2014, deixei que falassem a respeito das aulas de 

matemática, compartilhassem as impressões e os sentimentos que haviam ficado – enfim, 

retomassem, revisitassem momentos, relembrassem, trazendo à tona emoções e sentimentos 

em relação a tudo o que vivenciamos. No início de minha fala mencionei:“Estamos chegando 

ao fim de toda a caminhada, gostaria que vocês me dissessem a respeito do ano letivo, das 

aulas de matemática, da escrita no Genimático, das narrativas da professora, enfim, contem 

o que ficou para vocês de todo esse percurso”. 

Deixei que falassem a respeito, interferindo o mínimo possível. Meu papel era de 

leitor-ouvinte, queria compreender qual o significado que toda a trajetória possuía na vida das 

crianças, nas lembranças que talvez iriam levar, nas experiências que iriam ainda 

compartilhar, nas memórias que iriam revisitar...  
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Quantos momentos e histórias se fizeram presentes nesse ambiente... Como narrar 

sobre todos eles? Como expressar cada instante que vivi com as crianças? De que forma trazer 

à tona tantas vozes que circularam nessas discussões? Vejo que esta narrativa estará 

entrelaçada com os episódios desses momentos. Trazer os episódios significava recuperar 

momentos em que os alunos, de forma interativa, discutiam sobre um determinado conceito 

matemático, trabalhando e interagindo entre eles e comigo. Momentos em que acreditava e 

podia evidenciar o movimento de produção de significações, ao trabalhar colaborativamente a 

partir das leituras das narrativas.  

Este caminho não se encerra por aqui, estou apenas iniciando todo meu caminhar de 

reflexões... de lembranças... de vozes entrelaçadas... de ecos deixados nesta caminhada... 

 

Essa lembrança que nos vem 

Essa lembrança que nos vem às vezes... 

folha súbita 

que tomba 

abrindo na memória a flor silenciosa 

de mil e uma pétalas concêntricas... 

Essa lembrança...mas de onde? de quem? 

Essa lembrança talvez nem seja nossa, 

mas de alguém que, pensando em nós, só possa 

mandar um eco do seu pensamento 

nessa mensagem pelos céus perdida... 

Ai! Tão perdida 

que nem se possa saber mais de quem! 

(Mario Quintana, 1989)
17

 

 

  

De forma constelar me vi entremeada... e num céu cercado por estrelas, meus olhos viam, 

no infinito, transformações... 

 

 Constelação, estrelas, transformações... na solidão de minhas reflexões observo que a 

pesquisa vai progressivamente se compondo, entremeando saberes, dúvidas, dizeres, a cada 

um de meus movimentos e ações. A mim parece que,nesta pesquisa, a ideia de mosaico é 

suficiente para expressar a composição desta caminhada e o entrelaçamento dos pequenos 

                                                 
17

 Poema de Mario Quintana, ―Essa lembrança que nos vem‖, retirado do site: 

http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=16643&poeta_id=302 Acesso em: 11 maio 2016. 
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fragmentos que ocupam o espaço para formar uma narrativa aberta e passível de outras 

combinações.  

 A constelação talvez possa me ajudar a expressar os diversificados elementos que 

convergiram numa mesma direção, a narrativa de um grupo de alunos e as minhas narrativas 

no ensino e no aprendizado de matemática; elementos imbricados por sentimentos no 

caminho e por direções novas e inusitadas.   

 Esses sentimentos me fizeram seguir rumo à perspectiva benjaminiana da ideia de 

constelação. Mas, afinal, o que é uma constelação ou o que são constelações no sentido 

benjaminiano? (BENJAMIN, 1984). O autor estabelece uma analogia com um céu estrelado, e 

pode pensá-la ou pensá-las como grupos de estrelas próximas umas das outras e ligadas por 

linhas imaginárias, que formam diferentes figuras, estrelas, que, mesmo não vistas e sentidas a 

olho nu, formam um conjunto de estrelas vivas, mortas e nascentes, compondo um mesmo 

espaço constelar. Mas o leitor pode se perguntar: o que isso tem de ligação com a pesquisa? 

 Na introdução da obra Origem do drama barroco alemão (1984),Walter Benjamin 

define constelação como uma visão estelar, como as estrelas que iluminam umas às outras e 

também obscurecem umas às outras. Através delas é possível fazer inúmeras combinações, 

sem se esgotarem as possibilidades de combinação; é mais que um mosaico: constitui-se 

como uma espécie de ensaio, em que ideias e conceitos se convertem como no seu trabalho 

das Passagens, em que as citações são mais que demonstração de erudição, intelectualismo, 

pois oferecem a possibilidade de formar combinações que podem se articular de maneira 

sempre aberta e em direção ao futuro, possibilitando aos leitores novas leituras (SILVA, 

2016); também Ricoeur (1994) atesta essa compreensão constelar na narrativa, quando afirma 

que, ao completarmos um círculo hermenêutico, a mimese III (refiguração), a mimese I 

(prefiguração) e a mimese II (configuração) estão entremeadas, ou seja, ―consteladas‖. 

 Essas combinações abertas expressam, a meu ver, um jogo narrativo em que se podem 

estabelecer combinações diversificadas, com sujeitos e apontamentos teóricos singulares, mas 

sem esgotar a possibilidade de novas combinações.O narrador ou narradores podem apontar 

as relações de convergência de olhares entre os autores e os atores, como fizemos nesta 

pesquisa, a partir de uma visão constelar... 

 Foi rumo a essa composição que segui, buscando ―redesenhar‖ a partir desses 

fragmentos que possuía, uma imagem que me possibilitasse perceber o brilho de certos 

momentos e a obscurescência de outros, mas que, de forma singular, me levassem a 

compreender que ambos faziam parte de um todo e se encontravam. Vejo, nessas relações que 

estabeleci, estrelas que representam cada uma de minhas ações e dos alunos, sendo compostas 
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e entrecruzadas pelos autores que chamei para esse diálogo, redesenhando esse universo 

constelar e formando, progressivamente, a minha constelação (Figura 7). 

 

Figura 7 – A imagem constelar da pesquisa 

 

 Fonte: http://astronomia.blog.br/aglomerados/ 

 

 

 Esses, entre tantos outros autores que chamei a dialogar neste espaço constelar, trazem 

toda a sua singularidade que me arrastou para um ponto comum: o ato reflexivo a partir da 

palavra. Muitas escolhas tive que fazer nesta caminhada, e uma delas foi a composição da 

narrativa. A escrita de dois capítulos teóricos (os capítulos 3 e 4), narrativamente elaborados 

antes de convidar o leitor a mergulhar nas histórias que vivi em sala de aula, envolveu 

escolhas, estilo e intenções, em que o meu objetivo deveria transparecer a partir das 

convergências estabelecidas entre os autores e do quanto elas estão tecidas em todas as 

experiências que vivemos. 
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 Observo a narrativa que compus neste caminhar de forma aberta e atrelada à ação do 

leitor e seu movimento de refiguração (mimese III), pois o que estabeleci nestas páginas que 

seguem foi uma narrativa coletiva, um jogo narrativo entre os autores, as crianças e eu.Por 

isso, considero que esta narrativa não se finda na última página deste texto, mas, sim, ela 

possibilita outros jogos narrativos aos mais diversificados leitores que possam ou não pensar 

outras possíveis relações de leitura e aprendizado.  

 Realizo a primeira curva deste caminho tão longo que me aguarda... observo-a, 

contemplo a paisagem, busco sentidos novos, vidas que vou deixando pelo caminho.Não 

acredito que encontrarei um fim, um ponto final em toda essa trajetória; a única certeza que 

tenho é de que muitas outras curvas irão surgir, muitas paisagens irei ainda contemplar, 

muitas vidas ainda encontrarei e não conseguirei escrever um fim para esta trajetória, mas, 

talvez, possa traçar um novo recomeçar... 

 É assim que inicio esta história, a minha história entrecruzada, entrecortada e plena 

de convergência de olhares dos e com os meus alunos. Em cada capítulo uma lembrança, uma 

transformação, um reconhecimento de um espaço-tempo... um novo caminhar (e quantas 

coisas contemplei nessa jornada!), uma trajetória constituída... 

 Por raios de sol e brilhos de estrelas consteladas que me guiaram na elaboração do 

Primeiro Capítulo: ―OS CAMINHOS, AS ESCOLHAS, OS DESVIOS, AS PARTIDAS E 

AS CHEGADAS...‖, que conta sobre a trajetória que construí com a narrativa em sala de aula 

e, ao mesmo tempo, o quanto ela esteve presente na minha vida. Uma trajetória que me guiou 

para escolhas, trazendo-me desvios e chegadas que me entrelaçaram em toda essa caminhada. 

 O Segundo Capítulo abriu um leque para que pudesse vislumbrar as primeiras 

paisagens contempladas em “AS NARRATIVAS E LETRAMENTOS EM AMBIENTES DE 

INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS: UM PROCESSO DE PERTENÇA”, onde busquei 

estabelecer relações entre as narrativas e os letramentos e o modo como esse movimento 

esteve presente nas aulas de matemática.  

 Espero ter esclarecido ali ao leitor o que tange às minhas escolhas e justificativas de 

olhares nesta narrativa.E, finalmente, convido-o para o Terceiro Capítulo – ―UM 

ENTRELAÇAMENTO DE MIMESES E O MOVIMENTO DE ELABORAÇÃO 

CONCEITUAL PELO ALUNO”, em que contemplo os processos de prefiguração (mimese 

I), configuração (mimese II) e refiguração (mimese III) no decorrer das narrativas e o 

movimento realizado pelos alunos em direção à elaboração conceitual. É nesse instante que 

percebo o quanto a minha passagem foi deixando rastros... 
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 Retomando as primeiras pegadas, no Quarto Capítulo– ―O PADRÃO CONTINUA, É 

INFINITO! - A CIRCULAÇÃO DE IDEIAS E NARRATIVAS NUM AMBIENTE DE 

INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS‖, trago alguns momentos de escrita, de leitura e de 

circulação de ideias a partir de tarefas sobre padrões. 

 Finalizo a pesquisa não com um ponto final na investigação, na reflexão, mas como 

algo de que acabo de dar uma versão e que poderia ser qualquer outra.Assim, “DEI A VOLTA 

AO MUNDO TODO E VOLTEI AQUI!”: OS DESVIOS ME CONDUZIRAM ATÉ O FINAL 

DESTA CAMINHADA...‖, por isso, teço análises e considerações sobre o meu fazer 

narrativo, a fim de dizer das impressões e das reflexões que esta trajetória me possibilitou. 
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1. OS CAMINHOS, AS ESCOLHAS, OS DESVIOS, AS PARTIDAS E AS 

CHEGADAS... 

 

 
Figura 8 – Escriba romano 

 

Fonte: http://www.revista-temas.com/contacto/NewFiles/Contacto8.html 

  

 O processo de escrita, desde os primórdios da humanidade,esteve presente nas mais 

diferentes civilizações e, com o tempo, ocupou um lugar de destaque na Antiguidade. A ação 

de ler e escrever era realizada pelos escribas, que tinham funções administrativas, religiosas e 

médicas, pois a escrita partia de uma necessidade econômica, política e administrativa, para o 

controle de determinadas funções. Os escribas foram os primeiros a ocupar a função de 

escritores na história da humanidade. Quando me refiro aos primeiros, não estou anulando 

nenhuma forma de registro anterior a esse período – apenas enfatizo o quanto a escrita, já 

legitimada num código viabilizado por letras e números, começou a ser demarcada 

socialmente.  

 Essa escrita, por um lado, ocupava um lugar de prestígio social e, por outro, servia 

apenas como mero registro das ações ocorridas em determinado contexto. A forma de 
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resistência mais comum entre os escribas consistia em ―escapar‖ das escritas normatizadas, a 

fim de buscar caminhos que possibilitassem desviar-se dessas ações e escrever efetivamente o 

que estava aliado aos seus desejos e sentimentos, às escritas que, ao longo da história, foram 

desveladas pela interpretação desses documentos. Os textos traziam uma mistura de crítica, 

encorajamento e questionamento em relação à realidade. Assim,escrever significava ―bem 

mais do que o mero registro de um nome, coisa ou pessoa: representava a sua própria criação‖ 

(BAKOS, 2012, p. 3). 

 Essa criação trazia para o contexto do vivido um ocultamento, já que esses 

documentos eram lidos entre os escribas, sem dar acesso ao restante da sociedade. Dessa 

forma, essa criação esteve revelada como autoria na contemporaneidade, ultrapassando os 

limites que a própria função do escriba deixava transparecer.  Porém, esse movimento de 

autoria me faz refletir o ―quanto o passado é uma construção e uma reinterpretação constante 

e tem um futuro que é parte integrante e significativa da história‖ (LE GOFF, 1990, p. 25).  

 Nesses momentos o homem trazia à tona seus pensamentos e reflexões através da 

escrita e, de alguma forma, tocava uma minoria de leitores-escribas e leitorescomuns (do 

passado e do presente) em relação ao desejo e à mobilização do outro, ao seu posicionamento 

diante da realidade. Uma escrita que revelava, atormentava, questionava, ocultava, 

incomodava e desestabilizava uma ordem vivida. Enfim, uma escrita determinada por sujeitos 

sociais e construída historicamente, um processo consciente ou inconsciente da história – uma 

escrita fundamentada em uma intencionalidade. Em seus estudos, Le Goff (1990, p. 538), ao 

se referir ao documento como monumento ao longo da história, pontua que 

 

o documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, 

mas também das épocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez 

esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silêncio. O 

documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para 

evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados, 

desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento é monumento. Resulta 

do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro - voluntária ou 

involuntariamente - determinada imagem de si próprias. No limite, não existe um 

documento-verdade.  

 

 A não existência de um documento-verdade produziu, ao longo da história, leitores 

que interpretaram e compreenderam a tessitura das palavras mediante sua própria história de 

vida, suas analogias, reinterpretando essas histórias constantemente, ao passo que essas 

―verdades‖ começaram a ser reveladas, ocultadas ou ainda legitimadas como verdades ou 

mentiras. Esse é o movimento do tempo, o tempodoleitor e o tempodoescritor. 
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 De certa forma, “A trajetória de uma caminhada..., as escolhas, os desvios e a 

chegada...”estão significativamente aliados a esse movimento do tempo, enquanto leitora e 

escritora, pois nascem de todo um percurso de reflexões, do desejo de que a escrita se torne 

muito mais do que um ato mecânico, mas que ela se fortaleça como parte de um processo, 

necessária porque também desejável, cercada de uma função social e de uma ação que 

ultrapassa o compromisso do ―fazer‖, mas que se fortalece a cada dia em um contexto de 

negociação, de debate, de construção, de refutações e validações. Uma escrita que ultrapassa 

as áreas do conhecimento e circula por todas elas, inclusive pela matemática, a qual, cercada 

por suas particularidades, revela evidências e marcas de um estilo textual e da circulação de 

muitas linguagens.   

 Este capítulo traz dialogicidade, pois relata toda a trajetória do nascimento desta 

pesquisa, em que procuro expressar, em cada momento de sua organização, não apenas a 

intensidade da presença da leitura, da escrita e da circulação de ideias nas aulas de matemática 

e em minha conduta como professora-pesquisadora, mas também a forma como o letramento 

pulsa nesse contexto.  

 No decorrer da narrativa, apresento o nascimento desta pesquisa, revivo as lembranças 

desde o final do Mestrado em 2011, os momentos enquanto estudante e professora e, ao 

mesmo tempo, reflito sobre o que me impulsionou a produzir os dados aqui utilizados. Além 

disso, narro sobre as parcerias que, neste caminhar, estabeleci com grupos colaborativos da 

Universidade São Francisco, parcerias que me possibilitaram refazer-me constantemente e 

fizeram parte de minha constituição. 

 

Trilhando caminhos... fazendo escolhas 

 

Ao estabelecer caminhos, encontramos muitos percalços, nos deparamos com o novo, 

com o incerto, conhecemos, aprendemos, observamos, refletimos – essa é a essência da 

caminhada, em que nos mobilizamos para seguir essa trilha, mesmo ignorando até onde ela 

nos levará. O novo nos amedronta, nos encanta e faz com que, a cada dia, nossos sentidos se 

tornem mais aguçados. Sendo essa caminhada incerta, é preciso fazer escolhas, em que olhos, 

ouvidos e palavra estejam sincronizados. 

Esta pesquisa nasceu das preocupações que tenho desenvolvido em torno da 

compreensão matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Caracterizo-a como um 

caminhar, ou seja, um prosseguimento, já que, durante o período do Mestrado na 

Universidade São Francisco, estudei a questão da linguagem matemática e a forma como esta 
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se desenvolvia através da leitura e da escrita, em diferentes gêneros textuais a partir de jogos e 

resolução de problemas.
18

 

No decorrer da análise, os resultados evidenciaram que, ao ler, escrever, reescrever e 

comunicar ideias durante o movimento do jogo e das resoluções de problemas de jogo, os 

alunos se apropriavam da linguagem e dos conceitos matemáticos presentes nas jogadas e 

estabeleciam  relações de inferência, antecipação, levantamento de hipóteses e conjecturas. 

Além disso, quando entravam em contato com o texto matemático, fazia-se necessário 

um trabalho pontual com a linguagem. Essas palavras que ressoavam no texto possuíam com 

o leitor uma relação de significado, pois elas o significavam, ou seja, lhe traziam sentido. E no 

movimento do jogo essa relação esteve presente. 

Ao relembrar as últimas linhas de minha dissertação: ―[...] são muitos os caminhos que 

precisaremos trilhar para refletir sobre o trabalho com os gêneros textuais para a apropriação 

da linguagem matemática‖ (LUVISON, 2011, p. 201-202), busco por isto: a continuidade 

dessa reflexão, compreendendo que esta discussão pode contribuir com estudos e reflexões 

posteriores, em especial, no que concerne às práticas de letramento. 

Essas reflexões não se tornaram parte de mim por acaso, haja vista que são frutos de 

um caminhar, de toda uma história de vida. Ler e escrever na infância nem sempre foi um 

processo fácil, porém, mais do que tudo, era desejável... Lembro-me de quando ficava 

olhando pela janela as crianças passando pela rua e entrando na escola, já que tinha o 

privilégio de morar em frente a ela. Minha mãe e minha avó me diziam o quanto chorava 

desde muito pequena, pois queria a todo custo estar lá: com 5 anos já insistia para fazer parte 

daquele universo, que, até então desconhecido, me encantava. 

A escola possuía um significado muito grande para elas, o que contribuiu para que a 

luta fosse extremamente intensa em torno da nossa formação. Embora meus pais e avós não 

tivessem levado adiante seus estudos, já que não chegaram a concluir a antiga 4.ª série,
19

 o 

                                                 
18

A dissertação defendida em 2011 intitula-se Mobilizações e (re)significações de conceitos matemáticos em 

processos de leitura e escrita de gêneros textuais a partir de jogos, sob orientação da professora Dr.
a
 Regina 

Célia Grando, no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco. 
19

Entre as décadas de 1930 e 1960 a escola estava restrita a poucas famílias. Por se tratar de área rural, essa 

relação era ainda mais forte. Meus pais e avós viveram esse contexto e cursaram até a antiga 3.ª série, pois essa 

era a única etapa de escolarização oferecida. Segundo minha mãe, caso houvesse interesse de continuar os 

estudos, precisavam ir até a área urbana, o que se tornava muito difícil, tanto pela distância, quanto pela situação 

financeira. Mas, mesmo assim, meu pai ainda tentou frequentar por mais um ano, e iniciou o curso no Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), mas a necessidade em trabalhar era maior, e os estudos ficaram 

para trás. Minha mãe, por exemplo, iniciou a 1.ª série com 10 anos de idade em uma sala multisseriada, que era 

organizada de acordo com filas e séries, e era ali, naquele espaço, que a professora desenvolvia o seu trabalho. A 

minha avó materna também vivenciou o mesmo contexto, mas me recordo como se fosse hoje quando narrava 

sobre o seu sucesso na matemática e sentia muito orgulho disso! No entanto, ela sempre nos surpreendia, a mim 

e a minha irmã, com os cálculos que fazia, tanto por escrito, quanto mentalmente. Contava que nos dias de prova 
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incentivo para estudar era muito grande na família: lembro-me de minha mãe dizendo que ela 

queria que fizéssemos (eu e minha irmã) o que ela nunca pudera fazer – estudar.  

Aos meus 6 anos de idade, minha mãe fez um acordo, na escola, para antecipar meu 

ingresso, já que a matrícula somente poderia acontecer aos 7 anos de idade. Comecei a 

frequentá-la. Lembro-me como se fosse hoje... já na 1.ª série do Ensino Fundamental, meus 

sentimentos se misturavam: vivia um ambiente de felicidade e, ao mesmo tempo, de angústia. 

O medo, a insegurança, a incerteza tomavam conta de mim. A demora em ser alfabetizada, o 

fracasso nos estudos, o enfrentamento das chacotas dos amigos, anos e anos de recuperação 

nos meses de dezembro e janeiro pareciam não ter fim. Aquele sonho que tomara conta de 

mim e encantara meu olhar naquela janela havia se transformado em um sentimento de 

impotência e medo, medo de não conseguir, de fracassar, de não aprender a ler e escrever, não 

compreender a matemática...Com os números esse medo era ainda maior, era como se aqueles 

signos, as operações, as expressões não me fizessem o menor sentido. 

Chorava, me angustiava, sofria. Esse movimento foi até a 8.ª série. Acredito que sair 

da escola para tomar outros rumos, em outro espaço, com outros professores, talvez mais 

madura e calejada por aquele ambiente, possibilitou para mim uma esperança. Iniciar o 

Colegial em outra escola, fora do meu município, cursando o Magistério, foi um divisor de 

águas em minha vida, pois naquele novo ambiente comecei a fazer da escrita um processo de 

reflexão que foi ampliado na Licenciatura em História. Ler e escrever começou a ter tanto 

significado que não me via mais sem meus livros e meu caderno. Posso dizer que eram minha 

extensão, parte de mim, de minha constituição...  

Talvez seja por isso que os estudos sobre o letramento me fizeram tanto sentido na 

Universidade – e não só eles, mas também o encantamento pela matemática
20

: ambos vieram 

à tona de forma mais significativa em minhas reflexões no decorrer das disciplinas cursadas. 

                                                                                                                                                         
a professora vinha de Campinas e aqueles que não conseguiam fazer a prova de matemática eram substituídos 

por ela e, ao final da avaliação, ganhavam, como ela mesma dizia: “um cartucho de doces”. Os números e os 

cálculos sempre foram a paixão dela! Lembro-me de que quando entrei na 6.ª série, ela já não conseguia me 

ajudar na matemática, mas, mesmo assim, isso não a impedia de olhar para aqueles números curiosamente... 
20

O encantamento pela matemática decididamente não foi pela minha trajetória escolar, que foi marcada em 

relação à disciplina por muitas dúvidas e dificuldades. Mas recordo-me de que, em 2008, estava com uma sala de 

2.º ano com 35 alunos. Eu me sentia muito perdida em relação às dificuldades que apresentavam, tanto na língua 

materna, quanto na matemática, pois havia15 alunos que estavam fazendo pela segunda ou terceira vez a 2.ª 

série. Ao voltar para casa, pensava que caminhos buscar... Decidi estudar, encontrar teorias que me amparassem 

na solidão diária do meu trabalho. Na biblioteca municipal encontrei vários livros, mas aquele que me chamou 

atenção foi O jogo e a matemática no contexto da sala de aula, de Regina Célia Grando. Fiz a leitura em dois 

dias e me apaixonei pela perspectiva da resolução de problemas no contexto do jogo. Essa obra possibilitou 

repensar cotidianamente a minha prática e me conduziu à autora, que me possibilitou, no Mestrado,  muitos 

aprendizados. A partir daí, a matemática não saiu mais de minha vida... 
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Como aluna especial do Doutorado
21

, todas as disciplinas me complementavam de alguma 

forma, mas ―Estudos sobre letramento‖,ministrada pela professora Luzia Bueno, fez-me 

aproximar ainda mais desse conceito e perceber que o que vinha realizando quanto ao 

processo de leitura e escrita de diferentes gêneros textuais, com as crianças do Ensino 

Fundamental nas aulas de matemática, relacionando língua materna e linguagem matemática, 

estava aliado a essa prática de letramento.  

Além disso, pela aproximação de algumas discussões em torno dos gêneros e pela 

presença da professora Luzia em minha banca de Mestrado, o meu objetivo, mesmo depois de 

defendida a dissertação, era me envolver a cada dia mais nesse universo de discussões sobre a 

leitura e a escrita. Eu acreditava, principalmente, no quanto a criança tem sido relegada na 

escola:  a falta de interpretação no trabalho com a leitura matemática, como se colocar um 

―algoritmo ideal‖ (a partir de em uma visão absolutista da matemática) fosse o suficiente para 

a compreensão e a apropriação do conhecimento matemático.  

Outro aspecto de que não poderia esquecer é minha participação no Grucomat
22

, que 

frequento desde 2009. De 2003 a 2014, coordenado pela professora Regina Célia Grando; e, a 

partir de 2015, pela professora Adair Mendes Nacarato em parceria com a professora Daniela 

Dias dos Anjos.  

Considero que participar do grupo foi de extrema importância para mim, pois é um 

espaço em que se discute sobre a matemática, se organizam tarefas para a sala de aula, tudo a 

partir de um referencial teórico que estudamos juntos. O estar juntos tem uma conotação 

muito importante, pois é um espaço que me faz sentir acolhida, que me traz um sentimento de 

pertencimento. Lembro-me como se fosse hoje de quando, em 2010, vi pela primeira vez um 

vídeo do professor Paulo Penha, integrante do grupo, realizando uma sequência de tarefas 

sobre Estocástica com uma turma de 9.º ano. Aquele momento foi fundamental, pois é como 

se a teoria que havia estudado nas disciplinas do Mestrado fizesse total sentido no grupo. A 

volta para casa naquele dia foi longa e reflexiva: “Será que também consigo realizar essas 

problematizações com meus alunos?”.Considero que nesse momento me tornei a professora-

pesquisadora que sou hoje, problematizadora, que observa, escuta, mobiliza a participação e 

desafia constantemente.  

                                                 
21

 Nesse período em que estava como aluna especial na Universidade São Francisco, cursei algumas disciplinas, 

sem estar matriculada na Pós-Graduação como aluna regular do Doutorado. Estar em regime especial possibilita 

o adiantamento de créditos, para o ingresso posterior, além de maior integração as discussões do programa. 
22

O Grucomat é um espaço de discussões que existe desde 2003 na Universidade São Francisco, campus Itatiba. 

A princípio era nomeado como Grucogeo (Grupo Colaborativo em Geometria), pois tratava de assuntos que 

envolvia essa temática. Diante do interesse por outros temas, o grupo passou a denominar-se Grucomat (Grupo 

Colaborativo em Matemática). Suas reuniões são semanais, e o grupo é constituído por professoras da 

Universidade, alunos da pós-graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) e professores da rede pública. 
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 Além da discussão, as videogravações partilhadas nesse ambiente possibilitavam a 

minha formação, pois, em cada cena, nas discussões feitas pelos alunos com a mediação do 

professor, era possível compreender os discursos matemáticos dos alunos, a forma como 

estavam aprendendo e colocando em prática suas hipóteses, conjecturas e generalizações. 

Além dos vídeos, o grupo assumia também a escrita de narrativas das aulas
23

, cujas 

textualizações fazem parte de um processo de formação de todos os participantes, que, juntos, 

caminham numa direção comum – por isso o seu caráter colaborativo. Trabalhamos duas 

temáticas importantes no decorrer desses anos: a Estocástica (Estatística e probabilidade na 

educação básica) e a Álgebra. 

Compreendo que todo esse processo ocorre no fazer-se e refazer-se cotidianamente, 

através da mobilização, da ação e da cumplicidade progressiva, criada em um ambiente de 

construções, aprendizagens e negociações, o que possibilita que professor e aluno caminhem 

lado a lado. Nesse espaço, o professor se refaz constantemente, reflete, reinventa, analisa, 

escuta e é ouvido, pois ali se estabelece um compromisso mútuo, um ambiente de 

cumplicidade. 

Da mesma forma que o Grucomat me fez tanto sentido, observo no Obeduc, que 

frequento desde 2014, uma parceria muito próxima. O grupo é composto pelas professoras da 

Educação Básica, pelos bolsistas (mestrandos e doutorandos) e pelas professoras responsáveis 

pelo grupo na Universidade, atualmente sob a coordenação da professora Adair Mendes 

Nacarato
24

. O que observo é um processo de respeito, de aprendizado contínuo a partir da 

prática, ou seja, sensações muito próximas das que vivi no Grucomat transparecem no projeto, 

em que se busca refletir sobre o aprendizado dos alunos nas aulas de matemática. 

Por meio de um trabalho colaborativo com professores, o projeto Obeduc desdobra-se 

em três eixos, que integram ―as práticas de letramentos escolares, mais especificamente, o 

                                                 
23

 As narrativas elaboradas pelos professores participantes têm uma função social, pois muitas delas se tornaram 

parte de livros publicados pelo grupo. Existe um ―valor‖, um ato responsivo em publicá-las, pois cada 

experiência feita por nós, professores, possui uma repercussão, em que leitores tomam contato com as 

experiências (do autor) e as transformam em novas experiências, ressignificando-as. 
24

O Obeduc consiste em um projeto vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da 

Universidade São Francisco com escolas públicas do estado de São Paulo. Em 2012 o projeto foi aprovado pela 

Capes para vigência entre março de 2013 e fevereiro de 2017. De março de 2013 a fevereiro de 2015 estava sob 

coordenação da professora Regina Célia Grando e, posteriormente a essa data, a coordenação ficou sob 

responsabilidade da professora Adair Mendes Nacarato. A partir de 2015 a equipe do projeto contou com mais 

três professoras da USF (Ana Paula de Freitas, Daniela Dias dos Anjos e Milena Moretto), cinco pós-graduandos 

(quatro mestrandos e uma doutoranda – no caso, eu) e seis professoras do ciclo de alfabetização de escolas 

públicas de Itatiba, Bragança Paulista, Campinas e Nazaré Paulista. 

 Em 2013 minha participação era como professora e, a partir de 2014, como bolsista do doutorado.  Iniciei no 

Programa com o projeto intitulado ―Letramento em aulas de matemática: um processo dialógico entre gêneros 

orais e escritos nas séries iniciais‖ e contei com a orientação da professora Regina Célia Grando nos anos de 

2013 e 2014. 
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letramento matemático, bem como as práticas de formação docente de professores que 

ensinam matemática‖ (GRANDO; NACARATO, 2012, p.11) e está norteado pelo tema 

―Estudos e pesquisas de práticas de letramento matemático escolar e de formação docente‖. 

Com a mediação dos dois grupos (Grucomat e Obeduc), pude ir trilhando caminhos 

para a produção dos dados
25

. Em 2015, mais um grupo se agregou à minha formação e 

aproximou-me cada vez mais da narrativa: Hifopem (História de formação de professores que 

ensinam matemática), grupo coordenado também pela professora Adair, na Universidade São 

Francisco. Constituído por pesquisadores e pós-graduandos envolvidos com a temática das 

narrativas (auto)biográficas, narrativas de formação e histórias de formação docente, objetiva 

compreender as trajetórias profissionais, pessoais e socioculturais dos professores de 

matemática e o quanto essas trajetórias constituem a vida profissional dos professores e 

podem vir a afetá-la. Esse entrelaçamento dos grupos, somado aos autores e aos diálogos com 

minha orientadora e co-orientadora, me constituiu no decorrer da pesquisa, me deu o alicerce 

necessário para prosseguir, compreendendo o processo de produção dos dados e, ao mesmo 

tempo,as escolhas que faria em relação à pesquisa. 

Este trabalho vem se constituindo a partir de muitas vozes que se entrelaçam o tempo 

todo e que, unidas à minha história de vida e formação, se tornam parte desta pesquisa. Com a 

voz da professora-pesquisadora, em consonância com as vozes dos alunos, das professoras-

orientadoras, dos autores, dos grupos de pesquisa – Grucomat, Obeduc e Hifopem –, minhas 

experiências e meus conhecimentos vão ganhando forma; se transformam; entrelaçam-se, 

numa miscelânea de escritas, leituras e palavras, que me atravessa a cada autor e a cada 

personagem desta história. Como mencionado por Ponzio (2011, p. 36), compreendo que 

 

a linguagem, por ela mesma, vive na relação entre o pensamento participativo e a 

ação. E a palavra, que não é palavra abstrata do dicionário, nem subjetivamente 

casual, transforma-se em uma palavra viva e ―responsivamente-significativa‖ com 

relação aos dois (pensamento participativo e ação). 

 

A expressão ―responsivamente-significativa‖ é algo em que acredito, quando reflito 

sobre o contexto da sala de aula de matemática. Um movimento leitor e escritor, que 

possibilita uma relação maior com a linguagem. Muito mais que um distanciamento, é preciso 

mobilizar a complementaridade entre as linguagens, em que não há incompletude, mas, sim, 

dialogismo entre língua materna e linguagem matemática (LUVISON, 2011). 

                                                 
25

O projeto Obeduc foi submetido ao Comitê de Ética (Processo: CAAE 32563014.5.0000.5514, Parecer 

703.274). Além disso, a responsável pela Secretaria de Educação do Município assinou a autorização para o 

desenvolvimento da pesquisa e os pais assinaram o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Essa relação de complementaridade, amadurecida desde a dissertação, me fez seguir 

um caminho de reflexões. A jornada pela busca de autores e a participação em congressos 

desde 2011 ressaltaram a importância da escrita para os meus alunos e, concomitantemente, 

para mim como professora, já que as narrativas também foram se tornando uma prática nos 

grupos colaborativos.  

Refiro-me ao significado direto, na minha vida, desse processo de ler e escrever, 

pensando em todo o caminho que percorri, enquanto estudante; nos significados que o 

alfabetizar tinha enquanto observava a escola daquela minha janela; e nas frestas de luz que 

esse mesmo ambiente foi me possibilitando enquanto estudante e profissional, pois, como 

professora, tinha como luta fazer que esse processo não fosse tão árduo para os meus alunos 

quanto havia sido para mim. Acredito que minhas experiências tenham contribuído para dar 

esse fio condutor também à relação com a leitura, a escrita, a oralidade e a matemática na sala 

de aula. É como se, ao relembrar e reviver esses instantes,―a revivescência do passado no 

presente retirasse o presente do fluxo do tempo‖ (NUNES, 1988, p. 62). 

Nesse sentido, a escrita e a leitura durante as aulas de matemática nos anos iniciais 

eram um fio condutor rumo a mudanças que estavam ocorrendo: a cada verbalização dos 

alunos; nos registros durante uma resolução de problemas; na prática de preservar a linha de 

raciocínio, sem apagá-la com a borracha; no ambiente de investigações que, eu gradualmente 

aprendia a desenvolver com os alunos, coexistia o processo de minha transformação. Narrar 

oralmente seus raciocínios significava evidenciar todo um processo construído com eles. A 

resolução mostrava um sentido único para o autor daqueles escritos, que, acrescentando ou 

omitindo detalhes durante a fala, auxiliava-me a pensar acerca de suas compreensões, 

dúvidas, representações – enfim, enunciações que se somavam aos registros e trilhavam 

caminhos diferenciados, na organização das ideias. 

Considerando a importância desse movimento de leitura, escrita e comunicação nas 

aulas de matemática, o foco em cada ano trabalhado – em 2011 com o 4.º ano, de 2012 a 2014 

com os 3.º
s
 anos do Ensino Fundamental – me fez vivenciar momentos importantes de 

discussão, negociação de ideias e registros inicialmente realizados pela professora como 

escriba. Os 3.º
s
 anos possuem uma diversidade muito grande de escrita, e garantir o acesso a 

todas as suas formas é um processo gradual e realizado progressivamente. 

Assim, havia vozes que ecoavam nos momentos de negociação, mas, ao sistematizar 

as ideias, era preciso organizar esses pensamentos que então se tornavam textos pelas minhas 

mãos. Mãos de um escriba que ouvia atentamente, registrava, lia em voz alta, apagava e 

reescrevia novamente, até esse texto tomar forma e adquirir sentido a partir da palavra dos 
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alunos. Nesse momento o meu papel não se restringia a organizar sílabas e formar palavras, 

mas, através de minha ação havia uma referência de escrita, a visualização de como esse texto 

poderia ser formado e, essencialmente, observar que a escrita matemática também pode ser 

contada, narrada e exemplificada. 

Minha preocupação seria em garantir uma dialogicidade entre essas linguagens, pois a 

escrita matemática, numérica, poderia coexistir com a escrita narrativa no mesmo espaço. Ora 

os alunos estavam narrando, ora fazendo cálculos, explicando como foram elaborados, 

novamente narravam – enfim, o texto era formulado a partir de um estilo, que, composto pela 

minha voz, pela minha escrita e pela dos alunos, criava um espaço de letramento, pois parto 

do pressuposto de que o gênero precisa ser ensinado – não a técnica pela técnica, mas sua 

organização e significação. 

Para além da analogia com o escriba, os alunos já alfabetizados utilizavam a escrita 

narrativa também em seus cadernos pessoais. Muitas vezes, após uma resolução de 

problemas, colocavam ao lado do cálculo a forma como haviam realizado, contando, 

narrando. Foi nesse momento que percebi o quanto a narração era importante no 

desenvolvimento tanto da oralidade quanto da escrita e de que forma esses dois movimentos 

poderiam contribuir para a aprendizagem do aluno nas aulas de matemática. Os alunos não 

alfabetizados, embora não conseguissem escrever, traziam na oralidade as marcas da 

narrativa, conseguiam fazer os cálculos e, como diziam:“Vou te contar como eu pensei!”. E 

narravam toda a história e o caminhar desenvolvido por eles. Essas enunciações se tornavam 

parte da vida dos alunos, que, ao se alfabetizarem, continuavam narrando, agora através de 

textualizações. 

Toda essa trajetória de práticas e reflexões conduziu-me a compreender que as práticas 

de letramento são perpassadas pelos gêneros textuais, e que a oralidade e a negociação de 

ideias nesse processo são pilares de grande importância para a compreensão matemática, pois  

 

através da linguagem, os alunos (re)significam o seu aprendizado constantemente, 

relacionando, levantando hipóteses, conjecturas e apropriando-se de novas 

linguagens e conceitos. Viver o movimento que a linguagem oferece é trazer para as 

aulas de matemática a percepção de que o aluno, mediante a leitura, a escrita, a 

comunicação de ideias e sua apropriação, está se desenvolvendo e refletindo. E, ao 

mesmo tempo, transcendendo a visão absolutista da matemática, pelas diferentes 

vozes que circulam na interlocução entre os sujeitos e viabilizando, mais que o 

―fazer‖, um ―dizer‖ repleto de significado. (LUVISON, 2011, p. 201, destaques no 

original) 

 

Partindo desse pressuposto, as aulas foram norteadas por esse conjunto de 

significações. Nesse momento o diário de aprendizagem ainda era um processo reflexivo para 

mim. Em 2011, com o 4.º ano, nasceu um diário pessoal, individualizado; e, de 2012 a 2014, 
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com os 3.º
s
 anos, passou a ser um diário coletivo, o que nomeei inicialmente como diário de 

aprendizagens matemáticas. Nesse percurso fui repensando, aparando as arestas, 

(re)significando, construindo, mobilizando o olhar, conversando com os autores, para que essa 

prática se fosse fundamentando e contribuindo para a aprendizagem das crianças. O 

importante era que a escrita, a leitura e a comunicação estivessem aliadas a um movimento 

prazeroso, que houvesse uma função social, enfim, uma mobilização para narrar. Dentre as 

muitas experiências que vivi nesses anos, trago dois registros construídos pelos alunos e que, 

de certa forma, me nortearam para o desenvolvimento da produção de dados para a pesquisa 

no ano de 2014. Esses registros, entre tantos outros, são o meu fio condutor... 

Recordo-me de uma das narrativas elaboradas por uma de minhas alunas, Jaqueline, 

no dia 14 de junho de 2011, em seu diário pessoal (Figura 9). 

 

Figura 9 – Narrativa da aluna Jaqueline 
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Querido diário fashom! 

Hoje, 14 de junho de 2011 tive aula de matemática e ainda vou ter de Língua Portuguesa. 

Em matemática, fiz prova primeiro fizemos, situações problema no primeiro pensei assim: que uma coxinha 

custa 1,80 e um pão de queijo 1,20. E tinha que ver quantos reais João e Carlos gastarão? Com João comendo 

2 coxinhas e Carlos comendo 1 pão de queijo? 1,80 + 1,80 + 1,20 = 4,80. E também tinha os do balões que era 

assim: Tinha 23 palhaços cada palhaço com 18 balões e afinal, quantos balões tinha? Fiz assim: 18 + 18+ 18 

+ 18 + 18+ 18 + 18 + 18+ 18 + 18 + 18+ 18 + 18 + 18+ 18 + 18 + 18+ 18 + 18 + 18+ 18 + 18 + 18 = 414 

também tinha a do seu Juca só que eu esqueci os números. Depois teve o gráfico de salgado só que eu não 

lembro depois teve do elefante que era assim: nós tinha que inventar uma situação problema a minha foi assim: 

Na África tinha cerca de 1300. 000 elefantes muitos morrerão de doenças outros foram matados e ficarão 

somente 625.000 afinal quantos foram matados? Fiz assim:  

 

 

 

                              1300.000 

                                675.000 

                           __________ 

 

                               0625.000 

 

Foi assim que eu fiz depois, fiz um negócio para descobrir os números só que não sei mais os números depois 

uma tabela assim: Tinha que corrigir o erro eu descobri, que entrevistaram mais pessoas porque lá só 

trabalhava 100 pessoas. 

Depois uma situação problema foi assim: um cachorro ganha 1 osso por dia em 3 semanas quantos ossos ele 

ganha? 7 + 7 + 7 = 21. 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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 Jaqueline era minha aluna do 4.º ano no ano de 2011 e optou por narrar no diário uma 

das resoluções de problemas propostas na avaliação de matemática realizada no mês de junho. 

Como se tratava de um diário individual, Jaqueline o nomeou como diário Fashion. Nomear 

significava, naquele momento, propor uma identidade àquele diário e àquela escrita.  Tratava-

se de uma narrativa em que a aluna destacou o que foi mais significativo para ela, 

desenvolvendo um texto detalhado e omitindo algumas informações, já que não se recordava 

de números propostos nas resoluções ou, mesmo, de outras tarefas. Era um texto que fazia 

todo sentido para ela, pois narrava sobre algo vivenciado, refletido... enfim, mostrava que a 

escrita narrativa e a escrita matemática poderiam coexistir no mesmo ambiente, no mesmo 

espaço, no mesmo tempo. 

 Muito além de escrever sobre o problema, também expressava a forma utilizada para 

resolvê-lo e os caminhos escolhidos. Esse momento foi importante, pois a aluna trouxe 

evidências que poderiam ser socializadas com os colegas, por exemplo, em relação à 

multiplicação ser resolvida a partir do campo aditivo. As ampliações desses cálculos 

contribuíram para que novas discussões surgissem e novas escritas também, e para pensar de 

que forma a multiplicação estaria presente nessas expressões. Esses escritos fizeram-me 

ponderar acerca do que as narrativas poderiam provocar, dizer, evidenciar, mostrar, ocultar... 

 O segundo registro selecionado e que ecoou em meus pensamentos nessa trajetória foi 

o do aluno Marcio, construído em 2013 quando frequentava o 3.º ano. O texto foi escrito em 

29 de agosto de 2013, também em seu diário pessoal, a partir de todas as discussões realizadas 

em torno dos fatos multiplicativos. 
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Figura 10 – Narrativa do aluno Marcio 
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Querido diário Isaque                            hoje dia 29/08/13 

 

Hoje eu aprendi a tabuada do 5 nós percebemos que o 5 são números terminados em 0 e seguem um padrão 

numérico de 5 em 5 e seguem a sequência: par, impar, par, etc... e ordem seria 5 + 5 + 5, etc. 

A tabuada do 6 nós percebemos que o padrão: vai em 6 em 6. E todos os números são pares a tabuada do 7 nós 

percebemo que o padrão é de 7 em 7, porque os números são par, impar, par, impar, etc... 

Nós percebemos que o 8 é o padrão de 8 em 8 é sequência e todos os resultados são pares. E o nº 80 faz parte 

do padrão de 10 em 10 a partir do número “0”. 

A tabuada do 9 nós descubrimos a tabuada do 9 e o Kauê descubrio os números crescentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 e crescendo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e segue um padrão crescente e decrescente o padrão numérico de 9 em 9.  

Segue a sequência: par, impar, par, impar, etc... tabuada do 10 eu descubri os números crescente em 0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e segue um padrão de 10 em 10.E na unidade todo o número é zero na dezena segue uma 

numeração crescente e todos os resultados são pares e o último resultado represente a centena: 100 e o total 

dos quadradinhos é 100, porque 10 x 10 = 100isso também acontece com os outros números: 10, 20, 30 ... 

 

Tchau 

M. 

  

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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 Observo que, da mesma forma que Jaqueline, Marcio compõe uma escrita narrativa e 

matemática (Figura 10). O diário Isaque fez parte de mais uma trajetória vivida em sala de 

aula. Ao contrário do diário Fashion, que era individual, de uso pessoal, o diário Isaque era de 

todos, de quem quisesse e se mobilizasse a escrever. Esse nome nasceu a partir da leitura de 

um artigo científico sobre Isaac Newton da revista Ciência Hoje das Crianças, porém os 

alunos preferiram alterar a escrita do nome: Isac. Isac já fazia parte do contexto de nossa sala, 

era uma relação de pertencimento, de fazer parte de todo o grupo. A liberdade de escrever 

quando quisessem e sobre os momentos que tinham algum significado para os alunos trazia ao 

ambiente da sala de aula a necessidade também de realizar a leitura, ora em voz alta, ora 

silenciosa, uma leitura que gerava outras escritas, novas leituras e discussões... 

 Não posso deixar de contemplar a presença marcante, no decorrer da narrativa,de 

Marcio, que procurou detalhar a sequência numérica em torno das multiplicações envolvendo 

os números 5, 6, 7, 8 e 9, além de destacar a presença de números pares e ímpares nesses 

resultados. Escreve o aluno que o último resultado na malha quadriculada representa o 

número 100, pois 10 x 10 tem resultado igual a 100. O aluno evidencia suas hipóteses e 

validações, após analisar os quadros dos fatos multiplicativos, e se mobiliza a escrever sobre o 

assunto.  

Os registros de Marcio me mostravam o quanto esse percurso poderia ser proveitoso, 

mobilizador e cercado de múltiplas linguagens, porque trazia toda a organização de um 

gênero textual – a narrativa – e, ao mesmo tempo, percorria uma trajetória de conjecturas e 

investigações matemáticas. Essas múltiplas linguagens também estavam presentes no desenho 

que, ao final da narrativa, é construído: a minha imagem envolta por um dia ensolarado, com 

um arco-íris ao fundo e, do meu lado direito, uma borboleta que, ao alçar voo, seguia ligada 

por traços pontilhados, passando pelo meu corpo e unido a um coração com contornos 

vermelhos e preenchimento azul! Como interpretar essa obra? Que sentimentos, pensamentos, 

desejos Marcio buscava representar nesse momento? Talvez de alegria, de companheirismo, 

de afeto, que, no ambiente feliz, colorido, envolviam o nosso pertencimento àquele lugar. 

Quantas possibilidades de interpretações essa imagem pode provocar... 

 As escolhas nesse momento foram realizadas, as estradas desse caminhar mostravam o 

quanto a escrita poderia ser realmente transformadora... O diário seria meu aliado e me 

acompanharia nesse processo. 

 E a partir desse caminho segui, tentando narrar nessas folhas em branco toda a 

trajetória e parceria construídas, produzir sentido aos textos elaborados pelos alunos e por 

mim em meus diários, arriscando-nos constantemente.  
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 Meus caminhos, em diferentes momentos, trouxeram a escrita como atividade de risco, 

momentos que me permitiram conhecer um pouco de mim e um pouco de meus alunos. 

Nessas idas e vindas, entre passado e presente, busquei reviver essa história... 

  

Os desvios desse caminhar... 

 
 

As ideias se relacionam com as coisas como as 

constelações com as estrelas. [...] a ideia é algo 

de linguístico, é o elemento simbólico presente 

na essência da palavra. (BENJAMIN, 1984, p. 

56-57, grifo meu) 
 

  

 Todas as minhas escolhas no decorrer desta caminhada foram realizadas à medida que 

me envolvia e adentrava no universo das narrativas (minhas, dos meus alunos e de tantas 

outras pessoas com quem tive contato nesse percurso). Mas os desvios também ocorreram e 

foram eles que, de certa forma, me possibilitaram compreender as convergências que poderia 

ousar realizar ao longo desta narrativa. Os escritos de Benjamin (1984) foram constitutivos 

nesse caminhar, me fazendo compreender que as marcas descontínuas, sem respostas 

definitivas, sem um ―ponto final‖ marcado pela verdade, por construções totalizantes, eram o 

que eu buscava, quando refletia sobre as minhas experiências. 

 Os desvios citados por Benjamim (1984) no prefácio da obra Origem do drama 

barroco alemão apresentam o método benjaminiano não como um caminho linear, que nos 

direcione a compreensão em uma linha reta e precisa, homogeneizante, mas como uma 

postura que requer do pesquisador, como diz Silva (2014, p.2), ―um olhar para muitas 

direções‖, que valorize as diferenças entre seus elementos, como  ao observar uma obra de 

arte de ―contemplação filosófica que remete para a ideia de uma constelação (de ideias) e seus 

fragmentos‖. 

 Essa constelação me leva a pensar sobre imagens, enlaces de formas e conexões, com 

elementos heterogêneos, descontínuos e, ao mesmo tempo, com um olhar de 

―recomeço‖constante. Uma dialética que não se justapõe pela verdade, mas, sim, pela 

reflexão, pelo olhar, pelas relações, pelo deslocamento de quem visualiza, lê e se mobiliza a 

refletir. Uma ação envolta pelas múltiplas linguagens e ideias que estão apresentadas em uma 

constelação e, como mônadas (cada ideia representa a imagem do mundo), refletem todas as 

outras.  
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 O movimento constelar é comparado ao mosaico, em que a justaposição de elementos 

isolados, muitas vezes imperceptíveis, permite imagens que trazem conexões, leituras 

possíveis para os leitores que se deslocam a observá-la. Como Benjamin (1984, p. 50) expõe: 

 

Método é caminho indireto, é desvio. A representação como desvio é portanto a 

característica metodológica do tratado. Sua renúncia à intenção, em seu movimento 

contínuo: nisso consiste a natureza básica do tratado. Incansável, o pensamento 

começa sempre de novo, e volta sempre, minuciosamente, às próprias coisas. Esse 

fôlego infatigável é a mais autêntica forma de ser da contemplação. Pois ao 

considerar um mesmo objeto nos vários estratos de sua significação, ela recebe ao 

mesmo tempo um estímulo para o recomeço perpétuo e uma justificação para a 

intermitência do seu ritmo. 

 

 A representação contemplativa é semelhante à escrita, como mencionou Benjamin 

(1984). A escrita é oferecida a leitores os mais diversos, mas, a cada vez que é contemplada, 

surgem e renascem novas escritas e reflexões. Leitores (re)criam sentidos novos ao texto a 

partir dos fragmentos que foram colocados juntos; autores-leitores transformam-se, em um 

movimento constante e dialético de ação, uma ação pela palavra, uma alteridade significante 

em que autores e leitores podem, sem respostas definitivas,alçar voos, contemplar citações 

retiradas de contextos específicos, num todo contínuo, para formar novas constelações, 

permitindo revelar, ocultar, romper, deslocar-se ou imobilizar-se diante de elementos isolados 

e heterogêneos.Assim, ―cada ideia é um sol, e se relaciona com outras ideias como os sóis se  

relacionam entre si‖ (BENJAMIN, 1984, p. 60). 

 Essa analogia feita por Benjamin (1984) me possibilita compreender que o Genimático 

foi um sol, pois ele constelou com vários outros elementos, trazendo a possibilidade de novas 

composições. Ele me permitiu ir e vir tantas vezes... Em cada momento em que as narrativas 

(minhas e dos alunos) eram escritas ou lidas, eu via um fragmento dessa constelação, que me 

conduzia ora para um todo, ora para os pequenos fragmentos novamente. 

 As narrativas no Genimático me permitiam novas leituras, novas ações, um 

reconfigurar-se constantemente. Essas narrativas me conduziam a observar o movimento 

criado pelas tarefas matemáticas que eu propunha, a leitura e as múltiplas linguagens 

envolvidas nessa ação, a ação do leitor que se mobilizava a refletir diante da escrita de si e do 

outro, no ambiente de investigações matemáticas proposto.   

 Cada uma dessas estrelas se constelava na ―sala de aula‖ e fazia-me refletir sobre cada 

uma delas à luz de teorias que me conduziam a um universo longínquo e, ao mesmo tempo, 

próximo, mas que, de certa forma, me levava a um todo...a linguagem, a palavra. Estrelas... 

cada uma representada por esses fragmentos... (pontos extremos que interligaram essas 

linhas imaginárias, distantes, mas circunscritas por um fragmento comum) nas mimeses e na 
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dialética da ação ao texto, do texto à ação de Paul Ricoeur (1994);  na experiência de Larrosa 

(2002); na alteridade, no dialogismo, na refração e na responsividade em Bakhtin (1999, 

2000, 2012); pelos sentidos, significados significações, criatividade e imaginação em Vigotski 

(2009, 2014) e tantas outras estrelas que foram compondo esse firmamento.  

 Nessa composição, vejo, a cada momento, imagens que foram desenhando e 

redesenhando essa narrativa, elementos que, ao longo do meu processo de leitura dessa 

constelação, formaram ligações entre as partes dispersas, interrupções, recomeços, repetições, 

movimentos que me conduziam em direção à linguagem... Assim,  

  

não se trataria apenas de um conjunto (con-stelação), mas de uma imagem, o que 

significa, em primeiro lugar, que a relação entre seus componentes, as estrelas, não 

seja apenas motivada pela da proximidade entre elas, mas também pela possibilidade 

de significado que lhes pode ser atribuída. As diferentes narrativas traçadas sobre os 

agrupamentos de estrelas através dos tempos seriam, assim, resultado de longas 

observações, ou então, considerações, termo este que tem como origem provável 

sidera, significando, portanto, leitura de estrelas. (OTTE; VOLPE, 2000, p. 37) 

 

 

 Ao longo da narrativa busquei esses desvios,essas leituras, vislumbrando uma imagem 

e contemplando-a a partir de um jogo de palavras que traziam sentidos e significações para 

mim, autora, e agora para leitores, aqueles que tentarão adentrar nesta trama narrada. Esse é o 

desvio, que busca esvair-se de um todo contínuo, rompendo com a tradição e indo ao encontro 

de um movimento reflexivo em torno da linguagem, em que não há um ponto de chegada, 

mas a busca por relações contínuas e descontínuas. Ou seja, um movimento que ora aproxima 

e ora distancia o leitor. Compreendo que esses desvios possibilitam uma dinâmica, em que a 

―imagem‖ não é oferecida, realizada, dada previamente, mas construída... ela surge... 

renasce... (re)cria-se... a cada leitura. 
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2. NARRATIVAS E LETRAMENTOS EM AMBIENTES DE 

INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS: UM PROCESSO DE PERTENÇA 

 

 

 

 
Figura 11 – Guernica, Pablo Picasso, 1937 

 

 
 

Fonte: http://www.picasso.fr/us/picasso_page_index.php 

 

 À medida que o tempo transcorre, ele é constituído por acontecimentos, ações, 

reviravoltas, que significam algo a cada contexto vivido. As palavras e os sentimentos vão 

ganhando forma, mobilizando o ser humano a observar e a sentir o mundo a partir de suas 

vivências, de suas crenças, de seu olhar... crenças que se tornam parte de momentos, da 

história de um povo, de uma nação, de um conjunto reduzido de pessoas; ou ainda de um ser 

humano que vive, luta, ignora, destrói, grita por um conjunto de transformações – enfim, seres 

humanos que participam, criam e narram histórias... 

 Acredito que iniciar este capítulo com uma imagem tão expressiva quanto o quadro 

cubista de Guernica (1937), de Pablo Picasso (Figura 11), trará para o leitor, de certa forma, 

uma dúvida, uma incerteza ou, até mesmo,certo incômodo. É possível questionar: em que 

ponto essa obra do artista espanhol se relaciona com este meu capítulo? Ou, mais ainda, como 

ela se relaciona com este trabalho, que traz as narrativas de crianças do 3.º ano do Ensino 

Fundamental em aulas de matemática, em que a força da palavra, da escrita – da narrativa – 

ressoa para a elaboração da linguagem e dos conceitos matemáticos? 
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 Talvez o meu intuito não seja responder a essa questão, mas trazer à tona um 

sentimento, a minha narrativa em torno do que essa obra possibilita e, posteriormente, tentar 

entrelaçá-la com a problemática do trabalho e com a minha constituição como professora e, 

em suma, como ser humano. 

 A obra Guernica (1937) nos permite narrar uma história, um acontecimento não 

vivenciado por nós, mas progressivamente retomado, revivido pelo mundo a partir dessa obra. 

Uma representação do sentimento de indignação de Pablo Picasso diante do bombardeio pelas 

forças armadas a serviço do General Francisco Franco, que, em pleno século XX, eliminou 

aproximadamente 1600 pessoas e feriu cerca de 900. Números que variam entre pesquisas e 

narrativas, e que talvez nunca expressem os sentimentos daquela população, daquele tempo, 

daquele momento de sofrimento e assombro. Momento de barbárie, em que as forças nazistas 

apoiavam a destruição de um território, de uma população e mostravam ao mundo a união de 

uma ideologia fascista e/ou nazista e o que seriam os próximos dias que antecederiam a 

Segunda Guerra Mundial. 

 Ao retratar esse momento de acordo com seu estilo artístico (usando elementos 

surrealistas e cubistas), Picasso tocou de maneira genial os sentimentos das pessoas, diante de 

uma simultaneidade de bombardeios destruidores de monumentos e de vidas. Após a 

exposição, o quadro não voltou mais para a Espanha: ganhou o mundo, percorreu vários 

países, só retornando quando Franco estava já fora do poder, ou seja, com a volta da 

―democracia‖. A obra permaneceu por mais de 40 anos no exílio, em Nova York, voltando 

para Madri, para o Museu do Prado, somente em 1981. E, nesse período, podemos imaginar 

quantas leituras foram e ainda são realizadas em muitas sociedades. 

 Quantos sentimentos e histórias foram contados nesse percurso, quanta dor, 

provavelmente, essa obra revivia, quantos esquecimentos ela lembrava, talvez dos familiares 

dos guerreiros mortos que ficaram pelo caminho e com a lança em punho.Poderia também 

simbolizar a resistência do povo espanhol aos franquistas e das mães que, desoladas, 

suplicavam aos céus para não perder seus filhos, os gritos silenciados que nunca puderam 

emergir e tampouco receber o amparo dos pais. As ações e os símbolos que deveriam trazer 

justiça e esperança traziam a dor, como a rosa ao centro, a espada quebrada, a lâmpada que 

não iluminava mais nem o homem e nem a sua razão exacerbada, que agora adoeciam diante 

dos horrores e da brutalidade. E, ao mesmo tempo, quantos discursos triunfais dos vitoriosos e 

idealizadores desse processo foram perpetuados, ignorando os acontecimentos nefastos que 

alcançaram a todos, direta ou indiretamente! 
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 A narrativa desse tempo, do acontecimento, da dor, da luta, da emoção, da vitória pode 

ser contada pelas pessoas que ouviram e viveram aqueles momentos e também por cada ser 

humano que se sinta encorajado a investigar a história e suas barbáries. Nos leitores da obra 

de Picasso,sua narrativa pode despertar múltiplos sentimentos, inúmeras ações, porém, nunca 

trará novamente aquelas emoções, impossíveis de serem revividas, mas não impossíveis de 

causar sentimento de consternação e repulsa. Nada nos impede o sentimento de indignação, 

nem mesmo o fato de não termos sido personagens daquele contexto ou de não estarmos mais 

diante dele; as consequências do agir humano certamente nos mobilizam a falar, a relacionar 

outros momentos, outras emoções que vivemos no nosso contexto e que trazem todo um 

significado, ao dizer, narrar...rememorar uma temporalidade. 

 Rememorar pode nos ajudar a refletir sobre momentos, falar a respeito do que nos 

passa, nos atravessa. Permite-nos deixar e diminuir marcas, através de uma fotografia, de uma 

escrita, de uma pintura, de um vídeo, enfim, rememorar nos possibilita registrar de alguma 

forma nossas vivências e experiências com as coisas, com os outros seres humanos. 

 Talvez esteja aí um dos elos com esta pesquisa. Mesmo sabendo que o pós-guerra nos 

trouxe grandes modificações na forma de narrar nossas experiências, levando consigo essa 

dialética, até mesmo pelo número excessivo de informações que possuímos, compreendo, tal 

qual Benjamin (2012, p. 217), que ―o narrador retira o que ele conta da experiência: de sua 

própria experiência ou da relatada por outros. E incorpora, por sua vez, as coisas narradas à 

experiência dos seus ouvintes‖. 

 É com o outro, ao ouvir experiências, relatos cotidianos sobre a vida, que 

reelaboramos as nossas próprias experiências, que trazemos à tona reflexões a respeito de 

nossas ações, na interface com as experiências que ouvimos. O narrador é aquele que busca, 

ao ver uma obra, por exemplo, dizer sobre ela, narrar, conscientemente ou não, suas relações, 

sua vida... Que a narrativa tem se esvaído do nosso contexto é um fato, porém, acredito na sua 

importância, no dizer e nas ações que ela provoca. Historicamente, observo que 

 

[...]desaparece o dom de ouvir, e desaparece a comunidade dos ouvintes. Contar 

histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias 

não são mais conservadas. Ela se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto 

ouve a história. Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente 

se grava nele o que é ouvido. Quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta 

as histórias de tal maneira que adquire espontaneamente o dom de narrá-las. Assim 

se teceu a rede em que está guardado o dom narrativo. E assim essa rede se desfaz 

hoje em todas as pontas, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais 

antigas formas de trabalho manual. (BENJAMIN, 2012, p. 221) 
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 Da mesma forma que o ser humano foi acelerando sua vida, reduzindo o tempo em 

relação a todas as ações cotidianas, a narrativa também foi se modificando. De um trabalho 

quase artesanal, ela passou a se configurar como uma ação que demanda tempo, afastando as 

possibilidades da compreensão de si mesmo a partir das histórias contadas e rememoradas. 

 Aqui traço o segundo elo com a obra de Guernica (1937). Quando temos a 

possibilidade de observar, adquirimos também a possibilidade de narrar. Conseguimos 

transpor barreiras colocadas pelo tempo e vivenciá-lo de outra maneira, trazendo à tona 

sentimentos, ações e reflexões de cuja complexidade, muitas vezes, não nos damos 

conta,tanto para o meio em que vivemos, quanto para nós mesmos. Ao narrar oralmente ou na 

escrita, tecemos os fios de uma trama nem sempre compreendida por nós, mas que, ao ser 

tecida, se transforma em uma colcha que pode não somente ser revisitada, mas também 

rememorada e acionada quando a necessidade despontar. 

 Penso que, ao narrar suas experiências matemáticas em momentos de negociação de 

ideias e de escrita, as crianças podem vivenciar muito mais do que um momento de registro, 

comunicação e sistematização nas aulas de matemática, pois nessas trocas, na reflexão com o 

outro, com a palavra do outro, conseguem narrar a si mesmos e a suas experiências. É através 

das experiências e das reflexões do outro e de si que as crianças conseguem repensar, refletir, 

levantar hipóteses, fazer analogias, posicionar-se, significar o gesto – olhar, movimentar-se 

em direção a essa nova trama, que agora segue de forma partilhada. 

 Essa partilha é sempre importante de ser mencionada no decorrer do trabalho. A 

narrativa está pautada em experiências que podem ser retomadas tanto individualmente 

quanto coletivamente, como no caso da sala de aula, em que se estabelece uma relação 

importante de pertença (RICOEUR, 1989). 

 O processo de escrita e oralidade auxilia no desenvolvimento dos alunos, 

especialmente durante a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental, em que 

o processo de falar a respeito de determinados assuntos propicia também maior 

desenvolvimento com a escrita. Como alguns estudos têm apontado (CURI, 2009; 

FONSECA, 2005, 2009; FREITAS, 2009; LUVISON, 2011; MENGALI, 2011; 

NACARATO; LOPES, 2009; POWELL; BAIRRAL, 2006), o processo de leitura, escrita e 

oralização também é de extrema riqueza nas aulas de matemática. 

 Mesmo as pesquisas tendo se aprimorado a esse respeito, ainda se fazem necessários 

estudos que abordem o processo de ler e escrever nas aulas de matemática como práticas de 
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letramento e tomem a narrativa
26

 como eixo fundamental desse desenvolvimento. Em um 

ambiente de investigações em sala de aula, o aluno, ao envolver-se como texto narrativo, pode 

se apropriar da linguagem matemática e caminhar para a elaboração conceitual nessa área. 

 Antes de me aprofundar nessa relação entre letramento e narrativa, traçarei um breve 

panorama das pesquisas nessa área para, de certa forma, situar este estudo e sua contribuição 

para a Educação Matemática, no que tange especificamente aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, etapa crucial para o desenvolvimento das crianças. 

 O levantamento de pesquisas que desenvolvem essa temática confirma a importância 

deste estudo para a área. Em pesquisa
27

 realizada no período de 2000 a 2015 sobre o 

letramento e o uso de narrativas nessa faixa de escolarização, percebo que poucos estudos 

tratam especificamente do letramento e do uso de narrativas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, quando o assunto é a matemática. 

 De 2000 a 2015, o primeiro estudo sobre o letramento na área da matemática é de 

Mendes (2001) e trata das práticas de numeramento/letramento do grupo indígena Kaiabi no 

contexto de formação de professores índios do Parque Xingu. Embora esse estudo aborde 

especificamente a formação de professores, ele foi o precursor para outros trabalhos que 

avançaram na temática do numeramento/letramento na matemática, já que, pelo levantamento, 

até 2005 não houve mais pesquisas relacionadas a essa discussão. No Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade São Francisco (USF), essa 

pesquisadora, Jaqueline Mendes, orientou o primeiro trabalho desenvolvido na USF, a 

dissertação de Drabik (2008), voltada às práticas de numeramento-letramento escolares, 

tomando como foco de estudo os algoritmos da divisão.  

                                                 
26

Minha opção de aprofundar as discussões sobre o letramento e narrativa (ponto que será enfatizado mais 

adiante), se deve primeiramente ao meu compromisso em elucidar sobre esse ato narrativo e sobre a forma como 

essa ação pode vir a ser parte do contexto das aulas de matemática.  Observo que, ao trazer o letramento 

matemático para as discussões, não somente estou demarcando minhas crenças em todo o trabalho que tenho 

desenvolvido no Obeduc (como parte das discussões do projeto ―Estudos e pesquisas de práticas de letramento 

matemático escolar e de formação docente‖), mas também enfatizo que a dialética presente neste estudo com as 

narrativas, a leitura, os ambientes de investigações (envolvendo diferentes formas de registros), a comunicação 

matemática, a expressão gestual, a reflexão do autor-leitor faz parte das práticas de letramento. Dessa forma, 

busquei entrelaçar todas elas como um processo para a apropriação da linguagem e da elaboração conceitual. 

Além disso, não trago uma nomeação específica no decorrer da narrativa (como ―numeramento‖ ou mesmo 

―letramento matemático‖), pois o letramento envolve o conhecimento científico e, portanto, todas as áreas, entre 

as quais a matemática; por isso usarei a expressão ―o letramento‖ ou ―os letramentos‖, no plural.A inclusão das 

linguagens em que os conceitos científicos estão perpassados pela dialética é importante no processo de 

letramento e no que se refere às singularidades dessa área do conhecimento. 
27

Todo o levantamento de pesquisas realizadas foi feito a partir do trabalho de Pasquotte-Vieira (2011), que 

organizou um estado da arte de pesquisas relacionadas ao letramento de 1990 a 2009. De 2009 a 2015, as 

pesquisas centraram-se no Portal da CAPES (que disponibiliza trabalhos concluídos até 2012), além do portal da 

SCIELO. Pela abrangência de pesquisas na área da língua materna, optei por incluir também grupos de pesquisa 

da Universidade Federal de Minas Gerais(UFMG) e Universidade São Francisco (USF), pois o maior número de 

trabalho neste período centra-se nas duas Universidades. 
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 A autora contempla a prática escolar e a relação entre a oralidade, a escrita e os 

discursos circulantes em sala de aula. Ela também explica que a aprendizagem não está 

restrita à apropriação de uma técnica de cálculo, mas envolve saber participar dos jogos de 

linguagem em torno do ensino do algoritmo da divisão: aprender a falar sobre a divisão e 

buscar pistas na fala do professor, a fim de encontrar as possíveis respostas, tanto oralmente 

quanto a partir de registros. 

 No entanto, julguei importante procurar por outros referenciais, com o objetivo de 

mapear a produção já existente. 

 A fim de focalizar minha análise de forma mais abrangente nesse período, procurei 

destacar alguns grupos de palavras para a busca:―letramento/letramentos‖, ―letramento 

matemático‖ e ―numeramento‖, com o objetivo de manter o levantamento das pesquisas na 

área da matemática, já que os termos ―letramento‖ e ―alfabetização matemática‖vêm sendo 

discutidos mundialmente desde os anos 1980. 

Assim, levando em conta as expressões ―letramento matemático‖ ou ―numeramento‖, 

foi possível observar que o maior número de pesquisas está concentrado na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e na formação de professores. No caso da EJA, a presença de 

dissertações defendidas desde 2007 com essa faixa de escolarização pode ter relação com a 

criação em 2005 do grupo de ―Estudos sobre Numeramento‖, vinculado à linha de pesquisa 

Educação Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e 

Inclusão Social da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), sob a orientação da 

professora Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca. Os trabalhos relativos ao programa 

utilizam a palavra ―numeramento‖ para caracterizar as práticas de letramento, o que faz parte 

dos estudos do grupo;e o termo ―alfabetismo‖ tem sido relacionado ao conhecimento 

matemático e à produção cultural, que desde 2012 envolvem questões que tratam da 

etnomatemática. 

Dentre os estudos que se referem aos anos iniciais,algumas pesquisas de mestrado 

tiveram como foco o letramento, e alguns artigos enfatizam a formação de professores dos 

anos iniciais e a análise de livros didáticos, os quais também trazem alguns pontos que 

norteiam o letramento matemático.Dentre eles, destaco: Lucio (2015); Moreira (2015); 

Nacarato (2013); Pellatieri (2013); Pereira; Luvison (2014). Algumas pesquisas estão também 

vinculadas aos estudos desenvolvidos na Universidade São Francisco, em projetos do 

Obeduc, dedicados, como já mencionei, ao letramento matemático. O primeiro projeto, 

desenvolvido de 2011 a 2013, teve como título ―A parceria universidade-escola: múltiplos 
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olhares para o letramento-numeramento nos anos iniciais do ensino fundamental‖
28

. Como 

relatam as professoras responsáveis pelo projeto (NACARATO et al., 2013), ele possibilitou 

um mergulho nos estudos sobre as práticas de letramento e a compreensão de que pouco se 

discutia sobre as práticas de letramento matemático nos anos iniciais do ensino fundamental. 

Nesse primeiro projeto destacou-se a pesquisa de mestrado de Pellatieri (2013), que 

em parceria com uma professora do 2.º ano, participante do Obeduc, analisou a forma como a 

resolução de problemas em práticas escolarizadas traz os aspectos dos letramentos 

matemáticos escolares. No texto da dissertação, a autora buscou uma primeira aproximação 

teórica com o letramento matemático.  

No segundo projeto, de 2013 a 2016, desenvolvemos (eu e o grupo) estudos sobre as 

práticas de letramento matemático escolar. Em 2015, por exemplo, mais duas pesquisas de 

mestrado foram finalizadas: Lúcio (2015) e Moreira (2015). Enquanto a primeira teve como 

foco as práticas de letramento narradas pelas professoras a partir de suas experiências em sala 

de aula, considerando também as práticas de letramento docente, a segunda resultou de uma 

parceria da pesquisadora com uma professora do 1.º ano, com foco na oralidade das crianças 

em contextos de resolução de problemas, como prática de letramento matemático escolar. 

Constato, assim, que, ao considerar os anos iniciais do Ensino Fundamental, poucos 

trabalhos focam o letramento matemático; no entanto, muitas pesquisas se referem à leitura e 

à escrita nas aulas de matemática. Mesmo com tantos trabalhos que desenvolvem a temática 

da leitura e da escrita, não observo a presença das narrativas como parte do processo de 

apropriação da linguagem matemática e da elaboração conceitual.  

O número considerável de trabalhos que envolvem o processo de leitura e escrita se 

deve, como abordado por Nacarato (2013), às intensas discussões desenvolvidas a partir de 

2003, quando, no 14º Congresso de Leitura do Brasil (COLE), se incluiu um espaço para o 

Seminário de Educação Matemática. Segundo Nacarato (2013, p. 64),―[...] esse seminário 

possibilitou que a comunidade de educadores matemáticos socializasse os trabalhos com o 

foco nas questões de leitura e escrita desenvolvidas em sala de aula‖. 

Esse marco foi importante, porque impulsionou a organização de pesquisas e reflexões 

de vários estudiosos que, engajados nessa discussão em torno da leitura, da escrita e da 

comunicação, puderam concretizar essas análises e se estender para o I Seminário de Escritas 

e Leituras em Educação Matemática (I SELEM), em 2012, na Universidade São Francisco, o 

                                                 
28

Projeto sob coordenação da professora Adair Mendes Nacarato com a participação das professoras Luzia 

Bueno, Márcia Aparecida Amador Mascia e Regina Célia Grando. Foi estabelecida uma parceria com uma 

escola pública do município de Itatiba. A equipe da escola foi constituída de quatro docentes, além de quatro 

mestrandas. 
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que possibilitou desenvolver, progressivamente,um novo olhar em torno do 

letramento/numeramento. 

Muitos trabalhos que encontrei, referentes ao letramento, dão ênfase ao Ensino 

Fundamental II, do 6.º ao 9.º ano,e focam não especificamente nas práticas de letramento dos 

alunos, mas, sim, em discussões em torno de políticas públicas, formação de professores e 

análise das avaliações externas. Chama-me a atenção que todas as pesquisas sobre o tema (do 

6.º ao 9.º ano) contemplam áreas de forma específica: letramento estatístico, letramento 

algébrico, letramento aritmético e letramento probabilístico, o que compreendo como práticas 

de letramento. 

Em relação às narrativas, não encontrei estudos especificamente com essa temática nos 

anos iniciais
29

. O maior número de pesquisas está concentrado na formação de professores
30

. 

Todavia, os trabalhos que tratam do processo de leitura e escrita nas aulas de matemática 

trouxeram grandes avanços para a Educação Matemática. Embora sem destaque para a 

palavra ―narrativa‖, de certa forma, muitos deles estão desenvolvendo no aluno o movimento 

de escrita e comunicação matemática, porém, sem o viés do ―contar‖ e sem a ação do autor-

leitor como um processo de letramento para a área da matemática. 

Diante desse sucinto panorama, meu compromisso é ainda maior... compromisso com 

a pesquisa, com os professores leitores deste trabalho, com as crianças, que são o maior elo 

com todos os meus dizeres – enfim, compromisso como professora-pesquisadora, pois, ao 

olhar a obra Guernica (1937), arrisco-me a refletir, rememorar, dizer, registrar, agir diante do 

que vejo, ouço e sinto durante todo o movimento da pesquisa – arrisco-me a narrar minhas 

experiências. Da mesma forma, os leitores deste trabalho poderão, de acordo com seu olhar, 

                                                 
29

Uma primeira dissertação da USF sobre narrativas infantis foi defendida em 2015 (VILAS BOAS, 2015). Ela 

teve como foco a elaboração do conceito de tempo pelas crianças. No entanto, foi desenvolvida na Educação 

Infantil (4-5 anos) e se apoiou nas narrativas orais das crianças.  
30

Quando realizei o levantamento no Portal da Capes, procurei utilizar alguns termos que me ajudassem a filtrar 

as pesquisas que envolvessem as narrativas. O primeiro deles foi ―narrativas + ensino fundamental‖, em que me 

deparei com dez trabalhos, cinco da área da língua materna e cinco de formação de professores. A próxima 

expressão que empreguei, não de forma tão geral quanto as primeiras, foi ―narrativas + ensino fundamental + 

matemática‖ e encontrei apenas um trabalho, de Carneiro (2014), intitulado ―Narrativas de alunas-professoras 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental: uma cultura de aula de matemática‖. Tentando centralizar mais a 

pesquisa, escrevi ―narrativas em aulas de matemática‖, e foram encontrados dois trabalhos, também na área de 

formação de professores, o primeiro de Gonçalves Junior e Carvalho (2014), ―Perscrutando diários de aulas e 

produzindo narrativas sobre a disciplina de Estágio Supervisionado de um curso de Licenciatura em matemática‖ 

e outro de Lamonato e Passos (2012),―‗Siga os exemplos‘ dos alunos: aprendizagens em aulas exploratório 

investigativas no 4.º ano do Ensino Fundamental‖, em que as narrativas eram desenvolvidas pela professora no 

processo de formação continuada. A última pesquisa que realizei foi a partir da expressão ―narrativas de crianças 

(alunos) do ensino fundamental + matemática‖ e nenhum trabalho foi encontrado. Esse levantamento confirma a 

ausência de trabalhos voltados para os anos iniciais do Ensino Fundamental na matemática que abordem as 

narrativas como processo de apropriação de linguagens e conceitos matemáticos. 
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seu contexto e suas experiências, elaborar um novo texto, com novas palavras, novas ações 

em relação às minhas textualizações... 

 

A ação do autor-leitor mediante a narrativa: momento de pertença... 

 

A linguagem, mais do que descrever a realidade, 

revela-a e cria-a. A nossa relação com o real é 

directa, mas sempre mediatizada por 

configurações e refigurações. (RICOEUR, 1989, 

p. 8) 

 

 A linguagem sempre esteve presente nas mais diferentes ações do ser humano. Através 

dela transmitimos ao outro nossos descontentamentos, expressões de dor, felicidade, interesse, 

preocupação, incômodo sobre o mundo e o outro. Esses sentimentos são configurados por 

nossas ações, mediadas pela linguagem. O gesto, o olhar, a fala, a escrita, as expressões 

artísticas mais variadas, como a música, a dança, a pintura, o teatro, a novela, expressam 

ações, descrevem o mundo, a realidade vista e sentida pelo humano, que relaciona a sua vida a 

sua experiência vivida, narrando-a, criando-a e recriando-a a todo momento. 

 Somos cercados e constituídos pelas linguagens, pela palavra e pela ação, a nossa ação 

diante do mundo, do texto e da palavra do outro, pois―[...] a ‗palavra do outro‘ se transforma, 

dialogicamente, para tornar-se ‗palavra pessoal-alheia‘ com a ajuda de outras ‗palavras do 

outro‘, e depois, palavra pessoal (com, poder-se-ia dizer, a perda das aspas). A palavra já tem, 

então, um caráter criativo‖ (BAKHTIN, 2000, p. 52). 

 Compreendo esse caráter criativo como parte da dialogicidade de vozes que circulam 

socialmente, no momento em que podemos refletir sobre a palavra, buscar elementos que nos 

mobilizem a pensar na experiência de si e do outro e refigurar (RICOEUR, 1994) a nossa 

própria experiência. E esse movimento dialético só conseguimos pela mediação com o outro, 

por meio das enunciações verbais, gestuais ou escritas. 

 Pensando nisso, não há como não trazer para a discussão a narrativa e as significações 

dos atos de linguagem (RICOEUR, 1989) que ela possibilita. Segundo o autor, a compreensão 

do texto abre a um mundo ou a novas dimensões do nosso ser-no-mundo
31

. Esse processo de 

                                                 
31

Compreendo a palavra ―texto‖ como atos de linguagem que não se restringem à gramática, à sintaxe, à 

organização de palavras e frases no papel. Mas, quando me refiro a texto, estou estabelecendo relações com o 

processo de narrar – tanto na oralidade quanto na escrita – e com as ações que permeiam esse narrar (as 

múltiplas linguagens). Essa multiplicidade está envolta pelo mundo do texto (RICOEUR, 1989), e pela abertura 

que este possibilita ao leitor, produzindo significações, interpretando-o. E nesse movimento o ―mundo‖ se abre 

com o texto (oral ou escrito), na singularidade de sua interpretação, criando, como nomeado por Ricoeur, uma 

situação nova, pois ―cada leitura é uma interpretação, que é, ao mesmo tempo, a revelação de uma das quase 

infinitas possibilidades contidas no texto‖ (CORÁ, 2008, p. 141), o que considero ações realizadas no discurso 
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compreensão do texto e a abertura de novas dimensões só são possíveis quando o autor-leitor 

consegue se envolver, se sentir mobilizado pelo emaranhado de palavras. E isso ocorre com o 

enredo da narrativa, que,de alguma forma, lhe traz sentido. Esse sentido se compõe quando as 

experiências do leitor são tocadas pela experiência do outro, ou seja, pelas palavras do autor, 

que representam um conjunto de vozes, de ações, de sentimentos, de vivências e de 

aproximações
32

. 

 Ao trazer o primeiro aspecto da narrativa e sua dimensão do nosso ser no mundo, 

estou me referindo a um processo que vai muito além de um ato mecânico de escrita ou 

mesmo de leitura, que envolve a distribuição de letras e sílabas no papel, a fim de formar e 

decifrar palavras e frases restritivamente ou lê-las codificando-as. Explico-me: quando penso 

em narrar, constituir um texto, enunciar palavras nas aulas de matemática, estou refletindo 

acerca de um processo que é constituinte de quem escreve, de quem transmite, através de suas 

ações, as relações que percebe sobre suas experiências, sobre suas compreensões em relação 

ao mundo, às coisas e ao outro. A experiência é uma estrela, presente, brilhante, intrigante, 

constituída pelo brilho de todas as outras; um fragmento apenas, mas que traz ao olhar uma 

resplandescência que nos conduz à narrativa e suas linguagens. 

 Essa constituição narrativa, entendo, passa por dois movimentos muito importantes:o 

do autor da narrativa e o do leitor. Para mim, ser leitor, nesse momento, está caracterizado em 

dois movimentos: o primeiro de autor-leitor, que volta o olhar para o seu próprio texto, num 

processo, muitas vezes, de solidão e inquietude; e, num segundo momento, o de leitor-ouvinte 

e leitor que lê. Mas esse processo não se esgota com o registro do texto, ele se esvai no 

movimento da narrativa, enquanto comunicação de uma circularidade de ideias que ultrapassa 

os limites da escrita e se constitui na comunicação, na negociação, ou seja, nessa relação 

ocorre uma dialética entre escrita, leitura e oralidade. 

 Narrar, nesse sentido, perpassa primeiramente pela constituição do autor. Recordo-me 

de um dos trechos da obra de Benjamin (2012), ao se referir a Franz Kafka, em que os 

                                                                                                                                                         
oral (escuta-fala) ou a escrita e a leitura, cada uma com suas especificidades. Mas essa discussão prefiro abordar 

mais adiante... 
32

Penso nessa convergência de olhares que Bakhtin (2000) e Ricoeur (1989) me possibilitam... embora com 

raízes teóricas tão ímpares, essa relação de dialogicidade, de alteridade está presente em seus escritos. Bakhtin 

(2000), em suas discussões, me traz as relações  do diálogo e da atividade dinâmica entre o eu e o outro pela 

linguagem, pois é nessa alteridade,  no diálogo em que convivem atos, movimentos do corpo, ações de 

responder, perguntar, concordar, rejeitar..., que a vida está constituída. Um diálogo estabelecido pela palavra, na 

relação entre o eu, o outro e o nós. Ao mesmo tempo Ricoeur (1989) me faz refletir nas significações dos atos de 

linguagem, abrindo novas dimensões em relação ao texto e nas vozes que circulam  nessas ações, na reflexão que 

essa ação possibilita ao sujeito leitor-ouvinte-narrador, o que não é feito sem a participação do outro: seja ele 

autor, interlocutor, leitor, o outro está presente em mim, passa por mim, atravessa-me de tal forma que me 

conduz à transformação. Por isso, esse autor traz em seus estudos a identidade narrativa, que é construída 

também através da dialogicidade. 
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personagens de Kafka privam os gestos humanos dos seus esteios tradicionais, para 

transformá-los em reflexões intermináveis, pois 

 

Kafka dispunha de uma capacidade rara de criar parábolas. Mas ele não se esgota 

jamais naquilo que é interpretável, muito pelo contrário, ele toma todas as 

precauções possíveis para dificultar a interpretação de seus textos. É com 

prudência, com circunspecção, com desconfiança que devemos penetrar, tateando, 

no interior dessas parábolas[...] O estudo é uma cavalgada contra essa tempestade. 

É assim que o mendigo em seu banco ao lado da lareira cavalga em direção ao seu 

passado, para apoderar-se de si mesmo, sob a forma do rei fugitivo. À vida, que é 

curta demais para uma cavalgada, corresponde a cavalgada que é suficientemente 

longa para a vida. (BENJAMIN, 2012, p.161-162) 

 

 Esse trecho de Benjamin (2012) faz-me refletir o quanto é complexa a ação de narrar... 

o autor, nesse momento, procura, a partir de seu estilo repleto de singularidades,explicitar 

seus mais íntimos sentimentos, transmitindo em cada linha expressões que, muitas vezes, não 

podem ser tão claramente expostas em uma folha em branco, ou mesmo ditas em um diálogo 

face a face com o outro... a necessidade dessa incompreensão possivelmente parte das 

vivências e experiências que não se poderiam tornar tão explícitas para os leitores de sua obra, 

pelo seu contexto, mas que possuem um significado intenso para o autor. Como mencionado 

por Ricoeur (1989, p. 24): 

 

[...] o caráter comum da experiência humana que é marcado, articulado, clarificado 

pelo acto de narrar em todas as suas formas, é o seu carácter temporal. Tudo o que se 

narra acontece no tempo, desenvolve-se temporalmente; e o que se desenvolve no 

tempo pode ser contado. Talvez mesmo todo o processo temporal só seja 

reconhecido como tal na medida em que ele é narrável de uma forma ou de outra. 

  

 Narrar as experiências temporalmente vivenciadas desperta no autor uma identidade, 

uma relação singular entre ele e seu texto, ou seja, por trás do texto  existe a ação do homem, 

e esse agir se torna repleto de expressões a partir desses textos. 

 O movimento de autoria traz para a narrativa uma marca, um sentido para o autor e, de 

forma singular, para o leitor-ouvinte, que, a partir de sua ação, reflete a cada linha, a cada 

caminhada, muitas vezes não se dando conta de onde esse caminho chegará. Ao se referir ao 

autor, Bakhtin (2000, p. 27) expõe: 

 

[...] o autor cria, mas não vê sua criação em nenhum outro lugar a não ser no objeto 

ao qual deu uma forma; em outras palavras, ele só vê o produto em devir de seu ato 

criador e não o processo psicológico interno que preside a esse ato. Assim é, aliás, a 

natureza da vivência de qualquer ato criador: ele vive seu objeto e vive a si mesmo 

no objeto, mas não vive o processo da sua própria vivência; o trabalho de criação é 

vivido, mas trata-se de uma vivência que não é capaz de ver ou de apreender a si 

mesma a não ser no produto ou no objeto que está sendo criado e para o qual tende. 
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Por isso o autor nada tem que dizer sobre o processo de seu ato criador, ele está por 

inteiro no produto criado, e só pode nos remeter à sua obra; e é, de fato, apenas nela 

que vamos procurá-lo. 

 

 Quando escrevo a respeito dessas textualizações, as relações de autoria, estilo, leitor, 

narrativa, parecem estar muito mais aliadas à língua materna e às ciências humanas do que 

vinculadas aos números, à matemática. Nesse sentido, que relações procuro estabelecer entre 

a narrativa e a matemática? 

 Por vivermos em contextos em que estamos imersos em múltiplas linguagens, a 

matemática também faz parte desse universo. Defendo que, mesmo possuindo suas 

especificidades, o trabalho com a língua materna e com a linguagem matemática deve ser 

muito mais de complementaridade do que de distanciamento, e a narrativa pode coexistir 

juntamente com a escrita numérica. E isso por inúmeros motivos... 

 Ao expressar o modo como os cálculos são realizados e discutir sobre os caminhos 

utilizados para uma resolução; validar uma ideia matemática, exemplificar suas hipóteses de 

forma que a compreensão de si e do outro seja mais clara; falar sobre um gráfico estatístico; 

fazer relações entre espaços e formas; estabelecer comparações com uso de medidas; analisar 

informações, nesses momentos consigo compreender o quanto a narrativa coexiste na sala de 

aula de matemática e de que forma os alunos-autores se expressam diante do que veem, 

sentem e compreendem. E nessa dialética da escuta, da fala, da observação e do registro se 

estabelece uma cultura social de aula de matemática (HIEBERT et al., 1997)
33

, que está 

impregnada pelas práticas sociais e transpõe o espaço da sala de aula. 

 A narrativa faz parte do contexto e das práticas sociais das crianças. O contar, desde 

muito cedo, acompanha suas relações com o mundo, e isso ocorre diante das ações e reações 

que cada uma delas observa em seu contexto. Momentos em que a matemática está presente 

são comuns e rotineiros na vida da criança, ao acompanhar os pais em momentos de compras 

em supermercados, lojas, farmácias;ao participar de brincadeiras e jogos; ao assistir 

televisão;ao buscar informações variadas na internet. A matemática está imersa em diferentes 

                                                 
33

Essa cultura social de aula de matemática mencionada por Hiebert et al. (1997) é algo em que acredito e que 

me faz refletir cotidianamente... Esse processo de construção do conhecimento pelo e com o aluno, a partir de 

um trabalho conjunto em sala de aula tem como objetivo promover o protagonismo da criança, ou, como 

menciona Mason (2008), o seu empoderamento. Essa cultura social de aula de matemática envolve tempo e 

esforço do professor e clareza frente aos caminhos a ser seguidos, por isso a necessidade de ser cuidadoso, 

observador e reflexivo, pois envolve desde a escolha das tarefas, que precisam ser efetivamente 

problematizadoras  até o ambiente de investigações propostos. A escolha das tarefas precisa considerar o tempo 

dos alunos e suas conquistas e reflexões frente ao conhecimento, acreditando que possam avançar e refletir ao 

longo do processo.  Nesse sentido, aulas que possibilitam que essas ações ocorram estão pautadas no 

encorajamento constante do aluno, em que a comunicação e a reflexão são indissociáveis, pois são valorizados 

momentos em que agem o tempo todo, comunicam ideias, registram sobre elas, defendem pontos de vista, 

exemplificam suas hipóteses, interpretam e generalizam, ainda que provisoriamente, suas hipóteses. Aulas que 

promovem o falar sobre a matemática, sem medo, sem restrições, sem limites...  



70 

 

 

situações do cotidiano, e essas são narradas com frequência. Da mesma forma, a escola 

também apresenta situações em que os alunos dialogam a respeito da matemática: ao resolver 

um problema, ao elaborar um cálculo, ao observar formas geométricas, apontando suas 

semelhanças e diferenças.E nesses instantes eles conversam entre si e com o professor, e essas 

situações ainda continuam em contextos além do escolar, em suas vivências. 

 Ao expressar as relações criadas em torno da matemática através da fala ou da escrita, 

o que está em jogo não é somente contar acontecimentos de forma ordenada, mas também 

organizar ideias; rememorar saberes; levantar hipóteses; estabelecer analogias, muitas vezes, 

expondo seus argumentos numericamente ou através da escrita narrativa – em suma, 

colocando-se como autor do seu narrar. E nesse instante podem dizer sobre as generalizações 

que estão estabelecendo, registrá-las e retomar, sempre que puderem ou sentirem necessidade, 

suas textualizações. 

 Ricoeur (1989) nos traz, a respeito desse processo de narrar, mais um elemento que 

considero de extrema relevância nesta discussão. Para ele, o movimento que fazemos no 

decorrer da leitura ou da escrita de um texto não é o mesmo que estabelecemos em um 

diálogo, pois, de acordo com o autor, o texto se liberta da intersubjetividade no diálogo, pelo 

face a face. Assim, segundo o autor, toda escrita se acrescenta a uma fala anterior do próprio 

autor do texto: 

 

[...] a relação escrever-ler não é um caso particular da relação falar-responder. Não é 

uma relação de interlocutor; não é um caso de diálogo. Não basta dizer que a leitura 

é um diálogo com o autor através da sua obra; é preciso dizer que a relação do leitor 

com o livro é de uma natureza completamente diferente; o diálogo é uma troca de 

perguntas e de respostas; não há troca desta espécie entre o escritor e o leitor, o 

escritor não responde ao leitor; o livro separa até em duas vertentes o acto de 

escrever e o acto de ler, que não comunicam; o leitor está ausente da escrita; o 

escritor está ausente da leitura. O texto produz, assim, uma dupla ocultação do leitor 

e do escritor; é deste modo que ele toma o lugar da relação de diálogo que liga, 

imediatamente, a voz de um ao ouvido do outro. (RICOEUR, 1989, p. 143) 

 

 Os diálogos que estabelecemos enunciando (escuta-fala) também apontam nossos 

pontos de vista acerca de um conceito matemático e trazem um movimento diferente da 

escrita e da leitura realizadas no decorrer das narrativas. No diálogo face a face, os pontos de 

vista, a dialogicidade, as argumentações são realizados através de um jogo entre tempo e ação. 

Embora seja possível retomar, voltar à defesa de algumas ideias, provar o que se acredita, 

ainda assim, as mesmas expressões, os mesmos sentimentos, as mesmas hipóteses podem não 

ser mantidas, pois o tempo da argumentação enfrenta os limites propostos pelo contexto 

vivido, pelo tempo do diálogo. Em hipótese alguma nego as potencialidades desse processo 
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de circularidade de ideias nas aulas de matemática, até porque elas representam, neste 

trabalho, parte do processo de narrar, mas compreendo que o tempo da escuta e da fala é 

diferente do tempo da escrita e da leitura
34

. 

 Nesse sentido, a ação dupla de escrever e ler está em outro espaço de referência, em 

uma relação diferente daquela estabelecida no diálogo face a face, já que a escrita pode ser 

retomada quantas vezes o autor ou o leitor encontrar necessidade. Para Corá (2008, p. 140-

141), 

 

o que rege a autonomia do texto perante o autor é visualizado por Ricoeur no 

seguinte esquema: a significação mental ou psicológica significa a intenção ao autor; 

e a significação verbal significa o texto propriamente dito. Por meio desse quadro 

operacional, identifica-se uma dissociação entre autor e texto que conduz ambos por 

destinos diferentes. Por sua vez, a emancipação do texto - graças à escrita - permite 

ao mesmo independizar-se do mundo do autor. [...] da mesma forma que o texto 

transcende o seu autor, a mesma independência surge em relação ao leitor. A 

segunda situação diz respeito a essa sequência autor-texto-leitor que, através da 

leitura, assim como numa obra de arte, permite sempre novas interpretações. 

 

 Essas interpretações mobilizam leitor-autor e leitor-ouvinte a dar vida a novos textos 

(escritos e falados). Impulsionado pela escrita do outro e por sua ação enquanto leitor da 

narrativa, este pode contribuir imensamente para refletir sobre as relações criadas pelo autor e, 

através dessas relações, pode fazer parte dessa nova trama, que agora mobiliza o leitor a 

pensar sobre suas experiências, relações e reflexões, atravessadas pelas linguagens. 

 Ao trazer esse movimento para as aulas de matemática, percebo o quanto é importante 

a ação de narrar para os alunos. Inicialmente muitas crianças do 3.º ano do Ensino 

Fundamental estão em processo de compreensão do sistema de escrita e também de 

aprendizado da defesa de seus argumentos e posicionamentos, ao expressar-se oralmente. Ao 

me referir às narrativas escritas, percebo que, embora algumas crianças já tenham se 

apropriado do sistema de escrita, muitas delas não possuem a proximidade com a produção 

textual, já que a ―apresentação‖ dos gêneros textuais nas escolas é feita gradualmente e, na 

maioria das vezes, através de textos de memória para serem redigidos, as famosas 

                                                 
34

Quando Ricoeur (1989, p. 143) se refere ao diálogo face a face como parte de processos específicos nas 

relações estabelecidas ao ouvir e dizer, ao ler e escrever, observo-as enquanto ações que despertam no sujeito 

atos diferentes de criação, de reflexão. Como o autor menciona, por essa ocultação do leitor e do escritor, o texto 

―toma o lugar da relação de diálogo que liga, imediatamente, a voz de um ao ouvido do outro‖, ou seja, uma 

relação que se estabelece entre o distante e a alteridade, ocasionando uma criação, um ato dialógico com alguém, 

seja o outro (autor) ou o si mesmo (leitor), pois o texto, na ação da leitura, interpela esse diálogo. Nessa 

convergência, percebo o quanto essas relações dialógicas vão se constituindo, tanto em Bakhtin quanto em 

Ricoeur, marcas que vão trazendo para o primeiro autor o ato responsivo diante do texto e, para o segundo, a 

relação ética, reflexiva e transformadora através dos círculos miméticos:a prefiguração (mimese I), a 

configuração (mimese II) e a refiguração (mimese III), que aprofundarei no próximo capítulo. 
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―reescritas‖
35

 que são mantidas nos contextos escolares e considero restritivas, quando reflito 

no que verdadeiramente a ação de escrever e ler e a comunicação de ideias são: uma ação de 

pertença e de responsividade
36

. 

 Assim, entendo que a narrativa perpassa por um movimento que está muito além de 

um ato de reescrever textos já postos e construídos por um outro autor, pois o processo de 

narrar nas aulas de matemática ocorre a partir de um contexto construído por um autor-criador 

(BAKHTIN, 2000), que busca, através de sua compreensão, mobilização e experiência, 

escrever ou dizer. 

 Contudo, essas narrações são,de primeiro momento, constituídas por um processo de 

aprendizado realizado pela mediação do professor polivalente, o que se faz de extrema 

importância, pois é nesse instante que as narrativas orais e escritas são dialeticamente 

compartilhadas. Assim, valorizar os momentos de circulação de ideias possibilita que as 

discussões e as reflexões dos alunos sejam registradas, tornando-se,através das mãos do 

professor, texto escrito, relido e enunciado mediante a palavra do outro. Nesse primeiro 

momento, nós, professores, somos referência de escrita e enunciação para os alunos, que, 

progressivamente, vão autonomamente ganhando outros espaços, alçando voos como 

produtores de seus próprios textos. Mas,no momento do registro ou da fala,sentem-se 

limitados pela precária apropriação da semântica,da estrutura do funcionamento da língua e 

do próprio gênero textual. Como contemplado por Bakhtin (1999, p. 66): 

 

[...] em toda enunciação, por mais insignificante que seja, renova-se sem cessar essa 

síntese dialética viva entre o psíquico e o ideológico, entre a vida interior e a vida 

exterior. Em todo ato de fala, a atividade mental subjetiva se dissolve no fato 

objetivo da enunciação realizada, enquanto que a palavra enunciada se subjetiva no 

ato de descodificação que deve, cedo ou tarde, provocar uma codificação em forma 

de réplica. Sabemos que cada palavra se apresenta como uma arena em miniatura 

onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação contraditória. A 

palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da intervenção 

viva das forças sociais. 
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Nos anos 80 muitas pesquisas foram desenvolvidas a respeito do ensino de Língua Portuguesa, e uma das 

propostas que obteve grande repercussão e significado entre os professores alfabetizadores foi o Programa de 

Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA), que tinha como um dos princípios a reescrita. A reescrita 

seria a produção de texto com apoio, ou seja, seria uma versão pessoal, tendo como base um texto fonte, já 

escrito por um autor, proposta também já garantida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 
36

O ato responsável é um dos conceitos abordados por Bakhtin (2012), que envolve o ser responsável, o 

―responder‖ a algo a partir do lugar que ocupa, o seu agir, ou seja, seria a forma de compreensão e escuta, uma 

escuta que fala e que responde por meio da compreensão e do pensamento participante de cada sujeito. Essa 

responsividade decorre de uma pertença a um todo, de uma ética responsável, uma posição que os sujeitos 

possuem em relação ao mundo, a si e ao outro. A ação responsável é, segundo o autor, intencional, a partir de 

práticas sociais concretas, em que o sujeito age e reage de acordo com suas possibilidades, fazendo escolhas e 

criando caminhos.Observo nesse instante o quanto essa pertença está diretamente relacionada e entremeada pela 

responsividade: é como se esses dois fragmentos se completassem. Mesmo com seus brilhos próprios, cada uma 

dessas ações me conduz a um todo progressivamente. Quando olho em direção a essa constelação, vejo esses 

fragmentos e, a partir deles, busco esse todo incansavelmente... 
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 Destaco que, da mesma forma que narrar suas reflexões, hipóteses e compreensões 

necessita ser aprendido, criar um ambiente de investigações matemáticas em que os alunos 

falem sobre seus pontos de vista, argumentem, levantem hipóteses, conjecturas e validações 

também perpassa por dois pilares fundamentais: o primeiro é o professor, que,se estabelecer 

espaços de argumentações com as crianças, questionando e desenvolvendo no grupo um 

sentimento de descoberta, de busca por novos caminhos, pode auxiliar para que esse 

movimento ocorra. Ou seja, muito mais do que oferecer o conceito matemático pronto, 

defendo a elaboração conceitual com os alunos. Esse ―com‖ representa um processo de 

parceria, de caminhada lado a lado, de busca, de negociação. O segundo pilar está atrelado a 

um processo contínuo de narrar-ouvir-dizer, em que os alunos aprendem como expressar suas 

opiniões, de forma a refutar as ideias levantadas ou a concordar com elas. Ou seja, aprende-se 

com o outro, ressignificando e refletindo sobre essas ações. 

 Para os alunos do Ensino Fundamental,estar imersos em ambientes que favoreçam o 

aprendizado da escrita, do debate, argumentando e fazendo uso de linguagens e conceitos 

matemáticos, possibilita que esse contexto se torne mais próximo de suas vidas, um ambiente 

de pertencimento.  

 Não podemos esquecer que o leitor também possui um papel de destaque nesse 

processo, pois, se há narrativas a serem lidas, também existem leitores que se mobilizam a ler. 

Além disso, essa leitura, de certa forma, possui uma identidade, pois foi realizada por autores 

muito próximos e dizem respeito às ações vivenciadas por todo o grupo, o que vale dizer que 

a narrativa possui uma identidade.  

 Mas, quando me refiro à palavra ―leitor‖, estou pensando em dois vieses que já 

mencionei anteriormente e que se constituem no leitor, que assume,concomitantemente, o 

papel de autor e de  leitor das narrativas. 

 No primeiro momento, o autor, enquanto leitor nas aulas de matemática, assume dois 

movimentos: primeiro o do autor, que, no ato da leitura de seu próprio texto, no silenciamento 

e na solidão, se mobiliza a pensar acerca de seus escritos, de suas palavras e interpretações, 

ressignificando-os e retomando-os mediante suas reflexões. Nesse instante, a narrativa é 

revista, retomada, reescrita com marcas, diálogos na volta à primeira escrita ou fala, diante da 

ação do autor. O segundo movimento seria o do autor-leitor que, ao ler seu texto em voz alta 

para sala, assume a dialogicidade não apenas com o texto, mas também com seus ouvintes, 

com sua fala interior e exterior, que,muito além de emitir palavras, se relaciona a ações 

corporais, perpassadas pelas linguagens. 
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 O segundo viés, ao pensar sobre a palavra ―leitor‖, seria o de leitor-ouvinte e 

leitorquelê
37

. O leitor-ouvinte traz com a narrativa uma relação configurada pela voz do 

outro, o autor. Ao ouvir as textualizações, além de envolver-se na trama, nas hipóteses e nas 

argumentações levantadas, se vê norteado por gestos, olhares, alterações de voz que 

harmonizam com a leitura, trazem um significado, um dizer a quem ouve e vê. 

Posteriormente, o leitorquelê se aproxima do texto do outro e se mobiliza a pensar a respeito, 

o que ora desperta uma ação do leitor, ora o enrijece, afasta-o e o distancia do texto. 

 Penso em um leitor no seu momento único e complexo de leitura, que se mobiliza a ler 

e a refletir sobre a trama das palavras constituídas pelo texto. Um leitor que, carregado por 

suas histórias de vida, por suas experiências, traz marcas de um espaço-tempo que lhe 

pertence, que dá significado a ele, leitor, e mobiliza-o a refletir, significar e ressignificar a sua 

história. Assim, o mundo do texto abre ao leitor possibilidades, articulações, reflexões, 

analogias que lhe pertencem enquanto ser humano que busca, nas suas incompletudes, fazer-

se e refazer-se constantemente. Portanto, ―o que se deve, de facto, interpretar num texto é uma 

proposta de mundo, de um mundo tal que eu possa habitar e nele projectar um dos meus 

possíveis mais próprios. É aquilo a que eu chamo o mundo do texto, o mundo próprio a este 

texto único‖ (RICOEUR, 1989, p. 122). 

 Textos que possibilitam compreender a nós mesmos, as nossas subjetividades. 

Momento no qual o leitor estabelece ―o frente a frente‖ que ultrapassa a relação face a face, 

mas é criado e instituído na narração (o texto como diálogo), criando um frente a frente 

subjetivo (RICOEUR, 1989). Seria um distanciamento, necessário,por parte do autor-leitor, 

em relação ao leitor-ouvinte e ao leitorquelê, a fim de, no jogo de apropriar-se e desapropriar-

se de suas verdades, de suas certezas, engendrar-se no mundo da obra, para constituir-se 

agora, em um processo intenso de reflexão sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, sobre nós. 

Como destacado por Ricoeur (1989, p. 124): 

 

...a apropriação tem, sobretudo, como frente a frente, aquilo a que Gadamer chama a 

coisa do texto e a que eu chamo, aqui, o mundo da obra. Aquilo de que eu 

finalmente, me aproprio, é uma proposta do mundo; esta não está atrás do texto, 

como estaria uma intenção encoberta, mas diante dele como aquilo que a obra 

desenvolve, descobre, revela. A partir daí, compreender é compreender-se diante do 

texto. Não impor ao texto a sua própria capacidade finita de compreender, mas 

expor-se ao texto e receber dele um sim mais vasto que seria a proposta da 
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 A expressão ―leitorquelê‖ me remete à ideia de uma ação dialógica do leitor, uma ação que provoca, integra, 

faz refletir, mobiliza seu olhar, seus sentimentos e suas experiências; por isso, aglutino as palavras, compondo 

um termo só,  pois compreendo que essa ação é interna, solitária, em que leitor e texto se integram em uma só 

ação, emoção, pulsão e reflexão. 
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existência, respondendo da maneira mais apropriada à proposta do mundo. A 

compreensão é, então, exactamente o contrário de uma constituição de que o sujeito 

teria a chave. Seria, nesta perspectiva, mais justo dizer que o si é constituído pela 

coisa do texto. 

 

 Algo de que não temos o pleno controle, de que não temos uma capacidade finita de 

compreensão, mas nos mobilizamos a pensar o ―estar aí”, a relação de importância e de 

possibilidades que o texto nos abre, nos provoca, nos diz... uma narrativa que se desenvolve 

em um ambiente de investigações matemáticas, onde um conjunto de linguagens de forma 

viva e pulsante se constitui e se desenvolve. 

 As narrativas no diário estabelecem em quem ouve ou lê relações importantes de 

autoria, mas, principalmente, de reflexões. As possibilidades que a narrativa abre nas aulas de 

matemática são trazidas pelo movimento das escritas dos alunos, pela reflexão e pela 

argumentação e, no instante em que eles se sentem tocados por elas,trazem novos escritos ou 

falam a seu respeito. 

 Um diário de que me recordo nasceu do próprio ambiente da sala de aula e das 

investigações que criávamos em torno das tarefas propostas, em que narrar fazia parte da 

história das crianças e,de certa forma, também de minha constituição como professora. Pelo 

fato de a escrita pertencer a minha vida e a minhas práticas docentes, narrar nas aulas de 

matemática compunha um elo em que fala-escrita-leitura estavam impregnadas, 

atravessadas... O registro, a negociação de ideias (escuta-fala) coexistiam em um ambiente 

matemático: durante a elaboração de um cálculo, de uma sentença matemática, havia um texto 

que explicava, que dizia dela, que a acompanhava. Narrativas que, mesmo sem um contexto 

de produção específico, já circulavam pela sala de aula, nas falas e nas escritas dos alunos e 

em seus cadernos pessoais.  

 Lembro-me de uma aula em que estávamos discutindo sobre o quadrado, o cubo e suas 

características. Trago nesse momento apenas frases sucintas a respeito do que foi essa 

discussão: Joaquim nesse dia participava das discussões que aconteciam. Observava as 

representações feitas pelos colegas na lousa, que tentavam defender, através do quadrado e da 

contagem dos lados da figura, que ―o quadrado tinha 4 pontas e 1 lado”, querendo se referir a 

uma das faces do cubo, embora ainda não tivessem clareza dessa relação. Enquanto isso, 

Jonas defendia que “não há apenas um lado, mas sim 4” e Rafael argumentava que “o cubo 

tem 6 lados e não 4”, ao mesmo tempo que tentava desenhar o cubo  e convencer os seus 

colegas de sua afirmação. Esse era um momento de levantamento de hipóteses, de validações 

em que, além da fala, os alunos faziam uso da escrita (numérica, pictórica) e da linguagem 
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gestual,para convencer sobre as relações que estavam estabelecendo pois, à medida que 

falavam a respeito do cubo e do quadrado, tentavam com as mãos representar essas figuras, 

possivelmente porque elas já começavam a fazer parte de sua imagem mental
38

. 

 Rafael chamou os colegas a pensar sobre o cubo, enquanto Jonas e Luísa refletiam a 

respeito de uma de suas faces. Foi quando Joaquim que, atento a todo o processo que 

estabeleciam, narrou sobre suas analogias, tentando aproximar essas discussões com algo que 

estava próximo dele, a sala de aula:  

 

Andei pensando um pouco sobre essas discussões que estamos fazendo e percebi 

que se eu vir a sala de frente vou ver apenas o quadrado, se eu entrar nela, vou 

enxergar todos os lados, mas para ver os de fora tenho que sair, o que não consigo 

fazer olhando um quadrado...(Trecho do diário de reflexões, 11 de junho de 2014) 

  

 Esse momento foi de extrema importância para os demais alunos, pois perceberam, a 

partir da fala de Joaquim, que a sala de aula era uma representação de um cubo e que a 

visualização seria diferente, ao pensar apenas no quadrado. A afirmação ―Andei pensando um 

pouco sobre essas discussões que estamos fazendo” demonstra o quanto foi importante esse 

movimento de negociação, de hipóteses, de exemplificações, para que o aluno trouxesse 

novas relações e as narrasse como autor de suas validações, ainda que provisórias. Além 

disso, Joaquim chamou os colegas a caminhar pela sala, observar as paredes (e, embora não as 

nomeasse, estava se referindo às faces), as ―linhas‖, como dizia (que seriam as arestas), e os 

cantos (que seriam os vértices). E, ao mesmo tempo, levou-os para a parte externa, no 

corredor, para que observassem esse ―quadrado‖ que defendia estar presente do lado de fora. 

Quantas linguagens estiveram presentes nessa ação! Gestos, olhares, falas, risos, o caminhar... 

e tantas outras formas de linguagem que significaram a criança, naquele contexto que estava 

sendo negociado.  

 As narrativas têm um significado, naquele instante, para o grupo de alunos. É um 

momento em que se dispõe da ação, de uma relação de pertença ao texto narrado, e autores e 

leitores se mobilizam a estabelecer proximidades, distanciamentos, relacionar, rememorar, 

dizer sobre o que os constitui, o que os incomoda, o que defendem como hipóteses em relação 

à matemática. Observo esse movimento acontecendo numa relação dialética de enlace, em 

                                                 
38

Ao citar a imagem mental em geometria, me reporto aos estudos de Pais (1996, p. 70), que explica ―que o 

indivíduo tem uma dessas imagens quando ele é capaz de enunciar, de uma forma descritiva, propriedades de um 

objeto ou de um desenho na ausência desses elementos‖. Essas imagens, segundo o autor, são consequência do 

contato com desenhos e objetos que, ao longo da aprendizagem, o aluno pode explorar, o que possibilita que 

gradualmente essas imagens sejam enriquecidas. Como ocorreu nas experiências de Joaquim, Jonas e Rafael, 

procurando refletir sobre o cubo e o quadrado, comunicando, gesticulando e desenhando a partir de imagens 

criadas por eles. 
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que: narrar - falar, escrever, ler, ouvir e renarrar mobilizam no aluno um movimento de 

pertença ao texto e ao mundo. Inspirada em Ricoeur (1989), penso que a relação de pertença 

pode ocorrer na sala de aula de matemática a partir de um elo e um movimento contínuo, em 

que: 

 

Esquema 1 – Relação de pertença 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisadora 

 

 Assim, penso que os diários e toda a dialética criada a partir deles possibilitam que a 

narrativa transcenda o universo de um registro em que os números, as listas de exercícios, a 

repetição de cálculos e as montagens de algoritmos preponderam. Neste trabalho estou 

refletindo sobre a coexistência da narrativa juntamente com a escrita numérica e sobre a 

dialética resultante dessa relação, que pode possibilitar, nas aulas de matemática, uma 

narrativa que tenha significado para as crianças e suas práticas sociais, favorecidas por um 

ambiente de investigações matemáticas. 

 Como o contar está cotidianamente imerso no dia a dia das crianças e faz parte de seu 

desenvolvimento – já que elas se desenvolvem pela linguagem, pelo contato com o outro e 

nas reflexões contínuas –, acredito ser de suma importância propor ambientes em que possam 

narrar suas descobertas, dialogar, expressar seus sentimentos e experiências.Com a 

matemática esse processo é de extrema relevância, pois, a partir da narrativa, da ação do 
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autor-leitor diante desse narrar, os alunos negociam significados, apropriam-se da linguagem 

e de conceitos matemáticos gradualmente, já que esse movimento é um processo contínuo. 

 Essa relação representada no Esquema 1 me faz refletir o quanto é importante essa 

dialogicidade, que, através da narrativa, marcada pelas singularidades do autor (aquele que 

diz), transforma-se em uma ação quando o leitor (que lê ou ouve) se sente mobilizado a 

refletir sobre ela e se envolve nessa trama proposta por essas linguagens. Uma trama 

vivenciada por todo o grupo, sentida e refletida conjuntamente, posteriormente a uma tarefa, 

se transforma em uma narrativa, pelas mãos, pelas vozes e pelas expressões de um autor que 

se sentiu tocado ao escrevê-la ou, mesmo, ao dizer sobre ela. Uma narrativa que, de certa 

forma,  pertence ao leitor, que diz e possibilita renarrar, se assim for desejado, interpretar, 

retomar esses escritos, mediante a relação de muitas vozes que circulam por essas narrativas e 

que, talvez, possam ser narradas novamente. 

 O renarrar é possível mediante a ação do leitor, a abertura em relação a novas ações, 

interpretações e olhares. Assim, ―o sujeito mostra-se, ao mesmo tempo, nesse dinamismo, 

como leitor e escritor de sua vida, ou seja, a história de uma vida não cessa de ser refigurada e 

examinada, tornando-se, o conhecimento de si, uma história efetiva, semelhante ao texto‖ 

(CORÁ; SILVA, 2014, p. 19). 

 Esse conhecimento de si traz para os alunos um elo muito forte nas aulas de 

matemática. De primeiro momento, a criança estabelece um vínculo de segurança com a 

disciplina, ao poder levantar suas hipóteses, narrar sobre suas conclusões, estabelecer relações 

com os números e falar com naturalidade a respeito deles – enfim, narrar sobre o que 

compreende e interpreta. O segundo momento que destaco é relativo ao ambiente de 

investigações matemáticas, que resplandece nessa esfera celeste e pode ser estabelecido 

mediante a palavra do outro. 

 A ação do leitor, acredito, pode promover a dialética desse ambiente de investigações 

em que, através da tarefa matemática proposta, os alunos comunicam entre seus pares os 

caminhos utilizados para a resolução, as hipóteses iniciais destacadas, em uma circularidade 

de ideias. Essa mobilização, que traz um percurso singular, mobiliza também a ação do autor, 

que narra suas conclusões no diário de aprendizagem. Esse texto é chamado a ser lido, tanto 

por ele, autor, quanto pelo outro, leitor, mediante a sua ação e interpretação, todos refletem, 

comunicam, registram novas hipóteses, justificam suas conclusões, ou seja, narram 

novamente.E é nessa dialética da ação ao texto, do texto à ação (CORÁ; SILVA, 2014) que a 

linguagem, a negociação de significados e os conceitos matemáticos são progressivamente 

elaborados.  
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 Assim, percebo o quanto a presença da linguagem vai se tornando cada vez mais 

pulsante entre os alunos no processo de elaboração conceitual nas aulas de matemática. É 

como se, progressivamente, esse movimento fosse ganhando forma, lugar, espaço, vida...  

 Essa dialética me faz pensar no processo de comunicação, de pertencimento a uma 

cultura social de aula de matemática, em que a reflexão, a discussão, a expressão do corpo, a 

escrita, a leitura e tantas outras formas de linguagem fazem parte do processo de 

aprendizagem das crianças, que necessitam estar envolvidas nessa dialética para sentir-se 

parte do conhecimento matemático.E as narrativas podem ser um dos recursos para que essa 

aprendizagem aconteça. Uma relação que considero ora de pertença (proximidade), ora de 

distanciamento (afastamento), em relação ao interpretar, significar e que me mobiliza a 

refletir que, 

 

por meio da maneira de se fazer parte ou de se pertencer a uma tradição histórica, 

sempre se está, ao mesmo tempo, em uma condição de pertença e em uma relação de 

distância que, de modo semelhante ao movimento de um pêndulo, marca a relação 

de afastamento e de proximidade. A característica peculiar da interpretação é a de 

aproximar o distante, para que o texto possa se tornar a ponte dessa edificação. De 

modo sucinto, pode-se afirmar que essa é a via para compreensão de si como um 

texto a ser interpretado, e não como uma subjetividade a ser conhecida. (CORÁ; 

SILVA, 2014, p. 21) 

 

 Ao nos distanciarmos do texto, conseguimos abrir novas possibilidades de 

interpretação, de hipóteses, de analogias, diante de experiências e práticas sociais que nos 

atravessam. Ao nos aproximarmos do texto novamente, conseguimos retomar ações, 

reflexões, estabelecer comparações, reviver, a partir da palavra do outro, novas possibilidades, 

compreendendo as aulas de matemática como um texto a ser interpretado, a ser retomado, a 

ser revisitado e relido. Em suma, faz-se possível estabelecer uma cultura social de aula de 

matemática. 

 Tal cultura, acredito, está pautada em uma relação própria da aula de matemática, uma 

cultura social que possui como pressuposto a intencionalidade da ação pedagógica, em que o 

aluno se sente pertencente e responsável. Ação que perpassa por uma escrita, uma leitura e 

uma comunicação intencionais, potencializadoras, reflexivas e, mediante a ação do autor-

leitor,possibilitam discussões e reflexões em torno de linguagens e conceitos matemáticos. 

Nesse sentido, é importante uma cultura que viabilize um ―dizer‖, muito mais que um ―fazer‖; 

que envolva os alunos em tarefas investigativas, desafiadoras; que os provoque 

constantemente a refletir sobre a matemática e suas significações.  
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 Essa cultura social de aula de matemática está aliada às práticas sociais, às ações 

realizadas no cotidiano, trazendo significado ao que somos. Para Larrosa (2004, p. 14-

15,tradução minha39):  

 

[...] quem somos como sujeitos autoconscientes, capazes de dar sentido à nossa vida 

e ao que nos acontece, não está mais lá, então, num jogo de interpretações. O que 

nós somos não é outra coisa que o modo como nos compreendemos; o modo como 

nos compreendemos é análogo ao modo como construímos textos sobre nós 

mesmos; e o modo como são esses textos depende de sua relação com outros textos 

e dos dispositivos sociais em que se realiza a produção e a interpretação de textos de 

identidade. 

  

 Ao referir-me às relações com outros textos e aos dispositivos sociais presentes na sua 

produção e interpretação, estabeleço uma ponte entre quem somos e outras histórias que já 

ouvimos ao longo desta caminhada. Quando as crianças trazem o movimento de renarrar, a 

partir de outros discursos, de outras textualizações, é possível observar toda uma 

dialogicidade
40

 presente na singularidade do autor e, ao mesmo tempo, do leitor das 

narrativas. É nesse momento que os alunos, ao ouvirem ou lerem as narrativas, agem em torno 

do que interpretam, para criar outros textos, narrar seus pontos de vista, colocar-se no texto 

nesse jogo de si e do outro; conseguem compreender seu contexto e aproximá-lo das relações 

efetuadas na sala de aula, pois somos cercados por práticas sociais que nos atravessam, 

experiências e histórias que vivemos e ouvimos ao longo dessa caminhada que é a vida.  

 No contexto escolar esse processo não é diferente, pois as relações com outras 

crianças, as curiosidades, as trocas de experiências, as analogias estabelecidas com os 

contextos sociais em relação a um conceito matemático, me fazem refletir o quanto cada 

aluno é atravessado por suas histórias; o quanto da cultura ele carrega para a sala de aula de 

matemática; e quais são as negociações de significados que busca estabelecer no decorrer das 

aulas, quando é mobilizado a pensar sobre conceitos matemáticos e articulá-los com situações 

já vivenciadas ou conhecidas. Ou seja,  

 

o que nós somos é a elaboração narrativa (particular, contingente, aberta, 

interminável) da história de nossas vidas, de quem somos em relação ao que nos 

acontece. Esta interpretação tem o seu lugar em um constante movimento, em que 

                                                 
39

 “[...] quién somos como sujetos autoconscientes, capaces de dar un sentido a nuestras vidas y a lo que nos 

pasa, no está más allá, entonces, de un juego de interpretaciones. Lo que somos no es otra cosa que el modo 

como nos comprendemos; el modo como nos comprendemos es análogo al modo como construimos textos sobre 

nos otros mismos; y cómo son esos textos depende de su relación con otros textos y de los dispositivos sociales 

en los que se realiza la producción y la interpretación de los textos de identidad” (LARROSA, 2004, p. 14-15). 
40

Essa dialogicidade é estabelecida pela intencionalidade da leitura, com perspectiva para a aprendizagem 

conceitual... é um  narrar da construção do conceito que se objetiva e subjetiva numa função social responsável, 

respondível, reflexiva do outro, do eu, de si, num tempo e espaço próprios. 
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nossa história se põe em relação significativa com outras histórias. O processo pelo 

qual nós ganhamos e modificamos a nós mesmos, não é, então, como um processo 

progressivo de ―descoberta‖, um processo em que o meu verdadeiro eu iria 

progressivamente alcançar a transparência. Minha identidade, quem eu sou, não é 

algo que progressivamente encontro, mas é, sim, algo que eu faço, que invento, e 

que construo no interior dos recursos semióticos de que disponho, o dicionário e as 

formas de composição que obtenho, das histórias que ouvimos e lemos, da 

gramática, em suma, eu aprendo e modifico com essa gigantesca e polifônica 

elaboração de narrativas que é a vida. (LARROSA, 2004, p. 20, tradução minha
41

) 

  

 Nesse entrecruzamento de vozes, de significados, de palavras e de ação é que a 

narrativa pode ser contemplada na sala de aula de matemática. O movimento dialético entre si 

e o outro, entre ação e reflexão constante compõe o ambiente de investigações matemáticas e, 

juntamente com ele, sua relação de pertença com o texto, com suas reflexões e seu 

desenvolvimento. Uma alteridade que também me provoca transformações, me conduz a 

reflexões, a uma ação como autora e leitora de minhas narrativas. É na singularidade da sala 

de aula, nos ambientes de investigações matemáticas que sou levada a renarrar, a escrever e a 

dizer sobre minhas experiências, compondo uma identidade narrativa, uma ação, um 

pertencer...  

 Durante essa trajetória percorrida estabelecendo elos entre a narrativa, o processo de 

leitura, a escrita e a circulação de ideias, tenho notado o quanto a narrativa se constrói a partir 

de momentos nos quais os alunos se sentem pertencentes ao ambiente de investigações 

matemáticas. Um ambiente em que narrar possibilita um caminhar em direção à elaboração 

conceitual (de que falarei mais especificamente no próximo capítulo), em que a dialética 

construída entre professor e alunos e a harmonia entre a ação do autor-leitor no texto e a ação 

do texto sobre a ação do autor-leitor em momentos de renarrar, possibilitam que a 

compreensão matemática conduza à apropriação da linguagem e dos conceitos matemáticos, 

um movimento possível pelo entrecruzamento de múltiplas linguagens que circulam no 

contexto escolar e social. 

 

 

                                                 
41

“Lo que somos es la elaboración narrativa (particular, contingente, abierta, interminable) de la historia de 

nuestras vidas, de quién somos en relación a lo que nos pasa. Esa interpretación tiene su lugar en un constante 

movimiento en el que nuestra historia se pone en relación significativa con otras historias. El proceso por el que 

ganamos y modificamos la autoconciencia , no se parece entonces a un proceso de progresivo "descubrimiento", 

a un proceso en el que el verdadero yo iría alcanzando progresivamente transparencia. Mi identidad, quién soy, 

no es algo que progresivamente encuentro, sino que es más bien algo que fabrico, que invento, y que construyo 

en el interior de los recursos semióticos de que dispongo, del diccionario y las formas de composición que 

obtengo, de las historias que oigo y que leo, de la gramática, en suma, que aprendo y modifico en esa 

gigantesca y polifónica conversación de narrativas que es la vida”(LARROSA, 2004, p. 20). 
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Narrativa e letramento: alguns entrelaçamentos 

 

 Quando penso sobre o entrecruzamento de múltiplas linguagens, observo que elas 

perpassam pelas narrativas, pela ação do autor-leitor, pelos ambientes de investigações, pela 

comunicação matemática e por todas as formas de expressão possibilitadas nestas práticas de 

sala de aula: investigativas, problematizadoras e dialéticas, o que – acredito – compõe práticas 

de letramentos. 

 Quando trago para a discussão a narrativa e a relação que o letramento pode possuir 

com o narrar, não há como desconsiderar o entrelaçamento existente entre essas práticas. 

Discuti até este momento o que seria a narrativa e quais seus possíveis caminhos e direções, e 

aqui seria importante trazer inicialmente o que entendo por letramento, qual o significado que 

essa palavra me provoca e o que me permite dizer. Tomo como referência inicialmente os 

escritos de Kleiman (1995, p. 18-19): 

 

Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a 

escrita, como sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos, para 

objetivos específicos [...]. As práticas específicas da escola, que forneciam o 

parâmetro de prática social segundo a qual o letramento era definido, e segundo a 

qual os sujeitos eram classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou não-

alfabetizado, passam a ser, em função dessa definição, apenas um tipo de prática - de 

fato, dominante - que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e que 

determina uma forma de utilizar o conhecimento sobre a escrita. 

 

 Esse uso de práticas sociais em contextos específicos, para objetivos específicos, me 

remete à relação da escola com o acesso e o uso que ela faz da escrita, da leitura, dos 

conceitos matemáticos e de tantas outras linguagens. Ao mesmo tempo me possibilita refletir 

que o letramento vai muito além do ser alfabetizado ou não; todavia, compreendo que essa 

aquisição está intrinsecamente relacionada ao letramento, já que as práticas e as ações sociais 

que aprendemos e de que nos apropriamos ao longo da vida são agregadas às experiências que 

partilhamos no ambiente escolar e aos conceitos científicos desenvolvidos especificamente na 

escola. 

 Nesse sentido, pensar sobre o letramento traz inúmeras discussões. Desde a década de 

1980 as questões relativas à alfabetização e ao letramento foram desenvolvidas no que tange 

tanto à língua materna quanto ao letramento matemático, embora as pesquisas que envolviam 

a língua materna fossem em maior número e maior alcance, pois as políticas públicas em 

torno do ensinar a ler e a escrever foram mais intensas do que aquelas voltadas à matemática. 

Bons exemplos são as formações em serviço promovidas pelas políticas públicas com foco na 
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língua materna; e não posso deixar de mencionar o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA), formulado em 2001 pela Secretaria de Ensino Fundamental do 

Ministério da Educação, que atendeu diversos municípios e, sobremaneira, causou certo 

―esquecimento‖ da matemática e da necessidade de formação dos professores nas escolas. 

 No que se refere à educação matemática, como aponta Nacarato (2013, p. 65): 

 
No caso específico da educação matemática, construtos teóricos até então ausentes 

das discussões começam a ser veiculados: alfabetização matemática, literacia, 

letramento, numeracia e numeramento. Os termos ―literacia‖ e ―numeracia‖ 

(traduções de literacy e numeracy), utilizados em outros países, principalmente de 

língua portuguesa, foram inseridos no contexto brasileiro como ―letramento‖ e 

―numeramento‖. 

 

 

 No entanto, o que predominou nas décadas de 1980 e 1990 foi o conceito de 

alfabetização matemática – o que representou um avanço curricular, visto que até então não se 

discutia o papel da linguagem na aprendizagem matemática.  

Embora já tenham sido abordadas, no início deste capítulo,as pesquisas que discutem 

sobre o letramento, em especial, na área da educação matemática, acredito ser de extrema 

importância trazer neste momento esse elo entre letramento e narrativas,primeiro para marcar 

o que compreendo desse enlace; e, segundo, para abrir reflexões em torno do letramento nas 

aulas de matemática e da forma como esse processo pode contribuir para a aprendizagem 

matemática. Procurarei, ao longo desta trajetória, tecer alguns diálogos com autores que 

tratam do letramento e, no decorrer dessas textualizações, trazer uma compreensão do que 

estou entendendo por letramento nessa área. 

 Tomando como base os estudos de Kleiman (1995, 2002, 2005, 2007), compreendo 

que o letramento não está dissociado das relações contextuais, políticas e ideológicas em que 

vivemos. Ao tomar contato com qualquer situação cotidiana, já estamos vivenciando 

contextos de letramento, em que múltiplas linguagens estão, a todo momento, sendo 

acionadas.  

 Não busco aqui uma definição conclusiva do termo ―letramento‖. Meu objetivo é 

trazer contribuições para pensar na matemática e, de certa forma, estabelecer caminhos para o 

desenvolvimento de linguagens, de conceitos matemáticos que, através de narrativas e 

circulação de ideias (negociação de significados e argumentações), possam estar presentes no 

cotidiano dos alunos. 

 Nos estudos de Fonseca (2009), referência importante no âmbito da educação 

matemática, a autora faz uso do termo ―numeramento‖e estabelece relações de inclusão do 
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numeramento nas práticas de letramento. Ela compreende que, tanto as práticas da cultura 

escrita quanto as práticas orais de numeramento estão inseridas em práticas de letramento e 

marcadas pela cultura escrita. Dessa forma, Fonseca (2009, p. 55) considera que 

 

tomar práticas de numeramento como práticas de letramento permite-nos ainda 

valer-nos dos estudos sobre letramento, que contam com uma produção bem mais 

alentada e amadurecida do que a produção sobre numeramento, no que se refere 

tanto à elaboração de conceitos e sua mobilização em estudos mais prodigamente 

replicados e avaliados, quanto à disponibilização de subsídios para a prática 

pedagógica, forjados a partir de resultados desses estudos. 

 

 Certamente, a relevância dos estudos sobre letramento ampliado pelo campo da 

linguagem se torna um grande subsídio para pensarmos sobre o campo da matemática e 

acerca das linguagens e dos conceitos que norteiam essa área do conhecimento, que, além de 

suas especificidades linguísticas, carrega uma série de relações conceituais e de escrita 

(registros) para pensarmos no conhecimento matemático e nos conceitos de alfabetização e 

letramento, por longo tempo utilizados como dicotômicos. Como menciona Kleiman (2005, p. 

11),―o letramento não é alfabetização, mas a inclui! Em outras palavras, letramento e 

alfabetização estão associados‖. 

 Assim, alfabetização é uma prática de letramento e faz parte de um conjunto de 

práticas sociais de usos da escrita realizados no ambiente escolar; por isso, segundo Kleiman 

(2007),é concretizada em eventos em sala de aula, na instituição escolar e, embora com 

características específicas, é parte integrante do letramento. 

 A todo momento estamos imersos em situações cotidianas que envolvem a linguagem, 

a interação com a escrita, com a oralidade, pois é através da relação com as múltiplas 

linguagens do nosso cotidiano que nos desenvolvemos e pertencemos a esse universo letrado. 

 Ao pensar nessas relações, posso refletir acerca dessas convergências também no 

campo da educação matemática. Cotidianamente estamos em contato com situações que 

envolvem números, dinheiro, quantidades, formas, dados estatísticos, entre tantos outros 

elementos. Ali também estão presentes múltiplas linguagens, ou seja, linguagens matemáticas. 

Dessa forma, nem sempre situações vivenciadas com as práticas e as experiências do 

cotidiano no contexto escolar são possíveis fora da escola.  

 Assim, alfabetização e letramento são processos que se integram no texto e com o 

texto
42

 em práticas colaborativas com o outro. Esses dois conceitos estão estreitamente 

                                                 
42

Propus-me a trazer essa discussão inicial entre alfabetização e letramento, pois considero-os inseparáveis, 

ações necessárias e complementares que fazem parte do contexto escolar e social. Além disso, creio ser 

importante destacar que, quando me refiro à alfabetização, não estou pontuando uma prática sistemática e isolada 
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imbricados, embora as práticas de letramento garantidas no contexto escolar sejam planejadas 

e articuladas nesse ambiente e possuam intencionalidade pedagógica, objetivos e metas, ou 

seja, não se apresentam em ambientes não escolares. Contrariamente ao que vivenciamos fora 

desse espaço, perpassam ali ações cotidianas que envolvem um jogo entre tempo (passado, 

presente e futuro e sua dialética) e ação (do ser humano que vive, sonha, luta, aprende, reage e 

se compreende ou não nesse espaço de experiências). 

 Pensando nessas especificidades, neste trabalho pontuo o letramento como algo que se 

entrecruza e se articula com o conhecimento, perpassado pelas linguagens. Linguagens que se 

fazem presentes como práticas verbais (comunicação) e não verbais (sinais, gestos, expressões 

faciais, corporais, etc.) e como registros (escrita). Linguagens que se entrecruzam com o 

conhecimento, que estão aliadas com as práticas sociais, contextuais e científicas, por isso a 

dialogicidade com o letramento. Tomo como base os estudos de Street (2006, p. 466): 

 

Prefiro trabalhar com base no que chamo de modelo ―ideológico‖ de letramento, o 

qual reconhece uma multiplicidade de letramentos; que o significado e os usos das 

práticas de letramento estão relacionados com contextos culturais específicos; e que 

essas práticas estão sempre associadas com relações de poder e ideologia: não são 

simplesmente tecnologias neutras. 

 

 Falar da matemática como prática social seria observar os letramentos como uma 

forma de pertença ao mundo, um pertencimento pelo qual o aluno está diretamente 

constituído. As relações propostas no ambiente escolar possuem uma proximidade ou, de 

certa forma, resquícios provenientes do contexto vivido fora da escola. Estar em um ambiente 

letrado em que os números, os valores, as formas estão presentes associa-se, ao mesmo 

tempo, à compreensão, à aproximação de uma leitura, que diz ao leitor, que pertence a ele, 

porque foi apropriado e refletido no ambiente escolar. Não observo apenas como um processo 

em que ocorre a aquisição da escrita numérica, matemática, enfim, um ―saber-fazer‖, mas um 

processo inserido nas práticas de letramento, pois não há como aprender a registrar números, 

fazer cálculos, resolver problemas e comunicar a seu respeito sem articulá-los com as 

experiências e as vivências que carregam consigo.  

 Para Bakhtin (1999, p. 73), 

 

                                                                                                                                                         
do texto, mas a observo como um conjunto de práticas que, ao serem ensinadas no contexto escolar, possibilitam 

ao aluno participar de forma autônoma das práticas de letramento (considerando que essa relação seja construída 

no universo contextual e a partir da pertença ao texto), o que ocorre também com a matemática. Nesse sentido, 

diante da multiplicidade de linguagens de que a instituição escolar dispõe, não há como ela descartar o processo 

de letrar; e a matemática está totalmente envolvida nessa relação, pois ela, acredito, pode ser vista como uma 

linguagem. Apropriar-se de códigos, simbologias, expressões matemáticas possibilita que estejamos imersos 

nessas práticas de letramento, que são propostas e construídas no ambiente escolar e fora dele. 
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a língua, enquanto produto acabado (―ergon‖), enquanto sistema estável (léxico, 

gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal como a lava fria da 

criação linguística, abstratamente construída pelos linguistas com vistas à sua 

aquisição prática como instrumento pronto para ser estudado. 

 

 Estabelecendo uma analogia com os escritos de Bakhtin (1999), compreendo que esse 

instrumento pronto, acabado, como uma forma de depósito inerte proposto pelos matemáticos 

não deve ser concebido quando pensamos nessa construção e apropriação do conhecimento 

matemático com crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Isso porque  compreender 

todo o processo de escrita e leitura, os estilos da linguagem e da escrita matemática, dotada de 

simbologias, demanda um processo de construção por parte do aluno, pois não é um ato 

mecânico de aquisição, de treinos intermináveis para saber: como se opera competentemente; 

como se escrevem números; como se realizam os cálculos das quatro operações; como se 

escreve uma sequência numérica; como se atribuem valores e quantidades a um dado objeto; 

como se nomeiam formas geométricas; ou como se elencam as medidas em determinado 

espaço ou forma.  

 Esse contexto de letramentos requer um longo caminho de reflexão acerca do 

conhecimento matemático, atribuindo significado a cada escrita, operação, nomeação. É 

preciso, enfim, apropriar-se da leitura-escrita matemática que está imersa em um contexto de 

números, sinais, códigos e regras de funcionalidades.  Dialogo novamente com Bakhtin 

(1999, p. 94): 

 

Enquanto uma forma linguística for apenas um sinal e for percebida pelo receptor 

somente como tal, ela não terá para ele nenhum valor linguístico. A pura 

―sinalidade‖ não existe, mesmo nas primeiras fases da aquisição da linguagem. Até 

mesmo ali, a forma é orientada pelo contexto, já constitui um signo, embora o 

componente de ―sinalidade‖ e de identificação que lhe é correlata seja real. Assim, o 

elemento que torna a forma linguística um signo não é sua identidade como sinal, 

mas sua mobilidade específica; da mesma forma que aquilo que constitui a 

descodificação da forma linguística não é o reconhecimento do sinal, mas a 

compreensão da palavra no seu sentido particular, isto é, a apreensão da orientação 

que é conferida à palavra por um contexto e uma situação precisos, uma orientação 

no sentido da evolução e não do imobilismo. 

 

 Dessa forma, parto do pressuposto de que o letramento, por estar aliado ao 

conhecimento científico e social, pode estar perpassado por linguagens que carregam suas 

especificidades, seu estilo, sua marca. Essas especificidades estão cercadas tanto pelo registro 

quanto pela comunicação, em que a oralidade, ―o falar‖ sobre a matemática, usando conceitos, 

expressões, requer uma relação discursiva que não está presente em outras áreas. Por isso 

acredito que a aprendizagem matemática no ambiente escolar precisa ser constituída pelas 
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práticas de letramentos, em um processo de elaboração conceitual que se realize através dos 

letramentos e de sua impregnação mútua com a narrativa. 

 Talvez esse ambiente seja possibilitado quando a criança tem liberdade e autonomia 

para narrar suas experiências, compreensões e articulações no aprendizado proposto pela 

escola, fazendo uso de levantamento de hipóteses, argumentações, analogias, apropriação da 

escrita e da leitura, aproximação com a linguagem matemática, negociação de significados. E, 

nesse movimento, o letramento poderá ser um fio condutor para a elaboração conceitual dos 

alunos no processo de apropriação da linguagem. 

 O narrar, nas aulas de matemática, liga-se às práticas sociais e se articula ao contexto 

escolar com o aprendizado dessa escrita numérica, simbólica, com sua leitura e comunicação. 

Quando as crianças iniciam sua vida escolar, já vêm carregadas de relações criadas em seu 

contexto familiar e social. A presença dos números, dos símbolos e das quantificações em que 

está imersa pode favorecer um conjunto de analogias, relações e hipóteses que serão 

gradualmente desenvolvidas e acrescidas no contexto escolar. 

 Quando solicito a uma criança que represente quantidades ou que resolva um 

problema contendo relações de quantificações ou outros conceitos matemáticos, essas 

comunicações e esses registros, muitas vezes, são realizados a partir de suas vivências dentro 

e fora da escola. A presença do desenho, por exemplo, é um forte movimento utilizado por 

elas para fazer seus registros e, ao mesmo tempo, nomeá-los, dando um significado a cada um 

de seus traços. 

 Esses desenhos vão ganhando outra dimensão, à medida que a criança vai ocupando 

espaços de discussões e vivências na sala de aula, tendo o professor como referência de 

escrita e oralização; e, à medida que discute, apresenta, negocia, registra e lê, possibilita que 

os repertórios de registro e de discurso se ampliem.  As ampliações podem vir aliadas ao 

reconhecimento, à utilização e à escrita de números no seu contexto diário, ao  compor e 

decompor escritas numéricas para a realização de cálculos convencionais (algoritmos, 

sentenças matemáticas...) ou não convencionais (estratégias pessoais); a escrita de medidas, 

de formas geométricas, de códigos e informações, em que gradualmente vão conseguindo 

propor um significado  a esses registros. 

 Esses significados, acredito, vão sendo construídos dialeticamente com a leitura, pois, 

à medida que os alunos vão construindo e ampliando seus repertórios de escritas matemáticas, 

podem vir a estabelecer nomeações e outras leituras, diante desses símbolos que vão se 

transformando em signos, os quais serão construídos e apropriados no contexto escolar. Essa 

leitura, materializada por esses signos e carregada de significados,pode propiciar significações 



88 

 

 

no decorrer das enunciações em sala de aula. Essas enunciações são possibilitadas a partir da 

negociação de significados, da argumentação; enfim, da narrativa e da elaboração do 

conhecimento matemático. Assim, ―a palavra está presente em todos os atos de compreensão 

e em todos os atos de interpretação‖ (BAKHTIN, 1999, p. 38). 

 Ao viabilizar práticas de letramento e sua relação de pertença do nosso sernomundo 

(RICOEUR, 1989), o ambiente escolar pode favorecer a criação de espaços de narrativa, em 

que leitura-escrita-circulação de ideias (atos de linguagem) estão imbricados. A ação do autor-

leitor e do leitor-ouvinte poderá viabilizar o processo de narrar que está perpassado por atos 

de linguagem. Compreendo esses atos de linguagem no momento em que os alunos usam 

diferentes formas de expressão, de comunicação para se fazer entender pelos leitores-

ouvintes-interlocutores e, ao mesmo tempo, utilizam os recursos necessários de que dispõem 

para viabilizar a compreensão de si e do outro, garantindo que esse ambiente de letramentos 

na matemática ocorra. 

 Esses recursos são perpassados pela autonomia. Uma autonomia que está aliada à ação 

diante do texto. Um ambiente que possibilita uma dialética, um pertencimento em que possam 

se movimentar, fazer uso de objetos e instrumentos, falar, escrever (através do registro 

pictórico ou da escrita matemática), fazer uso de linguagens não verbais:é ali que,acredito, o 

letramento ocorre, e o uso da narrativa pode mobilizar o nosso sernomundo, produzindo 

significados e aproximações com o conhecimento científico. 

 As narrativas, nesse sentido, imagino, estão entrelaçadas na sala de aula de matemática 

com as práticas de letramentos. Os diários de aprendizagem são momentos nos quais os 

alunos narram suas experiências matemáticas, escrevendo sobre suas hipóteses e analogias 

acerca de tarefas propostas e discussões levantadas. As narrativas podem tornar-se práticas de 

letramento, pois coexistem e se articulam, nessas textualizações, a língua materna e a escrita 

matemática, quando os alunos fazem uso de exemplos e demonstrações. Em outros 

momentos, ainda, a escrita matemática pode se transformar em uma escrita narrativa, em que 

os alunos podem fazer uso da leitura que possuem de toda uma especificidade da língua, 

nomeando, explicando caminhos utilizados para as resoluções, as codificações; e podem 

transformar uma escrita estritamente numérica e simbólica em um texto narrativo. Esse 

processo eu considero de extrema complexidade, pois contar sobre os caminhos e as ações 

realizadas durante uma tarefa matemática requer do aluno a compreensão não só do 

conhecimento matemático, mas também de como organizar essa narrativa, de forma a ser 

compreensível para o leitor-ouvinte e a utilizar essa linguagem coerentemente com o contexto 

da tarefa, possibilitando a discussão da matemática como conhecimento científico. 
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 Esse processo de idas e vindas talvez seja configurado no diário a partir do estilo de 

cada aluno,construído a partir de práticas de letramento propostos durante o processo de 

escolarização, pois penso que, à medida que começam a compreender o significado da escrita, 

da leitura e da comunicação matemática; a nomeá-las; e a estabelecer funções sociais para 

cada conceito e símbolos, essa articulação entre narrativa e letramento pode tornar-se cada 

vez mais presente em sala de aula. Somado a um ambiente de investigações matemáticas, isso 

possibilitará que as linguagens e os conceitos matemáticos se desenvolvam progressivamente. 

 Da mesma forma, o ambiente de circulação de ideias que defendo  neste trabalho 

requer do aluno um envolvimento muito grande nas argumentações, pois negociam 

significados, defendem suas ideias, desafiam o outro a refletir sobre as relações matemáticas 

possíveis que estão sendo propostas – em um processo de refutações, validações, mediado 

pelo professor.E isso pode levá-los a refletir, possibilitando que sejam criadas práticas de 

letramentos em que as narrativas sejam partilhadas e colocadas para serem discutidas, tanto na 

ação do autor-leitor, quanto na ação do ouvinte. 

 A ação do leitor-ouvinte, nesse caso, poderá ser o fio condutor para essas práticas de 

letramentos. Talvez seja através dela que a escrita-leitura-ação-comunicação se desenvolva e 

se articule com as tarefas propostas. Defendo, por isso, uma cultura social de sala de aula em 

que os alunos tenham a possibilidade de refletir sobre as tarefas subsidiadas pela linguagem, 

que tenham ―voz‖ para potencializar discussões, ouvindo e desafiando nas práticas de 

investigações matemáticas – de letramentos. 

 Nesse processo, as narrativas podem viabilizar tanto os momentos de oralidade quanto 

os de escrita. Observo que minha função de escritor, nesse momento de discussões, é de 

extrema importância e responsabilidade, pois sou eu quem articulará inicialmente as 

validações ou as verdades provisórias dos alunos, transformando essas enunciações em 

registro. Considero que esses escritos são importantes, porque aproximam os alunos de uma 

linguagem e escrita matemática e propiciam que o repertório de registros se amplie. Essa 

mediação se faz necessária, porque é nesse processo que os alunos tomarão contato com 

linguagens que até então estariam muito próximas do seu contexto, mas ainda não seriam 

utilizadas como conhecimento científico.  

 Esse movimento do texto à ação e da ação ao texto, somado ao ambiente de pertença, 

acredito, viabilizará que narrativas e letramentos estejam imbricados, coexistindo nesse 

ambiente de investigações matemáticas.  

 As práticas de letramento podem constituir momentos de narrativas (dizer-escrever-

ler), pois esse narrar pode propiciar o desenvolvimento da escrita matemática e a elaboração 
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do conhecimento matemático (linguagem e conceitos) e favorecer a leitura, relação tão 

necessária para que essa dialogicidade ocorra. Nessa dialética as práticas sociais, juntamente 

com as especificidades do conhecimento matemático, vão propiciar que, muito mais do que 

um conhecimento mecânico e artificialmente construído, seja garantido às crianças um 

―dizer‖ repleto de significado.  

 Não encerro aqui meus pensamentos...essas foram apenas algumas textualizações que 

pude tecer até o momento, dialogando com autores que, de alguma forma, me trouxeram um 

significado a partir de minhas experiências. No próximo capítulo, o enlace que procurarei 

estabelecer será entre o papel da palavra para a apropriação da linguagem e a elaboração 

conceitual (VIGOTSKI, 1931, 2009) pelos alunos, juntamente com as três mimeses de Paul 

Ricoeur (1994,1997): a prefiguração, a configuração e a refiguração. 
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3. UM ENTRELAÇAMENTO DE MIMESES E O MOVIMENTO DE 

ELABORAÇÃO CONCEITUAL PELO ALUNO 

 

 

 
Figura 12 - Cobras/Snakes, Escher, 1969 

 

 

 
Fonte: http://www.sergio-carrasco.com/blog/maurits-cornelis-escher 

 

   

  Após tecer, no capítulo anterior, um diálogo acerca das narrativas e sua relação com o 

letramento, muitos aspectos ainda pulsam dentro de mim. Parece que, quanto mais busco 

encontrar caminhos para trilhar, mais se amplia o compromisso que tenho em trazer, para este 

trabalho, contribuições sobre o elo entre escrita, ação do leitor, letramento e desenvolvimento 

humano (linguagens e conceitos) no campo da matemática. 
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  O que sinto dessa relação não é algo que se esgota em algumas palavras, mas é uma 

construção de experiências que, ao longo de anos, estiveram em minhas reflexões e agora se 

tornam escritos, palavras que se entrelaçam e se tornam narrativas, entrecruzadas com as 

experiências de outros autores, vozes que trazem um continuum de ações e reações no 

decorrer do texto. 

 Talvez a imagem de Escher (Figura 12) possa, de alguma forma, representar esse ato 

de criação. Na xilogravura
43

 o autor buscou transmitir a ideia de infinito, um movimento 

cíclico do tempo que dura e perdura, mostrando uma progressão constante, que em sua 

representação tridimensional propõe toda uma dialética, a partir da exploração do infinito e 

suas metamorfoses. As três serpentes representam um realismo, entrelaçando-se em um 

ladrilho circular que se torna cada vez menor, com detalhes que a olho nu se 

misturam.Trazem, com a ideia de perspectiva, uma transcendência que pouco a pouco vai 

sendo abolida na obra, para evidenciar essa relação de continuidade. Micky Piller (2010, p. 

119), que elaborou os textos do Catálogo para as exposições da obra de Escher no Brasil, 

menciona que ―o círculo está completo, arte e ciência unidas em um movimento contínuo, no 

qual tempo e espaço, eternidade e infinito são claramente expressos‖. 

 Desenhos que se misturam com formas geométricas e animais selvagens, onde planos 

de realidade e irrealidade se interseccionam. Imagens que despertam múltiplas sensações e a 

realidade convencional que é colocada em questão, trazem à tona um panorama mais 

profundo, complexo e oculto da mente humana, o intersubjetivo. Seria uma incompletude, em 

que ―[...] o artista lida com sua obra em estado de permanente inacabamento‖ (SALLES, 

2009, p. 81). 

  Inacabamento que perdura no artista e no autor, sem controles, sem direcionamentos, 

sem limites... um processo que vence as barreiras do tempo e do espaço, pois, ao criar a obra, 

há sempre uma incompletude pulsante, algo que direciona o olhar, faz refletir, encantar, traz 

emoções que, sobremaneira, emanam dos mais íntimos desejos e sonhos, possibilitando uma 

trama de significados para quem lê.  

  A obra traz a marca do estilo do autor, mostrando a sobreposição de vários espaços 

sobre uma mesma imagem, dois mundos num mesmo lugar e ao mesmo tempo, ou seja, um 

tempo dialético, a que nomeio como temporalidade (RICOEUR, 1997) que se apresenta e se 

oculta em um movimento entre presente, passado e futuro e que, aos olhos de quem o 

                                                 
43

 A técnica da xilogravura nasceu com os chineses por volta do século VI e mais tarde disseminou-se pela 

Europa e influenciou os séculos XVIII e XIX. Utiliza madeira como matriz (em um processo de entalhe) e tinta, 

possibilitando a reprodução da imagem gravada no papel. Seria uma espécie de ―carimbo‖ em que, da imagem 

entalhada, se faz outro suporte, mantendo o desenho. 
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visualiza, age, reage, sente e reflete, atravessado pelas marcas de seu tempo e de suas 

experiências. Procuro aqui novamente recuperar essas relações, fazendo uma analogia com a 

ação do leitor, compreendendo que 

 

[...] a temporalidade do leitor, que é extratextual, externa à narrativa, já depende das 

circunstâncias da história cultural e, portanto, do tempo histórico real que 

condiciona a recepção e assegura a fortuna interpretativa das obras literárias. Mas só 

através do ato da leitura se consuma a reatualização da narrativa e, 

consequentemente também, a incorporação do jogo com o tempo no texto à 

temporalidade própria do leitor. (NUNES, 1988, p. 72) 

 

 Compreendo o termo temporalidade como algo dialético, dinâmico, vivo, que se 

mistura com a ação humana e a linguagem. Uma ação que está presente no tempo do leitor, no 

tempo do autor e no tempo do ouvinte; e, nesse discurso circundante, repleto de estilo, de 

singularidade e forma de expressão, diz e narra sobre as ―coisas do tempo‖, como fez Escher 

(1969). Ele trouxe em sua obra a temporalização, pois cada movimento circular das serpentes, 

juntamente com os ladrilhos, me possibilita pensar sobre essa temporalidade constante, um 

continuum. Não apresenta algo estático, descontínuo no espaço, com valor estritamente 

descritivo, mas um ir e vir constante, progressões que se dão, de forma sucessiva, entre os 

ladrilhos grandes e pequenos, sugerindo a ideia de um infinito,de algo que pode ―durar para 

sempre‖. Traz a ilusão de movimento, de continuidade. Um movimento também presente na 

narração. Portanto,  

 
[...] é legítimo dizer que o passado não é mais e que passado e ―agora‖ se excluem: 

―O que é identicamente o mesmo pode ser 'agora' e passado, mas somente porque 

durou entre o passado e o ‗agora‘‖. Essa passagem do ―era‖ para o ―não mais‖ e o 

recobrimento de um pelo outro exprimem apenas o duplo sentido do presente, por 

um lado, como ponto-fonte, como iniciativa de uma continuidade retencional, e, por 

outro lado, como ponto-limite, abstrato por divisão infinita do continuum temporal. 

(RICOEUR, 1997, p. 52-53) 

 

 Um continuum temporal que me possibilita narrar sobre o tempo vivido e imaginado. 

Arrisco-me a dizer que a temporalidade da narrativa ocorre na reciprocidade entre história e 

ficção, momentos nos quais podemos vislumbrar dois movimentos: o real e o imaginário, 

como na obra de Escher (1969). Traços que estão presentes no ato de narrar, movimentos que 

se entrecruzam no texto e que se constituem a partir da ação do autor-leitor-ouvinte. São 

ações vivenciadas, sonhadas, refletidas, rememoradas – narrativas que, de alguma forma, 

significam para quem escreve, escuta ou lê. 

 Essas significações são traços constitutivos da palavra. Quando me refiro à palavra, 

estou refletindo sobre um processo que não está presente num objeto isolado, semanticamente 

constituído em uma oração e que, aglutinado, traz um sentido a uma frase. Compreendo como 
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palavra o ato de linguagem, ou seja, a palavra como uma unidade de linguagem e de 

pensamento, de significado, repleta de significações
44

. Essas palavras formam um conjunto 

dialético presente nas narrativas e, através de sua relação com o outro (autor-leitor, leitor-

ouvinte e autorquelê), pertencem a esse contexto, a essa história e a sua temporalidade. 

 É nesse sentido que posso pensar nos fios que vou tecer a partir de agora, nas relações 

que poderei estabelecer com a temporalidade na narrativa e com o desenvolvimento 

humano
45

. Um desenvolvimento que busca refletir sobre o nosso ser no mundo e significa 

muito mais do que encontrar um lugar enquanto seres históricos que somos. Significa 

pertencer a uma história, fazer parte dela, desenvolver-se a partir dela e com ela – buscar um 

sentido no que fomos, somos e no que seremos.  

 Assim, a ação do homem, quando viabilizada pela narrativa, abre espaços para a 

reflexão, para a relação com o outro e com a linguagem: ―essa ação é atravessada de lado a 

lado pela linguagem, dado que é pela linguagem que se apreende a finitude, a criatividade e a 

singularidade carnal dos sujeitos, bem como por ela se promove a abertura ao outro e ao 

mundo‖ (CORÁ; SILVA, 2014, p. 16). 

 Essa relação com a linguagem se dá com o outro, na dialética estabelecida com o meio 

social. A sala de aula é um dos exemplos desse movimento em que concebemos o outro como 

parte do nosso processo de desenvolvimento, pois é ele quem nos faz comunicar, duvidar, 

dialogar, refletir, refutar. É com a influência do outro que somos transformados e também 

transformamos. E, pela multiplicidade de linguagens, de letramentos presentes nesse 

ambiente, o aluno tem a possibilidade de desenvolver-se, apropriar-se pouco a pouco das 

palavras que até então não faziam parte de seu cotidiano – enfim, participar de momentos nos 

quais a troca e a busca por significados, por analogias dão a cada criança a oportunidade de 

aprender e desenvolver-se mediante suas possibilidades e sua temporalidade. 

 Nesse ínterim, esse processo pode tornar-se ainda mais vivo e presente, com narrativas 

que trazem a fluidez de um ambiente de investigações matemáticas, cercado de escrita, 

leituras e comunicação. Mas, para que esse processo se estabeleça, é preciso conhecer mais 

profundamente a ação do autor-leitor e compreender esse movimento. Para isso, pauto-me em 

Ricoeur (1989, 1994, 1997) e me aprofundo nas três mimeses: a prefiguração (mimese I), a 

                                                 
44

Vigotski (2009) compreende que a palavra provida de significado pertence ao reino da linguagem e do 

pensamento, pois é uma generalização que consiste em um ato verbal de pensamento, não é som vazio, neutro, 

mas se estabelece na dialética entre a comunicação e a generalização. Assim, a palavra (vista como unidade pelo 

autor) é o significado. 
45

Quando me refiro ao desenvolvimento humano, estou refletindo sobre um desenvolvimento biossocial e que se 

relaciona ao tempo e às histórias que cada criança vai compondo no decorrer de sua vida e no contexto do qual 

faz parte. Penso que as práticas escolares favorecem o desenvolvimento infantil em vários aspectos, mas, no que 

concerne ao letramento matemático, esse desenvolvimento se dá, também, quanto às linguagens e aos conceitos. 
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configuração (mimese II) e a refiguração (mimese III), que mostram um movimento, ações, 

em que o autor-leitor e autor-ouvinte assumem, por seu fazer, a ação de ler, escrever e 

comunicar. Aliado a elas está o ser humano, que, ao assumir essa ação, desenvolve-se, traz o 

―seu pensar‖ através das linguagens e das experiências socioculturais, que podem 

sobremaneira ampliar suas relações e compreensões acerca do mundo e de si mesmo. 

 Nesse instante imagino mais alguns fragmentos compondo essa constelação, a tríplice 

mimese brilha em meio a tantas outras e me faz refletir que, a cada momento que vislumbro 

esse universo constelar, percebo que o meu olhar vai se ampliando entre tantos fragmentos. A 

presença de cada estrela se transforma, gradualmente, a partir da interpretação que busco fazer 

delas... Preciso dizer, refletir sobre essas luzes que transcendem o meu olhar e, ao mesmo 

tempo, ora brilham, ora ofuscam o meu narrar... 

 

As mimeses em Paul Ricoeur 

 

 

 A palavra ―mimese‖, desde o século IV a. C., fez parte dos discursos filosóficos. 

Utilizada por Platão e Aristóteles, cada um em sua medida e de acordo com seu olhar, 

estabeleceu um dizer e um significado sobre ela. A palavra se reportava à imitação, à 

representação, à indicação, à sugestão e à expressão, compondo uma trama, a poética dos 

textos e sua relação entre o tempo e a narrativa. Para Ricoeur (1994, p. 87), as mimeses estão 

articuladas, pois 

 
é construindo a relação entre os três modos miméticos que constituo a mediação 

entre tempo e narrativa. É essa própria mediação que passa pelas três fases da 

mimese. Ou, em outros termos, para resolver o problema da relação entre tempo e 

narrativa, devo estabelecer o papel mediador da tessitura da intriga entre um estágio 

da experiência prática que a precede e um estágio que a sucede.  

 

 Esse papel mediador está imbricado entre os aspectos temporais prefigurados e a 

refiguração de nossa experiência construída no tempo. Dessa forma, ―seguimos, pois, o 

destino de um tempo prefigurado e um tempo refigurado, pela mediação de um tempo 

configurado‖(RICOEUR, 1994, p. 87, grifos do autor). 

 Compreendo que o tempo nos desloca a viver, participar, tecer experiências, refletir 

sobre nossa ação, persistência, aprendizado e conhecimento e, ao mesmo tempo, a viver 

nossas fraquezas, desistências e resiliências. Quando narramos, enfim, vamo-nos definindo ao 

longo do tempo, conhecendo caminhos, construindo identidade, marcas que apenas são 

apagadas ou conservadas por ele. Essa temporalidade nos provoca a ―ser‖ e ―viver‖ em 



96 

 

 

situações históricas mais diversas, em que a ação humana frente a esse conjunto de 

experiências, é pouco a pouco mobilizada como parte de um tempo e de uma história de vida. 

 Essa história de vida nos ―diz‖ sobre nós, nos aproxima de um contexto de 

significados produzidos socialmente, através de narrativas, de ações, que gradualmente vão 

ganhando formas, lugares, reconhecimentos, entendimentos, enfim, que começam a pertencer 

àquele sujeito e lugar, àquele tempo. 

 Quando me reporto às narrativas produzidas nas aulas de matemática pelos alunos e 

por mim, professora-pesquisadora, sinto que, muito mais do que escrever sobre experiências 

vividas nos ambientes de investigações matemáticas, o que buscávamos é de certa forma 

reconhecermo-nos naquele lugar, pertencer ao ambiente e, ao mesmo tempo, vivê-lo durante 

as aulas. Como se pudéssemos trazer à tona ações e sentimentos em relação àquele espaço-

tempo que nos atravessava, sem nos dar outra alternativa a não ser narrar. 

 Ao contar sobre o que vivemos, sobre o que compreendemos, a narrativa nos 

possibilita reconhecer, identificar e, ao mesmo tempo, emergir naquele espaço e lugar 

configurado de relações vividas com o outro e que, atravessadas pelas linguagens, pelos 

estilos de cada autor-leitor-enunciador, se transforma em um espaço-significante, um 

significado que, como mencionado por Vigotski (2009), pertence ao reino da linguagem e do 

pensamento. A linguagem humana, dessa forma, está voltada para a comunicação e o 

pensamento generalizante (por conceitos), ou seja, ao comunicar-nos, generalizamos a 

experiência, estabelecendo relações de interdependência, de pluralidade entre as coisas do 

mundo, entre os significados. 

 O desenvolvimento da comunicação fez parte de vários momentos no ambiente de 

investigações propostas, em que linguagens, significados e comunicação se tornavam um 

todo, um conjunto que, agregado às nossas experiências, possibilitava falar, escrever, dialogar 

e viver aquele ambiente. No decorrer da escrita dos diários, em que os autores traziam suas 

experiências ou mesmo alguns resquícios do que foi vivido, sentido e refletido por eles, essa 

relação comunicativa e de linguagem esteve pulsante. No momento em que se mobilizavam a 

ler o diário, estabelecia-se outro processo de comunicação e linguagem: a palavra do outro 

(ouvinte) e a do autor se misturavam de tal forma, tornando-se palavra comunicada, viva e 

significada, que agora se transformava em palavras também do outro, ouvinte-leitor que, 

norteado por sua ação, se via como parte responsável desse processo. 

 Novamente estou aqui diante de uma trajetória que envolve a dialética, a vivência, a 

experiência, ou seja, a prefiguração, a configuração, a refiguração e o desenvolvimento 
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humano que está diretamente relacionado com o nosso ser no mundo. A ação de narrar e seu 

caráter no tempo está em correlação com uma existência temporal
46

. 

 Na prefiguração (mimese I), observo o seu campo prático, ou seja, a experiência 

como parte de um processo pré-narrativo da realidade, uma realidade que, ao ser narrada – já 

o disse aqui –, perpassa pelas bases ficcionais ou históricas e deixa marcas do vivido por cada 

ser humano. A mimese I é responsável pela pré-compreensão do mundo e da ação, associada a 

seus traços estruturais, que envolvem: a representação da ação, uma pré-narratividade própria 

vinculada à compreensão prática; às suas mediações simbólicas, pois articula-se a signos, 

regras e normas, sendo simbolicamente mediatizadas; e a seu caráter temporal, ou seja, à 

relação entre tempo humano e narrativo, em que o ato de narrar possui um caráter temporal da 

experiência humana. Ações que envolvem posicionamentos, movimento, o que se faz com o 

outro e consigo mesmo – envolve interação, mediação e reflexão. A ação envolve 

desestabilização, um ir e vir constante diante da vida, das coisas, das experiências que nos 

passam e nos atravessam. Assim,  

 
as ações implicam fins, cuja antecipação não se confunde com algum resultado 

previsto ou predito, mas compromete aquele do qual a ação depende. As ações, 

ademais, remetem a motivos que explicam porque alguém faz ou fez algo, de um 

modo que distinguimos claramente daquele em que um evento físico conduz a um 

outro evento físico. As ações têm ainda agentes que fazem e podem fazer coisas que 

são tidas como sua obra ou, como se diz em francês, como seu feito: em 

consequência, esses agentes podem ser tidos como responsáveis por certas 

consequências de suas ações. (RICOEUR, 1994, p. 88-89) 

 

 Essas ações que implicam fins geram, dentre outras coisas, transformação, pois estão 

diretamente ligadas ao que pode ser narrado, às lembranças, à rememoração, ao 

acontecimento em um tempo. O ato de narrar, de ler e o agir não se rompem, não se esgotam. 

Dessa forma, o mundo do texto entra em ―colisão‖ com o mundo real, pois,―se o mundo do 

texto não tivesse uma ligação assinalável com o mundo real, então a linguagem não seria 

perigosa‖ (RICOEUR, 1989, p. 30). 

 Portanto, por trás das narrativas há um ser humano responsável, que, através de seu 

narrar, traz a tessitura da intriga, a intersecção entre o mundo real e o mundo da 

representação, ou seja, a ação de narrar possibilita uma pré-narratividade própria, instante no 

qual ação-narração se interseccionam, em que a vida se torna um texto ou quase-texto e ela 

pode ser narrada, contada, revivida pelo autor da narrativa – enquanto processo único de 

                                                 
46

Essa existência temporal está perpassada pela vivência, experiência de cada ser humano, e a observo como 

mais uma das estrelas que compõem esse firmamento. A experiência perpassa de forma intensa pelo ser humano, 

que vai, ao longo do tempo, atribuindo a ela significados. Ela brilha entre tantas outras, vejo-a como mais um 

fragmento da minha ação de narrar, e está presente no movimento da tríplice mimese. 
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reflexão e ato de rememoração– e pelo autor-leitor, enquanto experiência, ação e 

transformação durante a configuração (mimese II) e refiguração (mimese III). Segundo 

Ricoeur (1994, p. 101), 

 

o sentido da mimese I é imitar ou representar a ação, é primeiro, pré-compreender o 

que ocorre com o agir humano: com sua semântica, com sua simbólica, com sua 

temporalidade. É sobre essa pré-compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se 

ergue a tessitura da intriga e, com ela, a mimética textual e literária.  

 

 Essa pré-compreensão me possibilita refletir sobre os processos de pré-escrita dos 

alunos no diário. O Genimático tornou-se para o grupo essa tessitura, criada a partir de um 

ambiente de ação e vivências nas aulas de matemática. A produção da narrativa, com sua 

semântica, seus simbolismos e sua temporalidade, trouxe rastros de uma ação, lembranças de 

momentos em que trabalharam juntos, refletiram sobre as tarefas matemáticas, buscaram 

caminhos, registraram, discutiram, atribuíram significados a cada número, a cada palavra que 

pulsava nas tarefas propostas; ou, mesmo, demonstravam em seus dizeres o quanto não lhes 

faziam sentido as relações apresentadas pelos colegas e por mim. 

 Vivências repletas de linguagem, de atos de significação. Atos que se transformaram 

em textos, que misturaram estilos, analogias, levantamento de hipóteses, impressões, 

sentimentos, identidade... ―[...] o texto visa, intencionalmente, um horizonte de realidade nova 

a que podemos chamar um mundo. É esse mundo do texto que intervém no mundo da acção 

para o configurar de novo ou, se o podemos dizer, para o transfigurar‖ (RICOEUR, 1994, p. 

35). Assim, antes mesmo dessa realidade nova, prefigurar quer dizer, no contexto da sala de 

aula, retomar, pré-compreender o que os alunos estão passando, vivenciando nas aulas de 

matemática. Pré-compreender suas ações, seus gestos, suas palavras, seu 

comportamento.É,enfim, encontrar no espaço-tempo um lugar, uma identidade que podem 

transformar-se em experiência. Sobre experiência, Larrosa (2002, p. 24) me faz refletir que 

 

a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 

gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço. 
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 Como dito por Ricoeur (1994), trazer a experiência para a linguagem é torná-la 

própria, é propor a ela um significado. As relações estabelecidas pela mimese I me fazem 

compreender que a pré-escrita das narrativas ultrapassa a mecanicidade, mas me põem a 

pensar que essa dialogicidade entre fala e acontecimentos pertence a esse espaço-tempo; e 

desperta no autor um processo único com o texto, que ainda irá ser tecido com suas vivências 

em sala de aula, as quais não deixarão de ser mencionadas, retomadas e rememoradas. E isso 

requer um gesto de interrupção. 

 Mas esse processo único só é possível quando prefigurado, ou seja, nas experiências 

ocorridas e vividas antes do processo da narrativa, as quais considero de grande importância 

para o desenvolvimento de significados matemáticos. Embora esses momentos sejam tratados 

por Ricoeur (1994) como um quase-texto, pois toda a trama vivida se entrelaça de tal maneira 

que eles compõem um todo, uma obra, a obra da vida... um discurso que é caracterizado pela 

sua composição, pela pertença a um gênero e pelo estilo de cada autor, e mais tarde, ao 

configurar-se (mimese II),―o mundo do texto pode desagregar o mundo do autor‖ (RICOEUR, 

1989, p. 118). 

 Um mundo que abre possibilidades de reflexão e, de alguma forma, mobiliza o olhar 

para si, para as coisas que estão à sua volta, que, muitas vezes não percebidas, passam a ser 

processos extremamente sem importância, que não tocam, que não representam o ―fazer 

parte‖, o pertencer. Quantas vezes nos deparamos com salas de aula que não são tocadas ou 

não nos tocam e nos trazem uma relação longínqua com os seres humanos que ocupam aquele 

espaço – muitas vezes reduzido ao limite das próprias carteiras. Ali as experiências, o ―seu 

feito‖, não estão entrelaçadas com os discursos que atravessam o contexto e a história dos 

alunos, ou seja, não é lugar. 

 É nesse ponto que, acredito, consigo um elo entre a mimese I e a abordagem histórico-

cultural em que pré-compreender os símbolos e a linguagem do agir humano, a sua semântica, 

semiótica e temporalidade, torna a experiência simbolizável e comunicável; ajuda a organizar 

o pensamento para ser transformado, para ser comunicado, visando produzir significados ao 

leitor, mas também produzindo significações ao autor. Trata-se da experiência, como uma 

base pré-narrativa da realidade, na qual as funções psicológicas dos sujeitos podem ser 

mediatizadas, pois as experiências e o conhecimento são socialmente construídos pelas 

relações humanas, em seu interior, e através da linguagem, dos signos e significados 

disponíveis, a fim de que essa experiência e essa mediação se constituam. Observo mais 

alguns fragmentos... a relação entre sentidos, significados e significações, compondo e 

atravessando essa incompletude e imensidão! 
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 Nesse aspecto, significa produzir sentidos ao seu contexto social; às vivências em que 

cotidianamente estão imersos; a suas verdades, crenças e certezas. O contexto da sala de aula 

de matemática significa, nessa relação, uma ligação entre a ação vivida e ação sentida por 

eles, relações que não são expressas em um momento, em um instante, mas trazem toda uma 

trajetória, um processo de aprendizado e de olhar. Esse olhar se aproxima da dimensão 

compreensiva que o aluno possui da matemática, das relações que puderam viver, sentir, 

estabelecer. E, concomitantemente, aproxima-se da compreensão que possuem não apenas 

dessas experiências cercadas por regras, tradições, manifestações culturais e sentidos, mas 

também pelo pertencimento a esse contexto, ao coletivo da sala de aula de matemática. 

 Antes mesmo de pensar em narrar sobre o que construíram em sala de aula, os alunos 

estavam imersos em situações cotidianas de reflexão, de tarefas que possibilitavam uma série 

de relações. O contato entre eles – somado às minhas mediações, às discussões que 

estabeleciam, às negociações de significados que ocorriam – possibilitava que cada um deles 

buscasse expressar inquietudes, compreensões e relações frente ao vivido,à medida que 

buscavam caminhos para a realização das tarefas envolvendo a compreensão da escrita 

matemática, as suas vivências, juntamente com a história de vida. 

 Essas narrativas remetem-me ao jogo entre a realidade vivida e a sentida por cada um 

dos alunos. O que eles expressam faz parte de suas vivências (da prefiguração) e de suas 

compreensões delas. Comunicando, podem estabelecer relações com as palavras e atribuir 

sentidos a elas, o que está diretamente ligado com o que vivem, sentem, comunicam e 

refletem. Assim, esse movimento entre pensamento e palavra é considerado como 

 

[...] dois círculos que se cruzam, mostrando que em uma parte desse processo os 

dois fenômenos coincidem, formando o chamado campo do ―pensamento 

verbalizado‖. Mas este pensamento não esgota todas as formas de pensamento nem 

de linguagem. Há uma vasta área do pensamento que não mantém relação direta 

com o pensamento verbal. (VIGOTSKI, 2009, p. 139)  

  

 O aluno está em contato com o meio social e diante de linguagens construídas 

histórica e socialmente. Dessa forma, o que vivem em sala de aula, seja quando levantam 

hipóteses, estabelecem analogias, em busca de significados e caminhos, está diretamente 

ligado ao contexto do qual fazem parte (meio escolar e social) e aos conhecimentos 

previamente apropriados, o que possibilita narrar sobre esse processo vivido. 

 Essa articulação entre o meio social e escolar prefigurado se torna viva quando, na 

mimese II – considerada por Ricoeur (1994) um momento de grande importância, porque traz, 

pela mediação com o mundo prático (mimese I) –, a configuração, ou seja, o instante no qual 
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as experiências até então prefiguradas, se torna uma sucessão de episódios, com um enredo 

que consegue dar forma à extensão da experiência vivida, em que se atribui sentido aos atos. 

Em suma, consegue dar ―vida‖ e ―forma‖ a uma história que agora se torna texto pelo autor. 

 A mimese II abre espaço ao ―como se‖ e possui a função da mediação. Traz a pulsão 

de uma história como um todo que não é o conjunto de fragmentos organizados de acordo 

com uma trajetória cronologicamente definida pelo tempo, mas emana de uma dialogicidade 

presente na dinâmica da própria vida, nos acontecimentos, na história narrada, que provoca a 

cada ação um ir e vir constantes, diante das vivências e do tempo dialeticamente entrecruzado 

com esses acontecimentos. Uma dimensão configurante, que consegue extrair a unidade de 

uma totalidade temporal. Uma narrativa constituída na transição de mimese I para a mimese 

II, ou seja, composta do que foi vivido e da forma como essas experiências, que agora me 

pertencem, podem ser organizadas no decorrer de uma narrativa, seja ela oral ou escrita. 

Nesse contexto,  

 

[...] a ação humana é, em muitos aspectos, um quase-texto. Ela é exteriorizada de 

uma forma comparável ao registro característico da escrita. Ao destacar-se do seu 

agente, a acção adquire uma autonomia semelhante à autonomia semântica de um 

texto; ela deixa um rastro, uma marca; inscreve-se no curso das coisas e torna-se 

arquivo e documento. À maneira de um texto, cuja significação se liberta das 

condições iniciais da sua produção, a acção humana tem um peso que não se reduz à 

sua importância na situação inicial da sua aparição, mas permite a reinscrição do seu 

sentido em novos contextos. Finalmente, a acção, como um texto, é uma obra aberta, 

dirigida a uma sucessão indefinida de leitores possíveis. (RICOEUR, 1989, p. 177) 

 

 A ação humana, esse ―quase-texto‖ está norteado por rastros deixados no percurso do 

caminho, cujos arquivos e documentos são retomados e revividos na narrativa. No instante em 

que a narrativa ganha forma e composição por meio de signos, essas textualizações vão sendo 

ligadas a todo um processo constitutivo do autor, um ser humano biossocial e, ao mesmo 

tempo, emocional, que traz as suas lembranças para tornar-se, de alguma forma, parte 

constitutiva e viva desses acontecimentos; para reconhecê-los como seu próprio processo de 

aprendizagem e pertencimento enquanto ser no mundo. 

 Narrar, trazendo aspectos estilísticos e composicionais; marcas temporais; expressões 

que, de alguma forma, representam quem escreve, expressa ou diz – o autor que está por trás 

dessas palavras e lembranças –; experiências que pertencem a sua história de vida e que, de 

alguma forma, transformam o autor nessa trajetória. 

 Não existe um texto sem ação, nem uma ação sem um texto (RICOEUR, 1989); por 

isso, a mimese I e a mimese II trazem esse processo de mediação por ações e palavras, 

composição de uma história que nos possibilita reviver e refletir sobre parte de nossa vida e, 
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de alguma forma, diz respeito ao que aprendemos ou não com o outro ou conosco. Vivências 

que se articulam a todo instante e permitem o narrar, o reviver e o transformar. 

 De certa forma, esse movimento de transformação, de rememoração foi o que mais me 

tocou durante as aulas de matemática, pois foi no decorrer de cada ação que essas narrativas 

ganharam espaço. Viver momentos em que o desejo, a busca, a descoberta, o desafio, a 

comunicação e a negociação estavam presentes, além da curiosidade e da persistência no 

decorrer das tarefas matemáticas, mostrou que esse movimento dialético precisava ser 

contado e narrado por eles. Os alunos ficavam tomados por um compromisso, uma 

responsabilidade quanto ao ato de narrar, era como se a necessidade de recordar e desafiar (os 

seus leitores futuros) se transformasse na extensão das aulas de matemática. Eles escreviam e 

falavam, para tornar significativo aquele instante fecundo, aquela aula participativa, aquela 

semana movimentada, aquela tarefa que nascia a partir de diálogos, enunciações. E as minhas 

escritas de educadora somavam-se às deles, traziam de alguma forma o elo para essa 

composição: fazíamos parte daquele espaço-tempo, pertencíamos àquele ambiente de 

investigações, e, tal como pontuado por Ricoeur (1989, p. 143), 

 

[...] a escrita é uma realização comparável à fala, paralela à fala, uma realização que 

ocupa o lugar dela e, de certo modo, a intercepta. Foi por isso que pudemos dizer 

que o que aparece na escrita é o discurso enquanto intenção de dizer e que a escrita é 

uma inscrição directa desta intenção, mesmo se, histórica e psicologicamente, a 

escrita começou por transcrever graficamente os signos da fala. Esta libertação da 

escrita que a coloca no lugar da fala é o acto de nascimento do texto. 

 

 Quando o autor menciona que o ato de nascimento do texto está ligado à intenção de 

dizer, chama a atenção para a relação que existe entre o autor, o texto e suas realizações 

cotidianas, os seus objetivos. Essa intenção faz parte das vivências e dos olhares que vão 

sendo construídos progressivamente no contexto social. Há nesse processo uma 

intencionalidade, uma responsividade e uma identidade.  

 De maneira geral, posso dizer que essas intenções estão relacionadas àquele espaço de 

discussões que narrava há pouco, e, mediante o ambiente criado em sala de aula com as 

tarefas, os alunos iniciavam um processo que, no primeiro momento,transcrevia graficamente 

os signos da fala, para depois libertar-se aos poucos dessa transcrição: ampliavam o diálogo, 

momentos em que faziam questionamentos; chamavam colegas para dialogar, ao mencionar 

os nomes e as hipóteses que haviam feito; argumentavam – enfim, essa narrativa possuía um 

movimento, criado por essa temporalidade vivida em sala de aula. O texto trazia uma 

identidade, uma intenção. 
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 Esse ambiente possibilita que a mimese II ocorra de forma fluida e ligada à mimese I. 

Essa mediação entre ambas é possível quando as prefigurações são intensamente partilhadas, 

refletidas conjuntamente, mobilizadas por quem vive e, principalmente, quando lhe trazem 

significado, porque fazem parte das experiências de si e do outro (no ambiente de sala de 

aula); e no processo de configuração estarão ―misturadas‖, emaranhadas de tal forma que se 

identificarão como parte de sua extensão enquanto autor. Essa mistura se refere às relações 

que vão sendo estabelecidas no meio histórico-social, partilhadas e desenvolvidas em sala de 

aula e na vida social dos alunos. 

 Acredito ser importante, neste momento, deixar claro o que compreendo que seja 

narrar o que traz significado e sentido. Percebo que é de suma importância refletir sobre esse 

processo e sobre o quanto ele afeta e toca o autor das narrativas, movimentos que estão 

presentes na mimese I, na mimese II e na mimese III. 

 Num diálogo com a perspectiva histórico-cultural, posso dizer que o significado
47

 está 

imerso no desenvolvimento do pensamento e da palavra, tal qual o sentido
48

, porém, ambos 

possuem suas especificidades na narrativa. Nesse sentido, a dialética existente entre a ação e 

as experiências vividas (prefiguração), juntamente com a narrativa (configuração), me permite 

refletir sobre as relações entre pensamento e palavra. Narrando, esses significados  vão sendo 

rememorados e trazidos para o interior da narrativa.  

Quando menciono os significados, é importante destacar que ―generalização e 

significado da palavra são sinônimos‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 398) e que a formação de 

conceitos é um ato específico, autêntico e singular, já que é um fenômeno do pensamento. Por 

ser o significado um ato de generalização, ele se amplia nos momentos em que a criança se 

depara com novas situações durante a narrativa, pois, ao enunciar ou escrever palavras, 

atribuem-se a elas novos sentidos e, ao mesmo tempo, durante essas situações comunicativas 

(em momentos de fala, leitura, discussões...),―a criança é guiada pela palavra do outro e, 

depois, ela própria utiliza as palavras para orientar o seu pensamento‖ (GÓES; CRUZ, 2006, 

p. 33). 

As palavras que os alunos utilizam para expressar as vivências que estabelecem nos 

ambientes de investigações matemáticas são carregadas de significados e, portanto, são 

                                                 
47

O significado (palavra) está ligado tanto à esfera do pensamento, quanto à da linguagem tratando-se de um ato 

de generalização. Quando as crianças se deparam com novas situações envolvendo à palavra, esta se amplia. 

Essa ampliação se deve ao dinamismo possibilitado pelos sentidos que possui toda uma dialética que contribui 

para chegar progressivamente ao significado, que possui um caráter mais estável, coerente e preciso. 
48

Os sentidos se constituem nas interações e vinculam-se às experiências que cada ser humano possui. Por 

fazerem parte do contexto, do olhar, das articulações e das sensações de cada um, possuem toda uma dinâmica, e 

são variáveis, inacabados, interpretativos e flexíveis, pois em contextos diferentes a palavra muda de sentido, o 

que auxilia na compreensão do significado. 
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generalizações provisórias daquilo que compreenderam.  São provisórias porque, à medida 

que os significados de uma palavra, de um conceito matemático se ampliam, novas 

generalizações são produzidas. 

 Esses significados, por sua vez, são ampliados pela dialética entre fala, escrita, leitura 

e ação do leitor, em que gradualmente vão sendo desenvolvidos para tornar-se palavras, 

textos, que não são elaborados a partir do nada, mas estão inseridos em todo um processo de 

desenvolvimento social. Ao pensar nos conceitos científicos, é fundamental considerar as 

relações escolarizadas e a mediação promovida com o adulto nesse ambiente. Nas aulas de 

matemática, em que o ambiente investigativo é favorecido, há espaço para tarefas que 

desafiam os alunos a refletir pela mediação do professor, pela negociação de significados, 

pelas narrativas, pelos momentos de leitura e da ação do leitor.Compreendo que, enquanto 

professora, estou garantindo que os alunos, numa mediação pela palavra, consigam refletir, 

levantar hipóteses, estabelecer analogias e generalizar através de seus conhecimentos e 

vivências. 

 Concordo com Larrosa (2002, p. 21), quando menciona que 

 

as palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, 

mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou 

inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente ―raciocinar‖ ou 

―calcular‖ ou ―argumentar‖, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 

sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E isto, o sentido ou o 

sem-sentido, é algo que tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver 

com as palavras o modo como nos colocamos diante de nós mesmos, diante dos 

outros e diante do mundo em que vivemos. 

 

 Acredito que a possibilidade de reflexão nas aulas de matemática contribui para que o 

aluno, num processo de formação escolar nos anos iniciais possa compreender-se, mediante 

uma ação e mediação com o outro, enquanto autor e leitor das narrativas e do contexto 

proposto em sala de aula. Um leitor tocado pelo que aprende busca nas palavras do outro e de 

si mesmo atribuir sentido à escuta ensinante.  

 E, nessa dialética proposta até o momento, o aluno, no processo de prefiguração, 

configuração e refiguração formativa, poderá apropriar-se dos conceitos matemáticos, de 

acordo com o seu tempo e sua individualidade. 

 Vigotski (2009, p. 465) considera que o significado é ―uma pedra no edifício do 

sentido‖; portanto, o enriquecimento que o sentido confere às palavras (conceitos) é 

propiciado pela dinâmica dos sentidos, através do contexto no qual está inserido. O sentido é 

algo que traz um dinamismo, em que, segundo o autor, cada palavra vai adquirindo outras 
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nuances semânticas e ampliando seu significado. Dessa forma, nas mimeses I, II e III, percebo 

que o sentido da palavra  

 

... é inesgotável. A palavra só adquire sentido na frase, e a própria frase só adquire 

sentido no contexto do parágrafo, o parágrafo no contexto do livro, o livro no 

contexto de toda a obra de um autor. O sentido real de cada palavra é determinado, 

no fim das contas, por toda a riqueza dos momentos existentes na consciência e 

relacionados àquilo que está expresso por uma determinada palavra. (VIGOTSKI, 

2009, p. 466) 

 

 Essa relação me possibilita refletir sobre a configuração e, ao mesmo tempo, analisar o 

quanto é complexo o ato de narrar. Esse processo se faz na dialética entre uma pré-

compreensão e uma pós-compreensão da ação na sua temporalidade – enfim, a mediação 

entre os acontecimentos e a história narrada. Como diz Ricoeur (1994, p. 105): ―compreender 

a história, é compreender como e por que os episódios sucessivos conduziram a essa 

conclusão, a qual, longe de ser previsível, deve finalmente ser aceitável, como congruente 

com os episódios reunidos‖. Ou seja, à medida que a história narrada segue, é convertida em 

uma dialética viva, constituída pelo sentido e significado, na relação e na mediação com uma 

totalidade significante, em que há o seguimento de uma história e o renarrar. 

 Com base nos estudos de Vigotski (2009, p. 312), quando se refere às funções 

psíquicas superiores
49

, o autor contempla a escrita como uma das funções específicas da 

linguagem que ―requer para seu transcurso pelo menos um desenvolvimento mínimo de um 

alto grau de abstração‖. 

 Segundo Vigotski (2009, p. 313), ―[...] este lado abstrato da escrita, o fato de que esta 

linguagem é apenas pensada e não pronunciada [...] constitui uma das maiores dificuldades 

com que se defronta a criança no processo de apreensão da escrita‖. Esses apontamentos do 

autor são relevantes para pensar no conhecimento matemático, pois a escrita é um processo de 

abstração de grande intensidade. E escrever sobre sentenças numéricas, fazendo uso de 

simbologias (números, sinais, letras...), exige da criança uma relação intensa com o 

pensamento e com os significados à sua volta, auxiliando esse registro.  

                                                 
49

 Para Vigotski (1931), as funções psíquicas superiores são processos de domínio dos meios externos da cultura 

e do pensamento, neste caso, a linguagem, a escrita, o cálculo, a memória, a formação de conceitos, etc. Segundo 

o autor, esse conjunto forma as funções psíquicas superiores da criança. Essas funções ocorrem na relação com o 

outro, através da mediação, estimulando na criança um grupo de processos internos, interpsicológicos, 

resultantes de atividades com o outro. Quando internalizados,assumem natureza intrapsicológica e passam a 

fazer parte dos sujeitos. Nessa relação observo o quanto a instituição escolar e a mediação do professor são 

necessárias, já que, através da colaboração entre a criança e o adulto, é possível o desenvolvimento do 

pensamento científico pelo aluno. 
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 Porém, registrar uma sentença matemática, mostrar por meio de um registro pictórico, 

numérico, expor sua complexidade e abstração, é, de certa forma, enfrentar entraves. E, 

talvez, isso ocorra de forma mais intensa quando ela é transformada em narrativa, pois 

coexistirão a escrita narrativa e a escrita matemática; e trazer esse elo é algo que exige do 

aluno todo um movimento amparado pela fala, pela escrita, pelo outro e por suas relações de 

significados. Falar a respeito de algo abstrato ao pensamento exige do aluno um movimento 

ainda maior, o que só é conseguido em um ambiente de letramento escolar e investigações. 

Não se trata apenas de codificar e decodificar símbolos matemáticos, mas de produzir 

significações
50

 na forma de uma escrita. 

 Embora o verbal se desenvolva por toda a infância e, segundo Vigotski (2009), seja 

uma das premissas para o surgimento da primeira palavra assimilada, esse processo, ao falar 

da matemática, é complexo, pois exige do aluno uma linguagem que, diferentemente da 

língua materna – que faz parte das suas vivências e mediações –, não está, necessariamente, 

tão próxima de seu cotidiano.   

 É nesse momento que a prefiguração, o vivido e as experiências que o constituem 

estão diretamente relacionados ao processo de configuração. Se na sala de aula de matemática 

propicio aos alunos momentos nos quais a linguagem matemática, a escrita matemática e a 

negociação de significados sejam garantidas, o narrar sobre as aulas de matemática se torna 

um processo dinâmico e construído por todo o grupo. Parto do pressuposto de que narrar, a 

partir da oralidade ou da escrita, necessita de um processo de aprendizado que exige tempo e 

esforço cognoscível, pois não acontece sozinho nem de um instante para o outro. E exige que 

o professor estabeleça caminhos, plante sementes, para que mais tarde seus resultados sejam 

perpetuados e colhidos. Portanto, numa perspectiva histórico-cultural, a intencionalidade do 

professor na ação pedagógica é fundamental para o processo de aprendizagem dos alunos.  

 A criança precisa estar em contato com discussões que viabilizem o dizer sobre a 

matemática, que lhe permitam, através de um diálogo interno, solitário e reflexivo, narrar 

sobre suas hipóteses, analogias e ―verdades provisórias‖. É nesse instante que pode, sem 

medo ou limitações, apropriar-se de uma prática que, ao longo desse caminho, se tornará 

segura, comum e pertencente à criança e ao grupo de alunos. Esse pertencimento não se 

constrói isoladamente, mas com o outro e a partir de um ambiente de comprometimento que 

lhes permite narrar; nessa dialética sou referência de narrativa, que se constrói conjuntamente, 

lado a lado. Nessa dinâmica observo a alteridade, dialogismo (a relação eu-outro pelo diálogo, 

                                                 
50

Observo a significação como um enlace entre sentido e significado, que se ancora nas práticas e nas 

experiências humanas. A significação ocorre no plano individual, num processo interno de desenvolvimento. 
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pela linguagem), compondo esses fragmentos da constelação. A sala de aula de matemática se 

constitui nesse ambiente de troca e construção pela linguagem. Certamente por isso, acredito 

que 

 

o discurso escrito é um discurso feito na ausência de interlocutor. Por isso é um 

discurso desenvolvido ao máximo, nele a decomposição sintática atinge o apogeu. 

[...] Por isso, comparado ao discurso falado, o escrito é, neste sentido, maximamente 

desenvolvido e uma forma de discurso sintaticamente complexa na qual, para 

enunciar cada pensamento isolado, precisamos empregar muito mais palavras do que 

se faz com a linguagem falada. (VIGOTSKI, 2009, p. 452) 

 

 Ao mesmo tempo, não posso esquecer o quanto as enunciações são importantes para o 

desenvolvimento da narrativa. É através das discussões possibilitadas em sala de aula que a 

mimese I e a mimese II caminham para a circularidade na mimese III, em que a ―narrativa 

encontra seu sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do padecer‖. E é no ouvinte 

ou no leitor que se conclui o percurso da mimese, pois, ―mimese III marca a intersecção entre 

o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor. A intersecção, pois, do mundo 

configurado pelo poema e do mundo no qual a ação efetiva exibe-se e exibe sua 

temporalidade específica‖(RICOEUR, 1994, p. 110, grifo do autor). 

 A dialética presente na prefiguração, na configuração e na refiguração traz um duplo 

movimento: do autor e do leitor das narrativas. Ao pensar no autor, reflito acerca do 

movimento de prefiguração que se constitui na sua vida, nas experiências vividas por ele. Ao 

narrar, ele traz alguns rastros de seu pensar, narra sobre o que o toca, o que o atravessa e 

significa – uma história cercada por múltiplos sentidos, por sentimentos, pontos de vista e 

reflexões, que produz significações para ele. Significações que estão presentes na sua 

experiência enquanto autor e nas experiências que estabelece do e com o outro, enquanto 

autor-leitor, leitor-ouvinte e leitorquelê. 

 Ao mesmo tempo, o outro o constitui na trama da vida, forma-o e o transforma pela 

palavra, pela ação que estabelece progressivamente nas relações sociais, no ―olhar de fora‖ 

no espaço, no tempo e nos valores que estabelece. O autor, ao configurar-se, olha o outro de 

um lugar, de um tempo e com valores diferenciados, vê mais do que o outro 

consegue...constrói o que Bakhtin (2000, p. 36) nomeava como excedente de visão, o que 

permite refletir que 

 

...estamos constantemente à espreita dos reflexos de nossa vida, tais como se 

manifestam na consciência dos outros, quer se trate de aspectos isolados, quer do 

todo da nossa vida; chegamos a levar em conta o coeficiente de valor com que a 

nossa vida se apresenta aos outros, o qual difere profundamente daquele que a 

acompanha quando a vivemos para nós mesmos, em nós mesmos. Mas o que 
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conhecemos e presumimos de nós mesmos através da visão do outro se torna 

totalmente imanente à nossa consciência, parece ser traduzido para a linguagem da 

nossa consciência, sem nela alcançar consistência e autonomia, sem romper a 

unidade de nossa vida orientada para frente de si mesma, para o acontecimento 

porvir e que não fica em repouso e jamais coincide com a sua própria atualidade 

dada, presente. 

  

 Essa exotopia
51

 também está ligada à ação do leitor, que, uma vez refigurado, produz 

outros sentidos ao ler as narrativas, encontrando-se imerso em um olhar nunca antes tido ou 

mesmo refletido por ele. Nesse processo, há um ir e vir constante e entremeado pela palavra 

do outro e por suas próprias palavras, que ora pertencem ao contexto do leitor e ora se 

distanciam dele, parecendo não chegar a lugar algum, perdendo-se numa infinitude de 

relações.  

 

...a última palavra pertencerá sempre à nossa consciência e não à consciência do 

outro; quanto à nossa consciência, ele nunca dará a si mesma a ordem de seu próprio 

acabamento. Na vida, depois de vermos a nós pelos olhos do outro, sempre 

regressamos a nós mesmos; e o acontecimento último, aquele que parece-nos 

resumir o todo, realiza-se sempre nas categorias de nossa própria vida. (BAKHTIN, 

2000, p. 36-37) 

 

 Essa volta a si mesmo
52

 me faz pensar na ideia de inacabamento do ser humano, um 

ser constituído por suas memórias,por suas experiências, vivências e reflexões, pois, quando o 

leitor se envolve com a narrativa do autor (esse outro prefigurado e configurado pelas suas 

experiências), ele age em torno de cada ação e reconfigura-se, refletindo sobre elas. Essa 

relação ocorre tanto para o leitor da sua própria narrativa quanto para o leitor-autor ou um 

outro, que pode ser aquele que se mobilizou a ouvir ou a ler as narrativas do autor, o leitor-

ouvinte ou o leitorquelê; e o que cada uma das palavras lhe permitiu dizer e renarrar, essa é 

mais uma estrela... É nessa dialética que ―a experiência me forma e me transforma‖ 

(LARROSA, 2002, p. 7), provoca-me significações. 

 Observo esse processo ocorrendo numa dialética, de acordo com um movimento que 

não é gradual, por etapas fixas, marcando uma passagem, mas vejo-o sendo constituído 

                                                 
51

A palavra ―exotopia‖, como uma das categorias de Bakhtin (2000), traduz a ideia de excedente de visão. 

Compreendo, com base no autor, que apenas do meu único, singular e reflexivo ―lugar‖, (eu) posso compreender 

o outro e estabelecer com ele uma interação, a partir de um olhar singular sobre as coisas e a vida. De certa 

forma, nossas respostas e reflexões diante das experiências constituem cada ser humano e estão diretamente 

ligadas à relação de alteridade que estabelecemos entre o ―outro e o eu‖. 
52

Ao mencionar sobre ―a volta a si mesmo‖, penso em um dos conceitos de Bakhtin (2000): a refração, em que o 

ser humano se reflete no outro, ou seja, refrata-se, alterando-se constantemente, o que ocorre socialmente a 

partir das interações, das palavras e dos signos. Esse movimento acontece de forma dialógica com outros 

sujeitos, formando sua identidade. Essas relações também me fazem olhar para os escritos de Ricoeur (1994), ao 

se referir às três mimeses em que o leitor se mobiliza a refletir, olhar para si e transformar-se a partir dos escritos 

do outro (autor) no processo de refiguração. 
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através de uma relação que perdura, que se mistura num ir e vir constantes. É como se, ao 

mesmo tempo, esses círculos se complementassem uns aos outros, também girassem 

formando um todo, que, uma vez refigurados, transformam nosso ser no mundo. 

 Esse ser no mundo emana de um processo que é do ser humano, da ação que possui 

em relação à narrativa, às suas vivências, às suas compreensões diante do mundo, da vida... 

um ser no mundo que se constitui pela palavra, pela ação do outro, por suas relações 

histórico-sociais, pelas linguagens que circulam em seus contextos e pelos significados e 

sentidos que vamos tendo ao longo dessa caminhada que é a nossa existência. 

 O Esquema 2, seguinte, de certa forma, pode representar essa dialética que quero 

transmitir. Talvez não seja possível expressar através dela tudo o que senti e vivi nessa etapa 

da pesquisa, os sentimentos que me atravessaram ao longo trabalho em sala de aula e 

juntamente com os alunos, as outras vozes que dialogaram comigo nesse caminho. 

 

Esquema 2 – Desenvolvimento humano e mimeses 

 

 

Fonte: acervo da pesquisadora 

 

 A convicção que possuo, ao observar  o Esquema 2 por mim construído, é que o 

processo de refiguração, mimese III, possibilita pensar sobre a ação do autor-leitor, leitor-

ouvinte e leitorquelê, para completar o círculo hermenêutico, bem como pensar nesse ser no 

mundo e no quanto as três mimeses são constituídas pela palavra, pelas linguagens. 
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 A ação do leitor possui um ―lugar‖ importante nessa circularidade. É ele que, em sua 

individualidade, consegue trazer à narrativa o movimento necessário da reflexão, da dúvida, 

da discussão, da ação. Essas ―zonas de indeterminação‖ que mobilizam o leitor a dialogar 

com o texto e ao mesmo tempo com sua própria vida desafiam ―a capacidade do próprio leitor 

configurar por si mesmo a obra que o autor parece ter um prazer maligno em desfigurar. 

Nesse caso extremo, é o leitor, quase abandonado pela obra, que carrega sozinho o peso da 

tessitura da intriga‖ (RICOEUR, 1994, p. 118). 

 O texto torna-se obra na interação entre ele e seu receptor, ou seja, no ato da leitura. 

Agir significa mobilizar-se, movimentar, pensar, refletir, buscar, relacionar, interrogar-se. 

Assim é a nossa vida: uma constante busca, sem estabilidades, mas repleta de instabilidades, 

de ações, reações, idas e voltas que estabelecem o elo entre mimese I, mimese II e mimese III. 

Dessa forma,  

 

o que é ressignificado pela narrativa é o que já foi pré-significado no nível do agir 

humano. Recordamos que a pré-compreensão do mundo da ação, na forma de 

mimese I, é caracterizada pelo domínio da trama de intersignificações constitutiva da 

semântica da ação, pela familiaridade com as mediações simbólicas e com os 

recursos pré-narrativos do agir humano. O ser ―no‖ mundo segundo a narratividade 

é um ser no mundo já marcado pela prática da linguagem aferente a essa pré-

compreensão. [...] A ação humana pode ser sobressignificada, porque já é pré-

significada por todas as modalidades de sua articulação simbólica. (RICOEUR, 

1994, p. 124, grifos do autor) 

 

 A ação humana nesse processo é significada pelo leitor, pela palavra do outro, pelas 

experiências que o autor decidiu partilhar. É pela palavra do outro que o leitor busca refletir, 

mobilizar-se em relação à linguagem que foi prefigurada pela ação do autor da narrativa. É ele 

quem dá suas palavras para uma leitura do outro e para serem interpretadas, num processo 

entre o mundo do texto e o mundo do leitor. Uma experiência que traz expressões da 

temporalidade e da linguagem de um ser humano que compôs nas folhas em branco seu viver, 

seu narrar, suas ações e reflexões mais íntimas, suas crenças, seus valores, suas verdades e 

incompletudes. 

 Nessas folhas em branco meus alunos narraram suas inquietudes. Os ambientes de 

investigações despertavam em cada um deles reações diferenciadas e, de forma particular, a 

narração a partir delas, o leitorouvinte e o leitorquelê se mobilizavam a interrogar-se e 

transformar-se mediante a palavra do outro. 

 Os leitores traziam nesse movimento o encaminhamento para o ambiente de 

investigações matemáticas. Posso dizer que esses ambientes se constituíam por meio da ação 

do leitor, pois, a partir da atribuição de significados e a cada argumentação proferida, 
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revelavam-se as vivências, as experiências, as hipóteses e as validações que já haviam, de 

certa forma, realizado durante as tarefas e no decorrer das narrativas. Retomar essas 

argumentações, essas hipóteses era recuperar as vivências anteriores, reviver instantes. Porém, 

impregnados pelas palavras do outro, buscavam ressignificar e atribuir novas analogias e 

significados a essas textualizações. 

Nesses momentos a minha mediação e a dos demais colegas eram de suma 

importância, pois, ao serem questionados, os alunos precisavam estabelecer outras relações e, 

muitas vezes, voltar a seus escritos. Esses agora também se tornavam parte de um texto que 

tomava outra forma e movimento, pelo mundo do leitor-ouvinte e do leitorquelê (que no 

passado havia ocupado o papel de autor) e que, atravessado pelas experiências e pelas ações 

como leitor, pôde ressignificar seus próprios escritos e retomar suas reflexões.    

Lembro-me de momentos em que os alunos liam suas narrativas em voz alta na sala... 

quantas vezes me deparei com suas ações em torno de sua própria escrita no momento da 

leitura ou, mesmo, uma pausa que significava ir ao encontro de outras palavras e reflexões 

para prosseguir sua leitura. Havia um repensar da narrativa no ato da leitura ou, mesmo, a 

expressão do autor: ―Espera aí... não era bem isso que queria dizer... ‖. E prosseguia 

narrando, com outras palavras, frases que não estavam presentes em sua primeira escrita. 

 Observo nessa dialética o quanto a ação do leitor é transformadora, pois é essa ação 

que possibilita o desenvolvimento, o compreender-se pela narrativa. Para Marcondes Cesar 

(2002, p. 51, grifo da autora), ―o homem se compreende pela narrativa, pela narração de suas 

experiências, porque apreende, assim, os acontecimentos como uma totalidade significativa‖. 

 Pela ação do leitor, de certa forma, renascem as discussões, e é possível sair dos 

espaços das carteiras e caminhar entre elas ou em direção à lousa, local onde os alunos 

partilham novos escritos e palavras, sentenças matemáticas, símbolos, números, sinais, que 

agora fazem parte de novas narrativas, o renarrar, processo pelo qual se mistura todo um 

caminhar de apropriação e desenvolvimento. Os alunos utilizam sua voz, suas ações, seus 

gestos, suas escritas e seus objetos (instrumentos), para provar e evidenciar suas validações 

das narrativas que leram ou ouviram. Ou seja, esse movimento confirma o quanto as múltiplas 

linguagens estão presentes na sala de aula e o quanto a ação dos alunos possibilita que o 

ambiente de investigações ocorra, na dinâmica do texto à ação, da ação ao texto e vice-versa. 

 Nessa dialogicidade, fala, escrita e expressões se misturam, e, cada uma à sua maneira, 

despertam ações, pulsações e relações. Creio ser importante acrescentar que Vigotski 

(2009),embora com abordagem diferente, também recupera em seus estudos o aspecto 

abordado por Ricoeur (1989) sobre as limitações do diálogo face a face. De acordo com o 
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autor, na linguagem falada existe uma situação dinâmica, motivada e conduzida pelos 

próprios acontecimentos, porém, ela não segue as mesmas especificidades da escrita, em que 

o autor precisa criar a situação, produzi-la, rememorar os acontecimentos que serão narrados e 

organizá-los, o que o faz pensar acerca da complexidade do processo de escrever. O autor 

observa a escrita como ―um tratamento mais independente, mais arbitrário e mais livre‖ 

(VIGOTSKI, 2009, p. 315), em que o autor se coloca no texto, buscando elementos para 

produzir sua escrita. Oralidade e escrita, embora com traços particulares, formam um todo em 

que começo a abrir o meu olhar, compreendendo essa constelação. Cada vez que olho em 

direção a ela vejo esses fragmentos e, a partir deles, o todo que gradualmente vai se 

formando; busco uma imagem, com a intenção de desenhar e redesenhar essa narrativa, o que 

também os alunos realizavam quando ouviam, liam, expressavam, escreviam e reescreviam 

suas narrativas, enfim, ―redesenhavam‖ o seu narrar. 

É nesse sentido que narração oral e escrita se complementam, se misturam, pertencem 

ao autor-leitor, ao leitor-ouvinte e ao leitorquelê as narrativas. Quando os alunos narram, eles 

possuem intenções, representam o percurso que constituíram ao longo das tarefas, buscam 

mostrar o que evidenciaram ao longo das discussões, buscam exemplificar e fazer analogias 

com outras situações já apreendidas. Na narração oral esse processo de validações e 

argumentações também ocorre, mas com uma diferença importante: durante a fala não há 

controle das palavras –  já mencionei no capítulo anterior que os alunos enfrentam os limites 

do espaço-tempo, porém não necessitam criar motivação para isso, pois a fala ocorre de 

acordo com o ambiente proporcionado, mediante a palavra do outro e a mobilização de si. É 

nesse ponto que abordo a ação do leitor, uma ação que envolve o falar, o reescrever ou o 

renarrar, ações que possibilitam transformar-se enquanto seres humanos e leitores, ações que 

modificarão seus posicionamentos como leitores, escritores, ouvintes e participantes de um 

diálogo – enfim, como alunos que possuem uma série de especificidades e são únicos dentro 

do processo de aprendizagem. 

 As memórias do autor estão presentes no texto, ele busca construir uma experiência 

narrativa que está vinculada a intenção, identidade e autoconstrução pela narrativa. Essa 

autoconstrução envolve a ação de quem ouve ou lê, estando diretamente ligado à palavra e às 

múltiplas linguagens, e cercado pelo seu contexto histórico-social. 

 Nesse sentido, a mimese I existe como experiência, mas não como texto. O texto, 

configurado pela mimese II, faz com que o vivido se torne materializado pelas palavras, ainda 

provisórias, mas será refigurado pela mimese III, quando esta entra em ação através do leitor e 
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da linguagem. É nessa dialética que se constrói a produção de significados; portanto, as 

significações. 

 Esse diálogo com Ricoeur (1989) e com a teoria histórico-cultural de Vigotski (2009) 

me faz refletir que o traço 

 

...comum que constitui o texto enquanto texto existe porque o sentido que nele está 

incluído se tornou autônomo em relação à intenção do autor, em relação à situação 

inicial do discurso e ao seu destinatário primeiro. Intenção, situação, destinatário 

original constituem o Sitz-im-Leben (lugar nativo) do texto. Estão, pois, abertas 

múltiplas possibilidades de interpretação para um texto que, assim, se libertou do 

seu Sitz-im-Leben. Além da polissemia das palavras na conversa, descobre-se uma 

polissemia do texto que convida a uma leitura plural. É o momento da interpretação, 

no sentido técnico de exegese dos textos. É também o momento do círculo 

hermenêutico entre a compreensão posta em jogo pelo leitor e as propostas de 

sentido abertas pelo próprio texto. A condição fundamental do círculo hermenêutico 

reside na estrutura da pré-compreensão que mantém a ligação de toda a explicitação 

à compreensão que a precede e comporta.  (RICOEUR, 1989, p. 58) 

 

  Liberto do lugar nativo do texto, o leitor, para chegar ao significado, caminha de uma 

expressão para outros sentidos e expressões; nesse aspecto, a ação do autor-leitor, do leitor-

ouvinte e do leitorquelê se torna presente e singular no ato de narrar, pois essa relação com o 

texto possibilita ao aluno sair das ―muralhas‖ construídas por ele ou pelo outro (autor) e 

transpor, transcender os limites dessa narrativa. Essa transposição exige do leitor movimento, 

reação, desestabilização, busca, inquietação... Acredito que essa fluidez possibilite o 

desenvolvimento progressivo das linguagens matemáticas e da palavra. O que me despertou 

para estabelecer essa relação foi pensar que 

 

o conceito é impossível sem palavras, o pensamento em conceitos é impossível fora 

do pensamento verbal; em todo esse processo, o momento central, que tem todos os 

fundamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento de 

conceitos, é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como 

meio de formação de conceitos. (VIGOTSKI, 2009, p. 170) 

 

 Esse emprego dos signos me traz outra reflexão, agora em torno do quanto é gradual e 

dialético esse amadurecimento. Não há como afirmar que o aluno dos anos iniciais se apropria 

de todos os conceitos matemáticos nessa etapa da escolarização, mas, ao contrário, posso  

assegurar que as práticas de letramento possibilitadas pelos ambientes de investigações 

estimulam a busca de conjecturas e validações; favorecem a ação do autor-leitor, que propicia 

a construção e a ampliação progressivas da palavra; e culminarão, mais tarde, na apropriação 

dos conceitos. A necessidade de aprofundar essa questão me chama a construir mais alguns 

escritos e, ao mesmo tempo, a refletir no quão complexo é esse processo, em que plantamos 
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uma semente, mas não temos o controle de sua germinação, pois trata-se de um momento 

ímpar e único de cada sujeito, como foi na vida de cada um dos alunos do 3.º ano. 

 

Elaboração conceitual e apropriação da palavra: dois processos que se cruzam no ato de 

ler, narrar e comunicar 

 

A experiência é um movimento de ida e volta. 

Um movimento de ida porque a experiência 

supõe um movimento de exteriorização, de saída 

de mim mesmo, de saída para fora, um 

movimento que vai ao encontro com isso que 

passa, ao encontro do acontecimento. E um 

movimento de volta porque a experiência supõe 

que o acontecimento afeta a mim, que produz 

efeitos em mim, no que eu sou, no que eu penso, 

no que eu sinto, no que eu sei, no que eu quero, 

etc. Poderíamos dizer que o sujeito da 

experiência se exterioriza em relação ao 

acontecimento, que se altera, que se aliena. 

(LARROSA, 2002, p.6-7) 

 

 Muitos foram os caminhos que construí até aqui; algumas vezes me pareceu que o 

diálogo com os autores foi tecido com tranquilidade, trazendo significados e ação, outras 

vezes me via totalmente enclausurada nos emaranhados das palavras, buscando significações 

que me trouxessem, de alguma forma, um dizer, uma libertação, um ponto de encontro com as 

palavras e com as minhas experiências. Tinha a sensação de que via esse caminho através de 

uma fresta, que  olhava de uma janela bem à frente desse caminho, mas, mesmo assim, ele se 

tornava longínquo, distante. Eu não sabia para onde caminhava... todavia, por essa fresta da 

janela, ousei viajar, sair, agir, ir em busca daquilo que poderia desembocar em algo ou, talvez, 

num lugar que inconscientemente queria atingir.  

 Não tenho o controle desse caminhar, mas tenho intenções, experiências, vivências 

que me agregam a cada instante em que leio os textos que já construí ou outros, de autores 

que, de alguma forma, tentam mostrar-me as direções desse caminho; e ora ouso continuar, 

ora volto para a fresta da janela... Esse lugar não me aprisiona por tanto tempo, pois também 

estou no processo do texto (janela) à ação (caminho), da ação (caminho) ao texto (janela). 

Essa analogia talvez possa transmitir um pouco do meu movimento, das minhas inquietudes e 

buscas. E a partir delas vi a necessidade de contemplar com mais cuidado e atenção o 

processo de apropriação da linguagem e elaboração conceitual matemática, tendo como base a 

teoria histórico-cultural e seus enlaces com as três mimeses. 
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 Elas me possibilitam refletir sobre o movimento pelo qual o ser humano sente, reflete 

e age em torno de suas experiências, sobre a forma como se constitui e é constituído por elas. 

Experiências que, uma vez narradas, mobilizam a si e ao outro para transformar-se ou não, 

buscando caminhos e reflexões em relação às palavras que ressoam por meio das narrativas. 

Mas, afinal, que relações posso estabelecer entre as mimeses e o desenvolvimento conceitual 

e da palavra no decorrer desse processo? 

 O que mais me tocou nesse percurso foi o fato de nosso ser no mundo ser constituído 

pelas mimeses e de estas estarem diretamente interligadas pela produção de significações que 

vamos construindo ao longo de nossas vivências. Essas construções são mediadas pelas 

linguagens, que proporcionam ―o tom‖ e a dialogicidade necessários para essa transformação, 

para a criação de uma identidade narrativa e, ouso dizer, para uma identidade matemática, 

uma pertença a uma comunidade que produz matemática escolar. 

 Essas linhas imaginárias que vou buscando compor nessa constelação me mostram 

uma proximidade cada vez maior entre a tríplice mimese e as relações de significações que a 

narrativa vai compondo na dialética do autor-leitor-ouvinte-comunicador. As buscas pela 

interpretação, pela aproximação em torno da ação do leitor dão vazão à pertença, à identidade 

narrativa, momento no qual o leitor se esvai para um mundo, o ―si‖ a partir de suas 

experiências. Nessa ação observo um ser humano que age em torno do seu pensar, do seu 

narrar e compreendo que é essa ação reflexiva, em torno das experiências matemáticas 

possibilitadas em sala de aula que o aluno vai construindo sua identidade matemática. Uma 

identidade que está alicerçada não no fazer matemático (por operações e exercícios 

intermináveis, pela busca da verdade incontestável), mas na ação reflexiva em torno do 

significado matemático, na busca e na produção do conhecimento. É o pertencer! Pertencer a 

um grupo que discute, exemplifica, age, narra e produz seu renarrar constantemente, pois seu 

ato reflexivo cria, elabora, diz, transforma... Seria esse lugar construído, planejado, 

desenvolvido que possibilita ao aluno esse pertencimento a uma comunidade matemática, 

pelo ato reflexivo a partir da palavra, ou seja, refletindo sobre o conhecimento científico pelo 

seu narrar. 

 Essas construções estão diretamente ligadas ao que Vigotski (2009) tratou quando 

apontava para o aspecto de que o signo é um meio fundamental de orientação e domínio nos 

processos psíquicos, ou seja, nos processos de formação dos conceitos. Para o autor,  

 

no processo de formação dos conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem 

o papel de meio na formação de um conceito e, posteriormente, torna-se seu 

símbolo. Só o estudo do emprego funcional da palavra e do seu desenvolvimento, 
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das suas múltiplas formas de aplicação qualitativamente diversas em cada fase 

etária, mas geneticamente inter-relacionadas, pode ser a chave para o estudo da 

formação de conceitos. (VIGOTSKI, 2009, p. 162) 

 

 Por meio da negociação de significados e do jogo de sentidos pela produção e 

interpretação de cada aluno, as significações vão sendo elaboradas, desenvolvidas e 

ressignificadas, considerando suas vivências e experiências pessoais e escolares. Há que se 

considerar que nesse processo as especificidades de cada área do conhecimento e da 

matemática, em especial, estão envoltas por termos, conceitos – enfim, por linguagens 

(materna e matemática) que não estão diretamente relacionadas às práticas contextuais da 

criança.  

 Muitas vezes me deparo, na prática cotidiana ou mesmo nas formações de professores 

dos anos iniciais, com a ênfase no uso de um vocabulário do senso comum, a fim de 

aproximar o aluno do conceito, porém, por caminhos mais fáceis que aqueles que a área 

oferece e contempla, de modo a ―traduzi-los‖, inclusive fazendo uso de sinônimos para tornar 

o termo compreensível para a criança. Na matemática essas relações são ainda maiores. Esse 

vocabulário próprio da área é algo que precisa ser construído em sala de aula com os alunos, 

pois nesse momento se podem negociar significados e, ao mesmo tempo, entrar em contato 

com o vocabulário adequado, pelas enunciações do professor, que gradualmente nomeia, 

exemplifica, confronta e argumenta com o grupo. E isso precisa ser garantido desde os anos 

iniciais do Ensino Fundamental. 

 Quando possibilito que a linguagem matemática (vocabulário e signos matemáticos) 

circule em sala de aula, estou dando oportunidade para que os alunos façam uso dessas ideias, 

arrisquem-se e reflitam sobre elas, que, pouco a pouco, vão fazendo parte do vocabulário do 

grupo, pertencentes a suas vozes, suas ações, seus registros – enfim, a seu processo de narrar. 

 Porque esse processo se faz por um longo período da vida, é de suma importância que 

os alunos desde cedo estejam em contato com a linguagem matemática e estabeleçam 

relações, aproximações e hipóteses, a partir de sua ação como autores e leitores de seus 

próprios textos.  

 Nos momentos em que os alunos narram sobre as aulas de matemática, por exemplo, 

estão imersos em práticas que fazem parte de suas ações, as quais se transformam em 

narrativas a partir do momento que eles realizam o processo de configuração. Nesse instante, 

há uma atividade intensa com a palavra, pois os alunos procuram, através de suas vivências, 

revelar significados que se aproximem de suas experiências e, ao mesmo tempo, buscam 

mobilizar a circularidade desses conceitos.    
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 Mesmo que a criança não expresse a amplitude de um conceito, é pela palavra que ela 

consegue aproximar-se dele, comunicar-se com seus pares (outras crianças e professor), pois é 

a partir da aprendizagem no ambiente escolar e fora dele que os significados se ampliam. 

Nesse ponto observo o quanto a comunicação, a escrita, a leitura e a ação do leitor das 

narrativas (em que estão presentes múltiplas linguagens) são importantes, porque se 

constituem como um processo em que os alunos estão diretamente envolvidos com a palavra, 

tendo oportunidade de refletir sobre ela. Acredito ser nesse ambiente que o letramento ocorre. 

 Assim, a palavra pertence ao reino da linguagem, pois é provida de significados; e 

também ao reino do pensamento, já que é uma generalização, um ato verbal de pensamento. 

Para Vigotski (2009, p. 149, grifos do autor), ―[...] o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem depende dos instrumentos de pensamento e da experiência sociocultural da 

criança. [...] O desenvolvimento do pensamento da criança depende de seu domínio dos meios 

sociais do pensamento, isto é, da linguagem‖, pois pensamos a partir de nossas palavras. 

 Essas experiências socioculturais podem ser viabilizadas nos momentos de mimese I, 

no qual estão imersos suas realizações, seus saberes e suas vivências dentro e fora da escola. 

Ao mesmo tempo, esses saberes da experiência são constituídos pela palavra e, ao serem 

transformados em mimese II, no ato de configuração textual, possibilitarão que alguns rastros 

de suas hipóteses, conjecturas e generalizações, embora provisórias, estejam presentes nessas 

narrativas, o que se torna um movimento complexo para a criança, pois ela precisa refletir 

tanto na organização do seu narrar enquanto língua materna, quanto na linguagem 

matemática. Concomitantemente, a mimese III pode vir a constituir toda essa trama, pois a 

ação reflexiva do leitor, juntamente com a circulação de ideias, poderá ser um dos caminhos 

para a atribuição de significações. 

 Quando penso nos sentidos, nos significados e nas significações presentes nas 

narrativas no decorrer das aulas de matemática, estou atribuindo a essa tríade um 

entrelaçamento, pois a criança, ao narrar, estabelece com o signo sentidos ilimitados, que 

trazem uma dinâmica, uma variabilidade – uma interpretação. Ao interpretar as interações e as 

experiências vivenciadas ao longo da vida (social e escolar), elas são rememoradas, o que 

possibilita à criança estabelecer sentidos para a narrativa e para as palavras presentes nela. O 

significado (palavra) é sustentado pelo pensamento, que, embora considerado por Vigotski 

(2009) como algo estável, coerente e preciso, pode ampliar-se toda vez que a criança se 

depara com algo novo para ela. No decorrer das narrativas, por exemplo, os significados estão 

presentes, possibilitando à criança generalizar, buscar abstrações no contexto em que elas são 

escritas ou enunciadas. Por isso, há uma relação entre pensamento e palavra, pois requer do 
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aluno uma atividade mental para aproximar-se do significado, ou seja, de uma função psíquica 

superior. E, nessa relação no decorrer das experiências narrativas partilhadas, o aluno traz 

para si essa atividade, que foi partilhada também com o outro. Ou seja, nessa relação interna, 

―solitária‖ e reflexiva, a significação pode ocorrer. No ato de narrar e na ação do leitor, o 

aluno permite que essa tríade ocorra, pois é através dela que a narração e todo o processo de 

reflexão se atrelam às experiências vivenciais e concretas das crianças.  

 Um enlace que, através da escrita ou da enunciação das narrativas e da ação do leitor, 

pode ser um dos instrumentos para que o processo de elaboração conceitual se desenvolva 

progressivamente. Góes e Cruz (2006, p. 42) pontuam que, 

 
se o conceito se constrói numa indispensável relação com a significação da palavra, 

então o conhecimento sobre o mundo não pode ser reduzido apenas à zona mais 

estável do campo dos sentidos – aquela do significado. Se a generalização é o ato 

fundamental que constitui a palavra e o conceito, ela não deve ser concebida fora do 

movimento de dispersão e de criação de múltiplas significações. Se a categorização 

da realidade é construída sobre as bases de experiências vivenciais concretas, ele não 

deixa de ser atravessado pelo caráter dinâmico da significação, que tem lugar no 

contexto da cultura, em suas condições estáveis e instáveis, e que se refletem no 

acontecimento da interação verbal, em suas condições específicas de ocorrência e 

nas vicissitudes das motivações e características de personalidade dos sujeitos. 

  

 Não posso esquecer que, ao mencionar a palavra, eu estou agregando também  a esse 

movimento ―um corpo‖ que diz, fala, gesticula, é constituído por emoções, sentimentos, 

ações, fragilidades, olhares, reflexões que são únicas e singulares. Esse conjunto tem 

participação direta no que o aluno é e no modo como ele se apropria da palavra. É impossível 

desconsiderar essa dialética e olhar apenas para o processo de elaboração conceitual, sem 

compreender todas as relações envolvidas nesse todo. Um todo cercado por dimensões 

cognitivas (relativas ao conhecimento), afetivas e psíquicas (relativas ao emocional), sociais e 

biológicas (no que tange ao campo físico-funcional e social). Essas dimensões se inter-

relacionam e constituem o que o aluno é, suas formas de aprendizado, relacionamentos e 

compreensões diante do mundo e de suas experiências. 

 Essas compreensões estão diretamente presentes na mediação, que é realizada pela 

palavra: momentos nos quais aluno-aluno e professor-aluno buscam atribuir significados a 

cada uma das linguagens proferidas no ambiente de investigações matemáticas. E, através 

dessas negociações de significados, os alunos se aproximam gradualmente desses sentidos e, 

através da narrativa, fazem uso dessas conceituações e procuram, por uma palavra, chegar ao 

significado de outra. Esse ir e vir constante é uma atividade intensa e complexa, pois ―a 

formação de conceito ou a aquisição de sentido é o resultado de uma atividade intensa e 
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complexa (operação com palavra ou signo), da qual todas as funções intelectuais básicas 

participam em uma combinação original‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 168), e são processos 

―mediados pelo signo ou pela palavra e orientados para a solução de um determinado 

problema, levando a uma nova combinação, uma nova síntese, momento único em que cada 

processo participante adquire o seu verdadeiro sentido funcional‖ (p. 170). 

 Compreendo que é pela palavra (construção de significados) no decorrer das 

narrativas, enquanto autor e leitor, que o aluno poderá formar-se e transformar-se 

cotidianamente. Essas palavras não estão isoladas em sua temporalidade, mas pertencem a 

eles pelos significados que estabelecem em sala de aula e com o outro (alunos e eu). 

Impossível desconsiderar a ação em que estão imersos nesse espaço-tempo, os sentidos que 

vão atribuindo no decorrer desse caminhar e nas singularidades desse ato, em que ―o eu se 

constrói na relação com o outro, em um sistema de reflexos reversíveis, em que a palavra 

desempenha a função de contato social, ao mesmo tempo em que é constituinte do 

comportamento social e da consciência‖ (MOLON, 2000, p. 2). 

 

Um processo contínuo entre o eu, o outro e o nós... 

 

 Quando penso a respeito da importância da palavra presente no decorrer das narrativas 

e suas potencialidades para o conhecimento matemático, algumas implicações me atravessam, 

fazendo com que sejam rememoradas nesse diálogo: quem é esse sujeito que se constitui 

nesse ambiente de investigações matemáticas? O outro favorece que esse desenvolvimento 

aconteça, qual sua ação nesse processo? Como considerar a transformação desses sujeitos em 

atividade nesse movimento eu-outro? 

 Ao refletir sobre a importância que a palavra possui nas aulas de matemática, não 

tenho como ignorar o sujeito, ou seja, a criança desse espaço-tempo. Uma criança que vive e 

se constitui em um mundo tecnológico e, mesmo com todas as suas adversidades cotidianas 

(familiares, sociais, políticas e econômicas), está imersa em um contexto de transformações e, 

como Smagorinsky (2011, p. 39, tradução minha) pontua,―raramente é limitada a um único 

foco de desenvolvimento. A maioria das pessoas está a desenvolver-se de várias formas ao 

mesmo tempo‖
53

. 

 Na contemporaneidade há uma miscelânea de ações e reações que cada sujeito efetua 

no decorrer de sua vida e a partir das experiências que o constitui nesse processo. A criança 
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“…is rarely limited to a single developmental focus, however. Most people are developing in several ways at 

once.” (SMAGORINSKY, 2011, p. 39) 
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do século XXI está relacionada a sua temporalidade, ela vive, sonha, se transforma e 

desenvolve-se mediante as ações que executa, ações essas que estão relacionadas ao contato 

com a família, com a sociedade que a cerca, com o acesso a diferentes fontes de informações 

que possuem – enfim, um mundo letrado, tecnológico ao qual ela pertence e que está envolto 

por signos diferenciados. A criança já nasce em contato com todas essas relações, por isso 

está diretamente envolvida nesse conjunto de transformações, o que justifica que seu 

desenvolvimento ocorra de maneiras diversas e a partir da singularidade de cada sujeito 

social. Dessa forma,  

 

a extensão com que uma pessoa se apropria dos valores de qualquer forma de saber 

cultural depende do grau de consistência que ela tem com as ferramentas culturais 

que medeiam o desenvolvimento. Ferramentas permitem construção de sentido 

quando são sancionadas pelo ambiente cultural de aprendizagem, são reconhecidas 

pelo aluno como ferramentas e são usadas volitivamente pelo aluno. 

(SMAGORINSKY, 2011, p. 39, grifo do autor, tradução minha)
54

 

  

 Esses instrumentos culturais provocam na criança contribuições importantes ao seu 

desenvolvimento. Possibilitam que relacionem, levantem hipóteses e estabeleçam diferentes 

relações, atribuindo à palavra sentidos contextuais, em que as ações assumem função, forma, 

significado e propósito (SMAGORINSKY, 2011), porque estão envolvidas num ambiente 

cercado por múltiplas linguagens. Esses instrumentos mobilizam as crianças a refletirem 

sobre o mundo. 

 Elas aprendem mediante o seu contexto, a sua história de vida, as suas experiências, 

especialmente quando cercadas de desejos, emoções, imaginação e agem de acordo com suas 

compreensões e seus sentimentos. Dessa forma, a palavra é mediadora da compreensão do 

mundo e de nós mesmos, uma compreensão perpassada pelas relações atribuídas com o outro 

e que, nessa dialogicidade, propõe significados.  

 Como o conhecimento matemático está envolvido nesse processo dialético! É preciso 

destacar a importância e o compromisso da escola nesse quesito. Se a criança aprende pela 

palavra, pelo conjunto de experiências e ações presentes em seu contexto, torna-se relevante 

pensar na elaboração conceitual em matemática e possibilitar momentos, no contexto escolar, 

em que estejam envolvidos com ações que os desestabilizem, os façam refletir e envolver-se 

com as diferentes vozes que compõem esse espaço. 
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 “The extent to which a person appropriates the values of any cultural way of knowing depends on the degree 

of consonance the person has with the cultural tools that mediate development. Tools enable meaning 

construction when they are sanctioned by the cultural environment of learning, are recognized by the learner as 

tools, and are used volitionally by the learner.” (SMAGORINSKY, 2011, p. 39, grifos do autor) 
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 Os estudos de Vigotski (2009) me ajudam a refletir sobre todo esse conjunto de ações 

e transformações que envolvem a criança e me possibilitam alguns caminhos para pensar 

sobre esse aprendizado matemático. Quantas vezes nos deparamos com os alunos buscando 

estabelecer vínculos, relações e associações com a palavra, para compreendê-la ou, mesmo, 

para fazer-se compreender. Quantas vezes as crianças buscam elementos em nossas palavras 

(adulto) para refletir e buscar caminhos para suas hipóteses e generalizações. É significativo 

pontuar que tais vínculos, relações e associações são realizados pelo envolvimento com as 

palavras proferidas e pela ação que o outro exerce no seu pensar; uma ação que se dá de 

várias formas, com diferentes relações, instrumentos e a partir da dialogicidade do ambiente 

proposto. Uma dialogicidade, como já contemplei, que implica a alteridade, a relação eu-

outro-nós, pela linguagem. 

 Ainda que os alunos não consigam falar ou escrever fazendo uso de uma linguagem 

matemática, a circularidade das ideias propostas no ambiente de investigações propicia que 

busquem caminhos para estabelecer vínculos, relações e associações o tempo todo, pois, ao 

serem expostos às problematizações, eles são desafiados a prosseguir e, nesse movimento, 

estão imersos em um contexto de ação pela palavra. 

 Esse processo de aprendizado se faz a partir da mediação com o outro e de forma 

complexa e singular para cada criança, pois  a abstração – caminho nomeado por Vigotski 

(2009, p. 226), para a construção de conceitos– tem como meio também a palavra. É 

―precisamente com ela que a criança orienta arbitrariamente a sua atenção para determinados 

atributos, com a palavra ela os sintetiza, simboliza o conceito abstrato e opera com ele como 

lei suprema entre todas aquelas criadas pelo pensamento humano‖, conseguindo deslocar-se 

em circunstâncias específicas. 

 O movimento do aluno de buscar caminhos para ―dizer‖ está aliado às relações que ele 

estabelece com cada tarefa desenvolvida, com os signos observados, às verbalizações 

proferidas e à narração construída. O que me permite concordar com Smagorinsky (2011, p. 

57, tradução minha): 

  

A mente não é fixa em sua capacidade, mas, sim, oferece uma gama de potencial. A 

mente, portanto, é um tanto elástica em termos das diferentes direções de 

crescimento cognitivo que pode tomar, dependendo do ambiente sociocultural em 

que se desenvolve, e sem limites em termos de sua abrangência e potencial de 

crescimento.
55
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“... the mind is not fixed in its capacity but rather provides a range of potential. The mind, therefore, is both 

elastic in terms of the different directions cognitive growth may take depending on the socio cultural 

environment in which it develops, and unbounded in terms of its scope and potential for 

growth.”(SMAGORINSKY, 2011, p. 57) 
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 Nessa intensa relação de confrontos, conflitos e ações, os alunos, em processo de 

aprendizagem, narram suas compreensões e as relacionam aos seus contextos vividos; e, em 

suas narrativas, trazem rastros dessas relações estabelecidas com a palavra e com o outro, pois 

esses momentos significam muito para eles. Outro aspecto importante é que, quando narram, 

voltam a refletir sobre a palavra, retomam hipóteses, generalizações e validações provisórias, 

trazendo novos sentidos às narrativas. Essas textualizações são transpostas para o contexto 

real em que são escritas, nas condições e nas interações que estabelecem, o que me faz pensar 

que o significado é também cultural
56

.  

 Observo que a ação dos alunos está relacionada a um sujeito que age, forma-se e 

transforma-se nas relações com o outro, e esse outro se encontra nesse espaço-tempo 

enquanto autor e leitor. Um autor que faz emergir suas palavras, reflete, busca, relaciona, 

lança hipóteses, narra, valida o que faz por meio de uma ação. Um autor que, atravessado 

pelas palavras, nas relações do eu-para-mim, eu-para-o-outro e o outro-para-mim, compõe 

narrativas, traz para seus textos esse outro, que o atravessa e o constitui.Um autor que, em 

pleno processo de constituição, busca num outro a pertença das palavras, numa ação diante do 

texto e que, em seu movimento reflexivo, volta ao texto, dá outros sentidos às palavras
57

. Esse 

movimento, despertado pelas relações feitas por Ponzio (2011, p. 22-23), ao se referir à teoria 

bakhtiniana, me permitiu compreender que 

 

eu não posso fazer como se eu não estivesse aí; não posso agir, pensar, desejar, 

sentir como se eu não fosse eu, e cada identificação de si mesmo falha em sua 

pretensão de identificação com o outro. Mas, ao mesmo tempo, não posso fazer 

como se o outro não estivesse aí, não um outro genérico, mas o outro na sua 

singularidade que ocupa um lugar no espaço-tempo e na medida dos valores que eu 

não posso ocupar, próprio pelo não-álibi de cada um no existir. Cada eu ocupa o 

centro de uma arquitetônica na qual o outro entra inevitavelmente em jogo nas 

                                                 
56

Quando me refiro à narrativa e às experiências que ela representa, estou considerando que o movimento de 

narrar se constrói a partir das ações desenvolvidas em sala de aula, comigo e entre os alunos. Seriam as vivências 

e as experiências que se enlaçam e trazem toda uma representatividade quando buscamos narrar. Essa ideia de 

narratividade e de pertença está relacionada a um sujeito que age (o autor-leitor-ouvinte) que traz à tona em suas 

reflexões suas vivências matemáticas construídas dentro e fora do ambiente escolar. Para pensar a respeito da 

matemática, os seus conhecimentos espontâneos (externos à escola) estão presentes e são eles que auxiliam a 

criança a estabelecer relações com os conhecimentos científicos (atribuindo sentidos aos conceitos matemáticos). 

É essa dialética que me possibilita pensar do vivido intertextual (narrado em torno dos conhecimentos 

espontâneos e os já aprendidos no contexto escolar) ao vivido matemático (elaboração conceitual). 
57

Observo que a ação do leitor e do ouvinte possibilita essa ‖volta a si‖, essa volta ao texto, pois, ao narrar, estão 

em processo reflexivo. A palavra ou voz de si e do outro, quando leem ou dizem a respeito de um conceito 

matemático, provoca inúmeros incômodos, dúvidas, relações com a vida e os conceitos já aprendidos. É nesse 

momento que a criança se desestabiliza, age, refuta, levanta hipóteses e reelabora seus pensamentos, volta ao 

texto a fim de encontrar outros sentidos, novas aproximações que lhes deem pistas, indícios que os façam 

produzir significados. E essa relação dialética não se resume ao autor da narrativa, mas se constrói no 

movimento de pertença, alteridade e responsividade na aula de matemática. Os significados são construídos a 

partir da minha ação e pela ação do outro que me atravessa e me transforma, permitindo que eles produzam 

significações. 
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interações dos três momentos essenciais de tal arquitetônica, e, portanto do eu, 

segundo a qual se constituem e se dispõem todos os valores, os significados e as 

relações espaço-temporais. Esses são todos caracterizados em termos de alteridade e 

são: eu-para-mim, eu-para-o-outro, o outro-para-mim. 

 

 Uma alteridade que traz a singularidade do ato, uma consciência cultural e viva, 

responsiva diante da sua ação, nascente nas relações do eu-para-mim, do outro-para-mim e do 

eu-para-o-outro (BAKHTIN, 2012). É nessa dialética que o autor se vê tocado e envolto pelas 

palavras e constituído pela trama da narrativa que escreveu ou verbalizou. Escritos que 

marcam a ação do autor (eu), que, atravessado pelas palavras do outro, vê-se entrecruzado 

nessa trama de mudanças, ações e reações. Uma busca infinita e contínua... um elo que não 

encontra a finitude... que não encontra limites... que não se esgota, e nesse caminhar a palavra 

está diretamente presente, pois é ela que toca, que direciona, que faz refletir, que provoca 

criatividade e imaginação. 

 Um outro, presente nas textualizações, lê, age diante das palavras, age por sentir-se 

mobilizado, trazendo novos sentidos e transformações a partir dessa leitura. Seria como sair 

de si mesmo para deslocar-se a um espaço-tempo da leitura e voltar-se a si novamente, para 

transformar-se, o que Bakhtin (2000) nomeia como refração. Uma dinâmica construída pelas 

experiências de cada um, pelas singularidades de cada vivência, pelas interpretações e pelos 

sentidos atribuídos ao longo da vida escolar e social. É assim que observo em sala de aula 

esse movimento, em que o autor, o leitor e o enunciador estão imersos em uma finitude do eu, 

do outro, do nós. 

 Nessa dinâmica, é extremamente relevante destacar o continuum que acompanha a 

ação do autor-leitor nesse espaço-tempo. Um espaço-tempo que está envolto por ações, 

desejos, experiências e cercado por responsividade. O narrador possui intenções em seus atos 

e nesse jogo forma-se e transforma-se o tempo todo, pela palavra, num processo contínuo de 

refração, em que os alunos vão dando sentidos ao mundo. Acredito, como abordado por 

Faraco (2009, p. 51, grifos do autor), que 

 

...não é possível significar sem refratar. Isso porque as significações não estão dadas 

no signo em si, nem estão garantidas por um sistema semântico abstrato, único e 

atemporal, nem pela referência a um mundo dado uniforme e transparentemente, 

mas são construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela diversidade de 

experiências dos grupos humanos, com suas inúmeras contradições e confrontos de 

valorações e interesses sociais. 

 

 

 Significar está atrelado às experiências humanas, múltiplas e heterogêneas. Por ser 

uma prática que ocorre internamente, o que vivenciamos, narramos, sentimos diante do 
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mundo volta a si, propondo novos sentidos às práticas sociais e às experiências que 

constituímos ao longo da vida. Esse ir e vir (entre sentido, significado e significação) é um ato 

singular que a criança estabelece com o conhecimento matemático, pois, a partir dessa ação, 

enquanto autor e leitor de suas narrativas, o aluno pode refletir acerca da palavra e, a partir 

dela, envolver-se em novas ações, novas relações e transformações. Aqui se dá o movimento 

dialético entre ação-narração pela palavra, e a refração, em que o autor-leitor, o leitor-

ouvinte e o leitorquelê, envolvido pelas palavras do outro, consegue ressignificar e renarrar as 

suas experiências, transformando-se.  

 Buscar lugar, voltando-nos a nós mesmos... e ao outro,                                                                                                                                                                      

que se faz presente nas narrativas, é uma relação que o autor e o leitor realizam. O autor-leitor 

produz significações ao seu próprio texto, enquanto o leitor-ouvinte e leitorquelê se 

mobilizam a produzir novos sentidos e significações a essa leitura.  Penso que, quando o 

aluno escreve sua narrativa no Genimático, está imerso no contexto social e escolar que o 

constitui; nas folhas em branco traz seu movimento de reflexão em torno da palavra; ele 

―chama‖ aos seus escritos outras vozes que circulam no contexto da sala de aula, vozes de 

outros alunos e as minhas. Narra suas hipóteses, suas conjecturas, traz para o texto suas 

validações provisórias e as significa para si mesmo, formando toda a constelação. 

 O leitor (autor-leitor, leitor-ouvinte e leitorquelê) assume responsivamente sua ação 

diante do texto, pelo processo de refiguração. Concordo com Segovia (2014, p. 112-113, 

tradução minha) que ―a vida pode ser interpretada como um relato, sendo básico para 

compreender a ação e o conhecimento humano. Pensar, contar, escutar, falar e debater 

consigo mesmo e com os outros equivale a construir-se‖
58

. Essa construção é definidora da 

ação humana, como menciona Ricoeur (1999), e é nessa volta para si mesmo que o leitor irá 

propor novas significações para a leitura, irá constituir-se nesse continuum entre a palavra do 

outro, a palavra de si e de nós. É nessa relação que a matemática está presente, é nesse 

movimento da ação ao texto, do texto à ação que ele reflete sobre a palavra e se apropria dela, 

ora estabelecendo vínculos, associações e relações, ora com pertença. É quando a palavra se 

torna parte de cada um deles.O autor e leitor não retorna ao movimento de prefiguração, mas 

constitui-se e transforma-se no processo de refiguração. 

 Ao afirmar que a palavra se torna parte de cada um nesse processo, entendo que os 

alunos e eu estamos imbricados num movimento dialético de significações e transformações. 

                                                 
58

“La vida puede ser interpretada como un relato, siendo básico para comprender la acción y el conocimiento 

humano. Pensarse, contarse, escucharse, hablarse y debatir consigo mismo y con otros equivale a 

construirse.”(SEGOVIA, 2014, p. 112-113) 
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Quando Vigotski (2009) analisa as relações presentes entre os conceitos espontâneos e 

científicos,  penso acerca da alteridade, da refração e da ação do autor e do leitor no processo 

de colaboração. Mesmo envolvidos pelos conceitos espontâneos nas suas práticas sociais, os 

conceitos científicos são desenvolvidos pelas relações escolares e pelo ambiente de 

colaboração nos quais estão imersos, o que me possibilita voltar às relações estabelecidas 

entre o eu-para-mim, o outro-para-mim e do eu-para-o-outro. 

 Essas relações não ocorrem apenas entre os alunos, mas elas também me constituem 

desde o início. E nesses ambientes de colaboração, também enquanto professora, aprendo a 

problematizar, a refletir sobre minhas ações, a observar como os alunos compreendem um 

conceito matemático e narram sobre eles, e tantas outras reflexões que permeiam o meu 

trabalho como professora-pesquisadora. Todo o ambiente de investigações proposto, a ação 

pela palavra, a escrita e a leitura das narrativas, a comunicação de ideias, trazem à tona 

relações com o conhecimento matemático. Aí ocorre um diálogo reflexivo, um diálogo que se 

dá com as crianças em sala de aula e também na solidão de minhas reflexões, em que essa 

dialogicidade também existe e em que observo todas as ações presentes pelas linguagens. 

 Da mesma forma que problematizo, escolhendo tarefas desafiadoras, mobilizando 

meus alunos a dizer, narrar, refletir sobre o conhecimento matemático, esse aprendizado sobre 

a matemática retorna para mim... Quando os observo nesse movimento de reflexões, volto às 

minhas narrativas, às narrativas das crianças, aos vídeos construídos em todo esse processo 

narrativo. O outro também está atuando em mim, o outro me atravessa e me constitui de tal 

forma que esse ato dialógico, responsivo também faz parte de minhas ações e me transforma... 

Acredito que  

 

com o diálogo – interior e com o outro – surge o relato da realidade, se produz um 

ato dialógico que gera conhecimento e compreensão. Quando as pessoas se 

envolvem em um diálogo reflexivo, não só produzem conhecimento, mas também 

personalizam e reelaboram. (SEGOVIA, 2014, p. 113, tradução minha) 
59

 

 

 Aprender torna-se um processo, um caminhar para mim e para os meus alunos, e, 

juntos, seguimos nessa longínqua e estreita estrada. E nesse caminho de desafios, memórias, 

história e inquietude resolvi seguir para contar a história que construímos, narramos e 

vivenciamos no decorrer das aulas de matemática. 

 

                                                 
59

“... Con la conversación - interior o con otro - de la que surge el relato de la realidad, se produce un acto 

dialógico que genera conocimiento y comprensión. Cuando las personas se involucran e nun diálogo reflexivo, 

no sólo reproducen conocimiento, sino lo personalizan y reelaboran.” (SEGOVIA, 2014, p. 113) 
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4. “O PADRÃO CONTINUA! É INFINITO!”– A CIRCULAÇÃO DE 

IDEIAS E NARRATIVAS EM UM AMBIENTE DE INVESTIGAÇÕES 

MATEMÁTICAS 

 
 

Segunda feira, dia 28 de março de 2016 

 

 

Meu diário de reflexões
60

, 

 

  

 Durante esses últimos meses, o que mais tenho feito é buscar caminhos, observar 

atentamente o que vivo, sinto e acredito... O meu olhar a cada dia parece transcender, vejo-me 

diante de um emaranhado de reflexões, buscas, incertezas, ações que estão além de mim, além 

do meu olhar, pois essas experiências não foram somente minhas, mas de um grupo de 

pessoas, de crianças, que, por dez meses, fizeram parte de mim, da minha vida, das minhas 

experiências e constituição como ser humano. 

 Neste momento, tento mergulhar na percepção mais profunda e contemplativa através 

do meu olhar, que não se vê solitário diante do mundo, mas pertence a uma trajetória e 

temporalidade, a uma história construída por entrecruzamentos de olhares e experiências. 

Acredito que neste instante me sinto mais forte para prosseguir, para narrar tudo o que vivi, 

ouvi e senti nesta caminhada
61

. Talvez dialogar com a obra de Magritte (1928) neste instante 

possa ajudar-me a retomar meus escritos, a mobilizar outras vozes...  

                                                 
60

Compreendo que foi impossível finalizar o meu diário de reflexões em 12 de dezembro de 2014, porque em 

todo esse período estive envolvida diretamente com todas essas narrativas, pois também estou constituída pelo 

movimento de refiguração. A minha ação diante do que leio me traz profundas reflexões e me permitem 

renarrar, tecer novas narrativas e me transformar no decorrer de todo o processo. Estou, agora, neste movimento 

do texto à ação, da ação ao texto, me deslocando a refletir, a refigurar minhas experiências, pois são elas que 

permitem que todo o diálogo entre os alunos, os autores e eu sejam verdadeiramente ressignificados. Ao ler 

narrativas que já compus, percebo quantas experiências fizeram parte da minha vida, me atravessaram, me 

constituíram, me tocaram... é preciso compor, dar uma nova continuidade ao meu diário de reflexões, um novo 

tom, uma nova criação, uma nova história, um novo olhar. E foi rumo a esse desejo que segui tecendo esta 

continuidade, esta nova etapa da caminhada... 
61

Percebo, neste momento, o quanto a experiência potencializa a construção de um conhecimento sensível e o 

pertencimento a esse lugar que foi construído em sala de aula. É esse lugar que me traz um empoderamento 

enquanto professora, é esse lugar que me empodera na produção do conhecimento com o outro e me faz 

caminhar rumo a novas experiências e ressignificá-las constantemente. 
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Figura 13 –The false mirror (O falso espelho), René Magritte, 1928 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.moma.org/collection/works/78938 

 

 Essa obra, O falso espelho (Figura 13), retrata uma pintura surrealista. O surrealismo, 

um movimento originado na França em 1920, com as influências de Sigmund Freud, deu 

início às discussões em torno do inconsciente na criatividade do humano, tendo como 

princípio a ausência da lógica, a liberdade de criação, a contestação à sociedade burguesa de 

sua época, a transmissão de emoções, a ação inconsciente. Um estilo totalmente impregnado 

pelo seu tempo, pelas influências psicanalíticas, pela ação e pelas experiências de um período 

em que a arte, os acontecimentos históricos, o consciente e o inconsciente se misturavam, se 

transformavam, pertenciam-se. 

 Penso que seria quase impossível descrever o que a obra quis representar naquele 

momento; apenas consigo expressar o que ela me permite narrar neste instante e, diante de 

minhas sensações e ações, dizer sobre um olhar que de forma intensa traz ao espectador o 

contato com um mundo exterior e interior. Ao observar a íris nesse olhar, estou diante de 

nuvens que se transformam mediante os ventos e os ciclos da natureza, que se agitam, se 

acalmam, mas estão sempre em movimento, dando-me a sensação de algo longínquo, um céu 

entremeado por nuvens e que se ―abre‖ para um espaço em que essa imensidão me absorve, 
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como se estivesse em uma janela, vislumbrando algo infinito, que não consigo expressar, 

sentir, nem, talvez, chegar a alcançar... 

 De forma intensa, a pupila me aproxima de um interior, para um si possivelmente de 

um inconsciente, onde vemos e somos vistos simultaneamente, ou seja, relações que mostram 

o interior e o exterior de uma forma profunda e reflexiva e, a respeito dela e de suas intenções, 

somente o pintor, em seu momento único e solitário de criação, poderia dizer. 

 Narrar é assumir uma autoria, revelar-se ou ocultar-se nas intenções e nas ações da 

escrita. Ao assumir o papel de leitor, nos vemos diante desse ―falso espelho‖, em que 

podemos escolher a nossa ação diante da obra, esse olhar exterior (o que ela revela) e interior 

(o que ela nos oculta ou nos permite refigurar). Exterior, quando pensamos nas possibilidades 

que essa obra abre, nas palavras que, tecidas pelo autor, se transformam em enredo, história 

que nos envolve, nos aproxima o olhar, nos faz refletir. Interior, quando essa mesma trama 

nos permite olhar para nós mesmos, para as nossas experiências que estão profundamente 

guardadas em nossa memória e ressignificá-las, ou seja, refigurar, renarrar.  

 Nesse sentido, a obra de Magritte (1928), intencionalmente exposta neste capítulo, 

seria uma espécie de convite ao leitor para permitir-se adentrar pelos escritos que 

gradualmente vou tecer nestas páginas e, a partir dos personagens aqui narrados, observar o 

exterior e o interior de forma profunda, contemplativa e reflexiva, permitir-se ir além de uma 

ação exterior e voltar-se para o interior, para o si mesmo, oportunizando uma apreensão nova. 

Recordo-me de Gagnebin (2006, p. 172-173, grifo da autora), quando diz, em relação à arte 

da narração: 

 

O sentimento de que somente a arte da narração poderia nos reconciliar, ainda que 

nunca definitivamente, com as feridas e as aporias de nossa temporalidade – marca 

inequívoca de nossa morte e finitude e, portanto, de nossa incapacidade em dar de 

nós mesmos outras imagens e outros conceitos que as formas efêmeras da história. 

O tempo nos escapa e, por ele, como que escapamos a nós mesmos; mas a retomada 

dessa fuga na matéria frágil das palavras permite uma apreensão nova, diferente da 

queixa costumeira sobre a vanidade do tempo e da vida. Uma nova apreensão que, 

ao criar sentidos, fugazes eles também, permite jogos ativos com o(s) tempo(s) e 

no(s) tempo(s), isto é, uma inter-ação com ele(s) (o plural quer assinalar um dos 

efeitos dessa interação: a descoberta de várias espessuras do tempo, de ritmos 

diferenciados, de tempos distintos ou entremesclados). 

  

 Esses jogos ativos com ―os tempos‖ e ―nos tempos‖ me permitem voltar às nossas 

experiências, a momentos vividos por nós, possíveis de serem rememorados neste instante, 

pelas narrativas que construímos nesse processo (nesses efeitos entremesclados vividos por 

mim e por meus alunos). Esta construção dialética permitida pela escrita e pelas vozes que 

circulavam em sala de aula pulsam em minhas memórias pelos rastros deixados pelas 
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videogravações, pelas fotografias e narrativas dos alunos no Genimático e pelas minhas no 

diário de reflexões. Narrativas que se entrecruzavam com as tarefas matemáticas que eu 

propunha, com as socializações que aconteciam, com a leitura dos diários pelos seus autores e 

leitores, o que permitia que o ambiente de investigações matemáticas fosse criado e novas 

narrativas nascessem. 

 A sensibilidade dessas narrativas, o pertencimento ao lugar me possibilitaram 

interpretações que, de forma singular, posso dizer, busquei realizar. Foram essas leituras das 

estrelas (os fragmentos) que me possibilitaram compreender o quanto a criança poderia estar 

permeada por essas múltiplas relações. Essas composições me remeteram  a uma imagem e 

me fizeram buscar um elemento simbólico que trouxesse à tona a palavra vida
62

 nessa 

constelação e as ações que esse universo constelar foi me permitindo ler, fazer e refazer ao 

longo de minhas reflexões.   

 

Figura 14 – Compondo a constelação 

 

 
  

Fonte:http://astronomia.blog.br/aglomerados/ 

                                                 
62

O dicionário de símbolos de Cirlot (2005) foi o meu refúgio nesse momento. Ao compor essas linhas na 

constelação, ―linhas imaginárias‖, busquei trazer o rosto de uma criança,os contornos a sua volta compuseram a 

forma de um peixe, e este, de acordo com Schneider ―é o barco místico da vida‖ (CIRLOT, 2005, p. 453). Os 

olhos fechados me remetem ao sonho, ao pensamento, ao encontro ―com si mesmo‖, ações que estão envoltas 

pelo movimento da narrativa, marcadas pelas mimeses e entremeadas pela ação das múltiplas linguagens que 

atravessam o ser humano. 
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 Essa é uma das imagens possíveis (Figura 14), que as minhas experiências, 

interpretações e refigurações enquanto leitora de toda essa caminhada me permitiram realizar 

e refigurar. Lembro-me de Benjamin (1984, p. 57), quando diz que 

 

[...] as ideias são constelações intemporais, e na medida em que os elementos são 

apreendidos como pontos nessas constelações, os fenômenos são ao mesmo tempo 

divididos e salvos. Os elementos que o conceito, segundo sua tarefa própria, extrai 

dos fenômenos, se tornam especialmente visíveis nos extremos. 

 

 São esses extremos que me fazem observar esses fragmentos como um todo. 

Dependendo de como observo essa constelação, vejo um fragmento dela e, a partir desse 

fragmento, busco esse todo que vai permear, nesse momento, essa nova etapa de minha 

narrativa. Vejo outras imagens? Sim, eu as observo, pois a incompletude, a infinitude de 

imagens que podemos estabelecer está envolta pelo movimento de prefiguração, configuração 

e refiguração, ou seja, pela nossa ação e interpretação diante do mundo e das coisas do 

mundo! 

 E foi assim... Lembro-me, como se fosse hoje, de quando nos preparávamos, no final 

de março de 2014, para discutir sobre padrões. Em especial, essa discussão despertava-me um 

impulso por dois motivos: primeiro, porque desde o ano de 2012 o Grucomat
63

 vem 

organizando sequências de tarefas sobre padrões, em razão da nossa preocupação, enquanto 

grupo, com as concepções sobre a álgebra; e segundo, por compreender sua relevância para os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, envolvidos desde cedo com esse conceito, 

aprendendo e desenvolvendo o pensamento algébrico.  

 Esse envolvimento com o grupo e com as tarefas moviam o meu trabalho, 

estimulando-me a levar para a sala de aula reflexões que possibilitassem aos alunos pensar a 

respeito de padrões geométricos e numéricos.  

 Antes de falar sobre as tarefas envolvendo padrões, acredito ser importante mencionar 

o que estou compreendendo em relação ao termo ―sequência de tarefas‖. A minha 

preocupação é que esse termo não traga, de forma pejorativa,a ideia de apenas um ―saber 

fazer‖. Quando recorro ao dicionário da língua portuguesa, por exemplo, ―tarefa‖ reporta a: 

                                                 
63

Desde 2012 o grupo dedica-se a estudar e elaborar tarefas voltadas ao desenvolvimento do pensamento 

algébrico nos diferentes níveis de ensino. O projeto intitulado ―A videogravação de aulas de matemática como 

ferramenta para a pesquisa em formação docente: produção de análise de vídeos‖ esteve em vigência de 

setembro de 2012 a outubro de 2015. O grupo elaborava sequências de tarefas com o objetivo de analisar as suas 

potencialidades, alguns integrantes do grupo as desenvolviam nas salas de aula, videogravando-as, e retornavam 

ao grupo para discuti-las e reorganizá-las, se assim se fizesse necessário. O desenvolvimento do pensamento 

algébrico foi uma das discussões de grande ênfase no grupo nesse período, que se viu mobilizado com um 

participante do grupo que estava desenvolvendo pesquisa no campo da álgebra.  
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―Trabalho; qualquer atividade feita por obrigação ou de maneira voluntária. Empreitada; 

trabalho que deve ser feito num prazo estabelecido‖
64

. Significados que, de certa forma, 

trazem o ―dever‖ e o ―fazer‖ e que sobremaneira estão distantes do que venho refletindo, ou 

seja, estão além de uma ideia e ações prescritivas. Compartilho dos pensamentos de Hiebert et 

al. (1997, p. 18, tradução minha)
65

, quando afirma, sobre a natureza das tarefas: 

 

Primeiro, as tarefas devem permitir que os estudantes tratem as situações como 

problemáticas, como algo sobre o qual eles necessitem pensar mais do que como 

uma prescrição que eles precisam seguir. Segundo, o problemático nas tarefas deve 

ser a matemática mais do que outros aspectos da situação. Finalmente, com o intuito 

de fazer os estudantes trabalharem seriamente na tarefa, ela deve oferecer a eles a 

chance de usar habilidades e conhecimentos que já possuem. Tarefas que eliminam 

esses critérios são tarefas que podem deixar para trás esse valor da matemática aos 

estudantes. 

 

 Assim, além de possibilitar momentos nos quais os alunos refletem sobre suas 

experiências, a sequência de tarefas mobiliza o contato com situações problemáticas em que 

podem argumentar, investigar,envolver-se na busca de atingir os objetivos. Trabalhar com 

sequência de tarefas que envolvam determinados conceitos matemáticos faz com que os 

alunos entrem em contato com diversas situações nas quais esses conceitos estão presentes e 

possam através deles conjecturar, fazer analogias, analisar diferentes possibilidades, 

generalizar e validar suas hipóteses. E é nesse momento que, entendo, estão imersos em um 

espaço de atividades matemáticas. Esse contexto é garantido, quando 

 
...esse espaço seja um ambiente de aprendizagem pautado no diálogo; nas 

interações; na centralidade do papel do professor; na intencionalidade do ato 

pedagógico; na proposição de tarefas que motivem os alunos, mobilizando-os para a 

atividade matemática. Um espaço assim concebido rompe com os modelos de 

culturas sociais de aula de matemática e coloca os alunos e o professor como 

protagonistas do processo de produção de saberes matemáticos. Saberes que vão 

sendo construídos em diferentes níveis de generalidade e vão possibilitando que os 

alunos sejam capazes de matematizar, independentemente da faixa etária. 

(NACARATO; LUVISON, 2015, p. 38-39) 

 

 Esse ambiente, que possui como centralidade a ação do professor e do aluno, que, 

juntos, compartilham e seguem em direção a objetivos comuns, me faz voltar ao aspecto da 
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 Disponível em: https://www.dicio.com.br/tarefa/ Acesso em: 19 abr. 2015.  
65

“First, the tasks must allow the students to treat the situations as problematic, as something they need to think 

about rather than as a prescription they need to follow. Second, what is problematic about the task  should he 

the mathematics rather than other aspects of the situation. Finally, in order for students to work seriously on the 

task, it must offer students the chance to use skills and knowledge they already possess. Tasks that lit these 

criteria are tasks that can leave behind something of mathematical value or students.(HIEBERT et al., 1997, p. 

18) 
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atividade. Estar em atividade representa ―estar em ação‖, uma ação que mobiliza a criança a 

refletir, a estabelecer relações, a duvidar, argumentar, trocar e significar. Estar em ação 

representa fazer parte, inserir-se em um ambiente que favoreça a problematização; e, nesse 

processo, as múltiplas linguagens estão presentes de forma intensa e pulsante. A atividade 

representa deslocar-se a partir da tarefa proposta a um espaço de negociação de significados 

em que os gestos, as palavras, os olhares, a escrita, a leitura e tantas outras expressões estão 

em constante conexão, favorecendo o aprendizado sobre a elaboração conceitual, pois ―[...] os 

conceitos científicos não são assimilados nem decorados pela criança, não são memorizados 

mas surgem e se constituem por meio de uma imensa tensão de toda a atividade do seu 

próprio pensamento‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 260). 

 Essa tensão está aliada ao ato de pensamento e, consequentemente, aos atos de 

linguagem. É pela linguagem que a criança tem a possibilidade de aprender, de comunicar-se, 

de refletir, de reviver as suas experiências e, a partir delas, ressignificar suas compreensões. É 

através da linguagem que uma tarefa matemática, estática, pode ganhar movimento, ação, pela 

atividade do pensamento da criança, que também não se constitui de forma unicamente 

solitária, mas pela ação do e com o outro, das vivências e experiências desse outro, ou seja, 

somos constituídos pelas e nas relações sociais. Dessa forma,  

 

...não se trata de fazer do outro um simples mediador instrumental, particularmente 

no caso da criança cujo desenvolvimento estaria irremediavelmente comprometido 

sem a presença prestimosa e a ajuda constante do outro. A mediação do outro tem 

um sentido muito mais profundo, fazendo dele a condição desse desenvolvimento. 

(SIRGADO, 2000, p. 65, grifo do autor) 

  

 Compreendo que o aprendizado da criança, em especial, é algo que merece muita 

atenção. Por se tratar de um ser humano em constante formação e transformação, cercado de 

imaginação e criatividade, garantir momentos em que a mediação, a reflexão, a narrativa, as 

problematizações em aulas de matemática sejam viabilizadas faz com que as crianças 

pertençam (RICOEUR, 1989) ao ambiente escolar e caminhem gradualmente em direção aos 

conhecimentos científicos, processo que se dá de forma complexa, gradual e no decorrer de 

toda a escolarização. Por isso é importante garantir desde cedo momentos de reflexão e 

problematização nas aulas de matemática. 

 Partindo do pressuposto de que é por meio de ambientes de investigações matemáticas 

possibilitados pelas narrativas e pela ação do autor-leitor que os alunos aprendem a 

desenvolver linguagens e conceitos matemáticos, iniciei todo um processo de reflexão sobre a 

tarefa escolhida. Recordo-me de que o Grucomat estava recebendo a visita do professor 
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Alessandro Ribeiro nesse dia.  Havia ficado combinado no grupo, em reunião anterior, 

quando estudávamos o texto de Radford (2013) intitulado ―En torno a tres problemas de la 

generalización‖, sobre a possibilidade de desenvolver uma tarefa com os quatro primeiros 

termos propostos pelo autor, que concentrava seus estudos sobre a generalização algébrica. A 

tarefa envolvia um padrão geométrico desenvolvido com alunos do 2.º ano da escola primária 

(assim referido no texto), envolvendo crianças entre 7 e 8 anos. 

 Ao chegar à ala onde acontecia a palestra, Joyce Furlan (participante do grupo em 

2014) e eu conversamos a respeito da organização de alguns questionamentos envolvendo 

essa sequência proposta por Radford (2013).  Motivadas pelas relações estabelecidas pelo 

professor Alessandro durante sua fala, trocamos ideias a respeito do que ela havia 

desenvolvido para seus alunos do 9.º ano e eu, para os do 3.º ano. Mobilizada pelas relações 

estabelecidas pelo texto, juntamente com as discussões relativas às tarefas, consegui, 

posteriormente, organizar alguns questionamentos que poderiam ser importantes para as 

crianças ampliarem suas relações sobre padrões, haja vista que já tínhamos trabalhado 

anteriormente com a tarefa do colar de contas
66

, que também envolvia o reconhecimento do 

padrão/motivo de uma sequência, tendo como base a percepção de sua regularidade e 

generalização do padrão. 

 A tarefa sobre os padrões geométricos tinha como objetivo nesse momento que os 

alunos identificassem a regularidade na sequência, estabelecendo relações entre a forma, a cor 

e a sua posição, e também que avançassem em relação às generalizações feitas durante as 

tarefas propostas com o colar de contas.  A tarefa ficou organizada da seguinte forma: 
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A tarefa do colar de contas também faz parte das tarefas elaboradas no Grucomat. Seus objetivos eram 

reconhecer o padrão/motivo de uma sequência pela percepção de sua regularidade; generalizar o motivo de uma 

sequência; identificar os discursos matemáticos dos alunos que emergem a partir das tarefas. A tarefa está 

organizada da seguinte forma:  

Tarefa 1: Continue o padrão: colocar 1 conta azul no barbante e, em seguida 1 vermelha, depois 1 azul, 1 

vermelha, assim sucessivamente, formando um colar. Parar quando tiver colocado 13 contas. Perguntar às 

crianças: a) Como poderíamos continuar o padrão?; b) Qual será a cor da 20ª conta? Como você sabe disso?; c) 

Qual será a cor da 37ª conta? Como você sabe disso?; d) Existe alguma relação entre a cor da conta e sua posição 

no colar?  

Tarefa 2: Continue o padrão: colocar 1 conta azul no barbante e, em seguida 2 vermelhas, depois 1 azul, 2 

vermelhas, assim sucessivamente, formando um colar de contas. Parar quando tiver colocado 14 contas. 

Perguntar às crianças: a) Como poderíamos continuar o padrão?; b) Qual será a cor da 20ª conta? Como você 

sabe disso?; c) Qual será a cor da 36ª conta? Como você sabe disso?; d) Existe alguma relação entre a cor da 

conta e sua posição no colar?  

Tarefa 3: Invente um colar de contas diferente, acrescentando uma terceira cor, e que tenha um padrão. Elabore 

perguntas relacionando a posição e a cor das contas no colar. Troque com seu colega para que ele possa 

responder suas perguntas. 
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Tarefa: Padrões geométricos 

Tarefa 1: 

 

1) Observe as imagens abaixo. O seu desafio é descobrir qual é o padrão. 

 

 

 

Termo 1              Termo 2                   Termo 3                       Termo 4 

 

a) Essa sequência tem um segredo. Você já descobriu qual é? Conte suas descobertas. 

b) Agora que já descobriu o segredo, o desafio é: desenhe abaixo como ficaria a 

próxima figura, o termo 5. 

c) E como ficaria o 10.º termo? Desenhe: 

d) Como você descobriu? 

 

Tarefa 2: 

 

 

No ano passado, com a turma do 3.º ano fizemos algumas tarefas sobre padrões. A aluna 

Monique também descobriu vários segredos sobre a sequência que estamos 

investigando. Ela desenhou o 8.º termo da seguinte forma, vejam: 

 

 

 

                                                               Termo 8 

a) Ao explicar para a sala, várias dúvidas surgiram. O que acham que pode ter 

acontecido?
67

 

 

 

 O texto de Radford (2013) foi extremamente inspirador para que eu conseguisse 

refletir a respeito do movimento que estava disposta a criar em sala de aula; e o grupo, de 

forma intensa, também esteve ao meu lado, pois através do estudo, do debate e da 

cumplicidade nesse ambiente de formação e pesquisa consegui viabilizar novos olhares e 

seguir rumo à criação de um ambiente de investigações matemáticas em que a mobilização, a 
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Essa tarefa foi analisada pelo Grucomat e seus participantes concluíram tratar-se de uma sequência recursiva 

crescente. Como os alunos trabalham simultaneamente com sequências repetitivas e recursivas, há a 

possibilidade de que eles interpretem ser repetitiva e que o termo 5 volte a repetir o termo 1. Se isso acontecer, o 

professor aceitará como uma continuidade correta da sequência e promoverá uma discussão com os alunos sobre 

tal questão. No entanto, trabalhei com essa tarefa quatro anos, e essa interpretação de ser uma sequência 

repetitiva nunca aconteceu. 



135 

 

 

retomada das vivências anteriores, a possibilidade de comunicar, debater, relacionar, de 

refletir estavam agora sendo efetivamente concebidas. 

 É importante relembrar que a tarefa é um desses elos que estou buscando, é ela que 

conduz a todo o ciclo que me leva ao ambiente de investigações matemáticas, porém ela, por 

si só, não possibilita que a dialética proposta em sala de aula aconteça – é preciso garantir que 

a comunicação de ideias, a mobilização entre falar, escrever,expressar, narrar seja viabilizada 

e que a escuta atenta dessas narrativas possibilite a ação do leitor que reflete, comunica, 

reescreve, diz – enfim, se permite renarrar (reconfigurar - mimese III). E, através desse 

movimento, poderei garantir, enquanto professora dos anos iniciais de matemática, que as 

crianças tenham a possibilidade de construir saberes em diferentes níveis de generalidade e 

construam com a área relações que não são estritamente prescritivas e reduzidas a listas de 

exercícios e algoritmos. As crianças têm muito a dizer, a rememorar, pois a narrativa traz ―a 

possibilidade de se voltar para uma lembrança e de nela visar às expectativas que foram 

realizadas (ou não) ulteriormente contribui para a inserção da lembrança no fluxo unitário da 

vivência‖ (RICOEUR, 1997, p. 59). 

 Por acreditar que esse processo contribui para a aprendizagem dos alunos é que iniciei 

o trabalho com os padrões geométricos. 

  No dia 31 de março de 2014 os alunos estavam organizados em duplas, como 

geralmente ocorre em todas as aulas, mas minha preocupação estava em possibilitar esse 

momento também para aqueles que ainda não eram alfabetizados; por isso resolvi colocá-los 

com crianças que propiciariam que essa troca ocorresse.  

 

 

 

 Nesse dia as crianças realizaram as tarefas em duplas e procurei 

organizar trios com os alunos que ainda estão em fase de alfabetização; 

são os casos de Adriano, Carlos, Jaqueline e Natália, em especial pela 

leitura da resolução de problemas, mas também porque necessito que eles 

sejam mobilizados a falar, refletir, buscar caminhos...comunicando, 

argumentando, pois posicionando-se irão desenvolver gradualmente essa 

relação com a escrita... 

Diário de reflexões, 31 de março de 2014. 
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 A organização das duplas e dos trios estava pautada na disponibilidade, na paciência, 

no questionamento que essas crianças poderiam possibilitar a Adriano, Carlos, Jaqueline e 

Natália. Precisava, sobremaneira, de alunos questionadores e, ao mesmo tempo, que dessem 

espaço, respeitassem o tempo de aprendizagem que essas crianças tinham à sua disposição 

para participar e pertencer a esse grupo. Nesse sentido, não se tratava apenas de selecionar 

duplas que se sobressaíssem ou não nas aulas de matemática, mas, principalmente, de 

propiciar a eles momentos nos quais seriam ouvidos, participariam efetivamente. E essa 

escolha foi extremamente positiva no decorrer da tarefa. Acredito que esse movimento de 

partilha me faz refletir sobre a relação entre eles e também no desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores, tão destacadas nos estudos vigotskianos, em que 

 

...o que cada pessoa pensa, fala, sente, rememora, sonha, etc. é função do que o 

outro das múltiplas relações sociais em que ela está envolvida pensa, fala, sente, 

rememora, sonha, etc. Insistindo em que não são as ideias, as palavras, os 

sentimentos, as lembranças, sonhos, etc. do outro que são internalizados, mas a 

significação que eles têm para o eu, pois a conversão do social em pessoal é um 

processo semiótico. De outra forma, seria difícil entender como as relações sociais 

podem se converter em funções da pessoa. (SIRGADO, 2000, p. 73, grifos do autor) 

  

 Essa relação estabelecida por Sirgado (2000) traz dois aspectos de grande importância 

a este trabalho: primeiro em relação à pessoa humana, que é constituída pelas relações sociais, 

com os seus pares e nas relações diretas com o ―eu‖. Segundo, quanto à significação e ao seu 

processo semiótico, o que me permite compreender a coexistência dessas relações na 

formação do humano, em que o eu e o outro não se confundem, mas coexistem nessa 

alteridade. 

 Assim que entreguei as cópias da tarefa aos alunos, Rafael me chamou para conversar 

e destacou:“Prô, é parecida com aquela que fizemos do colar!”. Percebi nesse instante que 

Rafael estava estabelecendo relações com a tarefa anterior, do colar de contas que já havíamos 

feito, mas a minha dúvida seria se realmente estava relacionando com o modelo de repetição 

apresentado na tarefa ou se o que lhe chamava atenção seria a sua organização, que, embora 

não fosse igual, trazia em sua linguagem as palavras ―padrão‖ e ―segredo‖, e ao mesmo 

tempo, a ideia de crescimento e repetição. 

  Ao questioná-lo sobre o que acreditava que havia de comum entre elas, o aluno disse 

que ―é um padrão, vai repetindo ó” (enquanto apontava com o dedo indicador cada um dos 

termos presentes na tarefa), mas agora temos que descobrir o segredo”. Insisti, perguntando 

se conseguiriam me dizer qual seria ele. Foi quando Rafael ficou pensativo, olhou para cima, 

fez gestos com a boca, olhou em minha direção e explicou: ―Prô, já vi que tem, mas não sei 
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dizer ainda. Eu e o Alexandre temos que investigar para ver se é igual o colar de contas, 

pode ser ímpar e par, mas é melhor pensar mais, pode ser um segredo difícil...”. Ao 

mencionar as palavras ―padrão‖, ―repetindo‖, penso que estavam fazendo associações, 

relacionando, à palavra, a própria vinculação de sua origem. 

 Além disso, compreendo que, nesse momento, a tarefa não significava apenas uma 

resolução a ser executada, mas para Rafael e Alexandre representava, além disso, um 

―segredo‖ a ser descoberto e desvendado. A ação principalmente de Rafael de sinalizar as 

relações entre as tarefas já me propunha  alguns indícios de que havia uma suposição de que 

os padrões possuem uma repetição e que estes são progressivamente ampliados. 

 As linguagens presentes nesse momento (a partir das imagens e dos escritos da própria 

tarefa, das enunciações de Rafael), juntamente com seus gestos – de apontar, termo por 

termo,de movimentar os lábios, de olhar... –, formavam um todo, que buscava, nas suas 

experiências com outras tarefas, estabelecer relações, criar analogias e aproximações para 

encontrar sentidos para a nova tarefa. Quantas composições podiam ser visualizadas nesse 

processo! 

 Embora eu fizesse algumas intervenções pontuais quanto ao entendimento das 

questões, trocando algumas ideias com as crianças e questionando-as, deixei-as à vontade 

para discutir, registrar, estabelecer analogias e conjecturar sobre suas reflexões. Esse 

momento precisava ser compartilhado, vivenciado entre eles, pois meu objetivo seria ampliar 

essas relações no decorrer da socialização. 

 Durante o registro, algumas hipóteses já começam a ser lançadas. Rafael e Alexandre, 

por exemplo, ao analisarem se o padrão possuía algum segredo, destacaram que 
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Figura 15 – Registro dos alunos Rafael e Alexandre 

 

 

 

Transcrição: ―O preto não pode ficar no, começo e nem no - meio ele tem que ficar no fim.  

Eu descobri que o preto fica só em sima e no fim e eu também descobri que ele vai de 2 em 2, 

no termo 1 - vai 1 e 1 no termo 2 - vai de 2 e 2 asim em diante‖. 
 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Rafael e Alexandre percebem que os quadrados brancos, tanto em cima quanto 

embaixo, aumentavam progressivamente, como enfatizam em seus registros (Figura 15): ―ele 

vai de 2 em 2, no termo 1 vai de 1 em 1 e no termo 2 vai de 2 em 2 assim em diante‖. De 

maneira geral, suas primeiras hipóteses explicitam que havia uma sequência de 2 em 2, 

―isolam‖ o quadrado preto e observavam esse aumento progressivo nos quadrados brancos. 

Além disso, demarcam que o termo 1 seria o ponto de partida, quando afirmam que ―vai de 1 

em 1‖ no primeiro termo. 

 Outro registro que chamou a atenção foi o dos alunos Gustavo e Jaqueline, por vários 

aspectos. Primeiramente, além de Gustavo conseguir auxiliar Jaqueline em suas reflexões, 

deixando-a participar e integrar-se nas discussões, ele ainda a incentivava no registro, embora 

sabendo que ela ainda não conseguia ler e escrever. A sua forma de fazê-la participar era 

através da soletração de palavras e de sua leitura. Muitas vezes presenciei Gustavo pedindo a 

Jaqueline: “O que você quer escrever sobre a tarefa? Fala e eu vou dizendo as letras pra 

você escrever”. Uma relação que considero de fluidez, respeito e cercada de função social, 

cumplicidade e parceria; ou seja, ele a auxiliava na transformação de sua fala em escrita. 

Observo essa relação como significativa, pois era feita a partir de uma tarefa, de uma 
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investigação que estavam realizando e revelava uma troca respeitosa entre as crianças. Isso 

fica evidente no registro seguinte, na Figura 15, em que a escrita de Jaqueline aparece 

totalmente integrada com a de Gustavo: as marcas desse processo de soletração deixaram 

evidências, rastros – ora ele escrevia, ora soletrava para que Jaqueline conseguisse de alguma 

forma deixar sua marca nesses registros. Uma escrita permeada por dois autores, que se 

cruzam, se entremeiam, se completam... 

 Autores que, permeados pelo movimento de prefiguração, conseguem configurar, 

deixar suas marcas, pertencer a esse espaço-tempo, dando forma e extensão à experiência 

vivida, atribuindo sentidos aos atos (RICOEUR, 1994). Autores que, entremeados por uma 

responsividade, veem no outro a extensão dessa configuração, cercada por dialogismo, 

linguagens que perpassam por eles – são ações! Ações do autor-leitor-ouvinte, que me 

possibilitam interpretações, novas imagens e leituras... 

 

Figura 16 – Registro dos alunos Jaqueline e Gustavo 

 

 

Transcrição: ―Todos tem um preto é igua o colar só que em quadrado um preto um braco e 

depois um branco depois foi quatro quadradiosbracos e um preto mas depois deve cer oito e é 

trê de cada uma filera de trêz e outra de tres é um preto o utimo já é oito quatro em cima e 

quatro embaixo e um pretro todos fazem a mesma coisa candoespriquei o primeiro e a 

sequêsia vai em dois em dois‖. 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Os alunos chamam atenção (Figura 16) quando dizem ―todos fazem a mesma coisa‖ 

para a relação de regularidade do padrão. Narram como os padrões vão sendo formados 

quando explicam que seria ―uma fileira de três e outra de três e um preto, o último já é oito [a 

soma dos quadradinhos brancos presentes no termo 4] quatro em cima e quatro embaixo e um 
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preto‖. Essa relação de continuidade dos quadradinhos brancos com o termo foi algo que se 

tornou muito significativo para eles, pois a estratégia que encontraram foi isolar o preto e 

trabalhar apenas com os quadradinhos brancos, porém, não o esquecendo. Ações que vão 

trazendo sentidos para a composição desses termos, que os fazem expressar de diferentes 

formas, assumir posicionamentos e voltar aos termos para enriquecer suas hipóteses. Observo 

esse movimento dialético se configurando, entremeando, ganhando novas formas, 

constelando. 

 Wilson e Carlos procuraram detalhar um pouco mais seus escritos (Figura 17) e 

explicar porque observavam esse crescimento de 2 em 2 que outros alunos também 

defendiam: 

 

Figura 17 – Registro dos alunos Wilson e Carlos 

 

 

 

Transcrição:―Em todos os quadros só tem um preto e o resto é tudo branco tipo no primeiro 

um preto dois brancos e no cegundo é um preto e quatro brancas no terceiro tem um preto e 

seis brancas e no útimo quadrinho tem um preto e oito brancas. E eu percebi que os brancos 

aumentam em cada termo. E também em cima e embaicho vai aumetando um e também só 

em cima tem preto e embaicho só tem brancos. Em cima e em baixo dá 2 em 2‖. 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Além de relatarem o que vai ocorrendo termo a termo, os alunos procuram justificar 

que o padrão vai aumentando de 2 em 2. Para eles, o aumento progressivo se justifica porque 

―em cima e embaixo vai aumentando um e também só em cima tem preto e embaixo só tem 

brancos. Em cima e embaixo dá 2 em 2‖. Essa compreensão se deve à relação que 
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principalmente Wilson foi estabelecendo com os termos. Quando estive com eles no decorrer 

da realização da tarefa, ele apontava com os dedos os últimos quadrados brancos de cada 

termo, afirmando que no 1 havia 1 e 1, pois era, dizia ele, ―o início de tudo‖. Já no termo 2 

havia uma mudança com o aumento de dois quadradinhos, pois tinha 1 a mais em cima e 1 a 

mais embaixo. No termo 3, da mesma forma, 1 em cima e 1 embaixo e assim sucessivamente, 

ou seja, isso justificaria, segundo ele, o padrão ir aumentando de 2 em 2. 

 Também não poderia deixar de mencionar as marcas da autoria no texto. Da mesma 

forma que Wilson me dizia tão enfaticamente sobre essa relação que havia percebido sobre a 

sequência 2 em 2, na escrita isso se torna evidente e marcante quando narra: ―E eu percebi 

que os brancos aumentam em cada termo‖. Quem seria esse ―eu‖ que o autor demarca em sua 

escrita? Wilson procurou, no ato de sua fala, explicitar suas inquietudes quanto às suas 

hipóteses matemáticas, mas também, num ato responsivo com esses escritos, buscou deixar 

esse rastro, que, muito além de enunciações, se compunha de narrativas demarcadas pelas 

suas mãos e pela sua voz. Vozes que se entrecruzam e se misturam novamente, tal qual na 

narrativa de Gustavo e Jaqueline, e, embora explicitassem outros sentimentos, emoções e 

experiências, mostraram de forma efêmera o seu percurso de reflexões. Uma fala que se torna 

escrita, uma ação que se torna texto... Há um pertencimento entre as crianças. Suas reflexões 

não são solitárias, mas produzidas nesse ambiente de investigações, nas experiências que 

construíram juntos, cada fala, cada gesto, cada expressão, cada registro, cada leitura está 

constituída por um todo, que vai ora se aproximando, ora se distanciando do processo de 

configuração. Imagino aqui cada fragmento constelando em direção às narrativas produzidas 

no Genimático, e elas, constelando rumos aos fragmentos. 

 Nesse instante, lembro-me de Pereira (2013, p. 183), ao referir-se aos pensamentos 

ricoeurianos: 

 

...o ato de se recordar tem lugar através de uma pequena história interior que nós 

contamos a nós mesmos, isto é, para nos recordarmos tornamo-nos os interlocutores 

de nós próprios, através de uma narração, que acontece no foro interior. A este 

primeiro aspeto acrescenta-se um outro. Para que essa narração seja possível é 

preciso uma língua, habitualmente a nossa língua materna, ou então uma língua de 

adoção. E é assim, como podemos constatar, que o elemento social se integra numa 

narrativa pessoal e interior. Logo, passamos para o lado social, público ou coletivo. 

 

 Uma narração que ocorre num foro interior, que faz uso de uma língua materna, que 

integra uma tríade com o elemento social, pessoal e interior. Confio que este também seja o 

meu percurso, que realizo durante a escrita de minhas narrativas no diário de reflexões: um 

movimento intenso, marcado na dialética da ação ao texto e do texto à ação. Esse primeiro 
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movimento, da ação ao texto (da vivência da tarefa junto com os alunos à escrita da narrativa 

e de minhas experiências), trago aqui em mais um excerto, o meu momento interior de 

reflexões diante do que vivi e senti... 

 

 

 

 Refleti sobre alguns caminhos que as crianças estavam tentando percorrer, mas ainda 

me faltava algo: precisava ouvi-los, perceber o que os incomodava, os afligia e carregavam 

como primeiros indícios de toda essa caminhada. Era hora de convidá-los a dizer, e eu 

precisava estar aberta a essa escuta, a essa trilha que não oferecia clareza de aonde 

chegaríamos. Não havia certezas, até porque eu nem as buscava, mas estava disposta a 

conduzi-los em uma nova jornada de reflexões. E a socialização das tarefas seria um momento 

importante para as nossas trocas, pois eu pretendia a singularidade das palavras, mas também 

o movimento reflexivo do coletivo. Vigotski (2009), ao referir-se à palavra e ao ato verbal de 

pensamento, me ajuda a analisar as relações estabelecidas pelas crianças até aqui e apontar 

que, para aproximar-se da palavra, é necessário refletir sobre ela. E foi esta trajetória que 

escolhemos: pensar a respeito de palavras que circulavam nesse ambiente de investigações. 

Ricoeur (1989, 1994, 1997) me possibilitará entremear esses atos de pensamento, a 

prefiguração, a configuração e a refiguração da narrativa, aproximando-me da reflexão sobre 

a matemática. 

 No mesmo dia, 30 de março de 2014, realizei as socializações. Como disse 

anteriormente, os alunos não apresentaram dificuldades na realização dessa tarefa, que 

 Durante as tarefas foi interessante perceber as relações que os 

alunos começaram a estabelecer. Primeiramente buscavam usar as 

descobertas realizadas na última tarefa do colar de contas, tentando 

verificar as mesmas regularidades. Segundo, procuravam se deter mais 

nos quadrados brancos, separando-os dos pretos para ficar mais fácil a 

contagem (segundo eles) e, por último, tentaram generalizar, quando em 

suas comparações nas duplas, davam exemplos com números maiores (na 

busca pelo convencimento...), sempre deixando o quadradinho preto 

separado dos demais, mas mesmo assim, integrando-o... 

 
Diário de reflexões, 31 de março de 2014. 
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ocorreu entre eles de forma rápida, pois, desde o primeiro instante em que entreguei as folhas, 

rememoravam a tarefa do colar de contas e buscavam estabelecer relações entre ela e a nova 

proposta. Encontrar o ―segredo‖ despertou nas crianças ações e mobilizações para suas 

reflexões. Assim, era hora de colocá-los a dialogar no ambiente coletivo. 

 Embora pareça uma tarefa fácil, nem sempre é simples falar a respeito de nossas 

reflexões. As crianças não estavam acostumadas com uma cultura social de aula de 

matemática em que o foco está na reflexão, no diálogo, no levantamento de hipóteses e 

conjecturas, no dizer acerca do conhecimento matemático. Essa é uma caminhada que precisa 

ser construída com os alunos, estimulada e ensinada pelo professor. E foi em busca dessas 

relações que, desde o primeiro dia de aula (12 de fevereiro), segui. Minha busca era a escuta, 

o questionamento, o incentivo ao narrar... Ao falar a respeito do posicionamento das duplas e 

dos trios acerca das primeiras hipóteses, era preciso intermediar as falas, debater, interrogar, 

estimular, perguntar sobre os ―porquês‖ de determinado posicionamento, propor outras 

reflexões que os levassem a avançar em seus pensamentos ou mesmo ―ir além‖ da tarefa 

proposta, criando problematizações que os mobilizassem a pensar, refletir, enfim, que os 

desestabilizassem, rumando a uma ação.  

 Segundo Hiebert et al. (1997), a compreensão desenvolve-se à medida que refletimos e 

nos comunicamos com os outros, e as tarefas são fios condutores para que esse processo possa 

tornar-se parte das aulas de matemática. Para o autor, comunicar significa falar e ouvir, 

compartilhar o método que se desenvolveu e, ao mesmo tempo, refletir sobre os 

questionamentos propostos. Porém, para refletir e comunicar, é necessário que tenham ―algo 

de valor‖  a comunicar, ou seja, os alunos precisam tomar a tarefa ―para si‖, definir metas de 

resolução de problemas, envolver-se pela situação intrigante que a matemática oferece, o que 

desperta a imaginação e a criatividade, processos fundamentais ―para o pensamento abstrato, 

para a formação de conceitos‖ (VIGOTSKI, 2014, p. 26). 

 Essa dialética proposta no ambiente de investigações matemáticas possibilita que a 

prática de narrar a respeito de suas inquietudes, conjecturando e estabelecendo relações com 

suas vozes e a dos outros, possa contribuir para a aprendizagem com significado pelos alunos. 

À medida que dizem, escutam, expressam sentimentos, sensações e têm condições de narrar, 

podem pensar a respeito da palavra. O significado da palavra é viabilizado quando constroem 

juntos aproximações, debates e levantamento de hipóteses em sala de aula. 

 Recordo-me da socialização ocorrendo após o intervalo. Como estava próximo do 

horário de sair, deixei alguns terminando os últimos registros, enquanto os demais se 

ocupavam com outras atividades, dentre elas leitura de livros, brincadeiras e conversas 
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descontraídas sobre com que brincariam no intervalo. Ao retornar, já iniciamos com as 

discussões das tarefas. O primeiro episódio que me chamou a atenção foi quanto ao segredo 

que envolviam os termos: 

 

Episódio 1: “Que segredos possuem os termos?” – no primeiro episódio os 

alunos buscam negociar ideias a fim encontrar uma regularidade entre os 

termos. 

Gustavo:Todos aqui têm um preto igual do colar (pega a folha e começa a apontar 

para cada um dos termos, acredito que tentando relacionar o padrão geométrico ao 

colar de contas. Nesse momento percebe que essa relação só seria possível ao pensar 

na sequência do padrão geométrico), só que no colar era um azul e outro vermelho e 

aqui não tem nem azul nem vermelho, aí é a mesma coisa do colar. No colar era 1 

vermelho, 2 azuis e aqui vai de 2 em 2, vai trocando. 

Cid: Deixe eu ver se entendi, em cada termo você está me dizendo que vai indo de 2 

em 2, seria isso? 

Gustavo: Por exemplo, como ficaria o termo 10? Fiz 10 em cima e 1 preto e 10 em 

baixo aí eu resolvi pensar a partir dos outros, é assim: ao pedir para fazer o 

desenho eu gravei na mente (busca como recurso as três folhas das tarefas, tentando 

relacionar o termo quatro, o cinco e também o 10. Conforme narra suas hipóteses, 

mostra com o dedo indicador esses três termos do padrão e, ao mesmo tempo, 

desliza-o na folha da esquerda para direita) como que fazia o 10, porque aqui no 

quarto termo todos os quadradinhos, têm 4 e depois o preto aí nessa tarefa eu fiz  

todos os quadradinhos 10 e depois o preto. 

Cid: Entendi; e você viu que vai até o termo 4, não é? E você falou que foi 

observando pra conseguir montar os outros termos, então como é que ficou o termo 

5? 

Gustavo: O termo 5 eu fiz 5 em cima, quadradinho preto e cinco embaixo. 

Cid: E vocês? Fizeram diferente do Gustavo, pensaram de forma parecida, alguém 

gostaria de falar? 

Antonio: Eu quero. 

Cid: Pode falar, Antonio, você fez igual do Gustavo com 5 brancos e um preto e 5 

brancos embaixo ou você pensou diferente? 

Antonio: Eu pensei diferente. Tem três quadradinhos, aí comecei a contar no dedo 

(nesse momento utiliza as mãos e a contagem nos dedos para justificar o que havia 

pensado) como eu fui descobrindo; aí eu fui anotando aqui. 

Cid: Certo, mas quanto você colocou na sua tarefa no termo 5? Você colocou 

quantos em cima e quantos embaixo? Nesse caso seria esse daqui (indiquei na folha 

de Antonio a representação que fez), quanto você colocou em cima e quanto você 

colocou embaixo? 

Antonio: Em cima 5. 

Cid: Contando com o preto ou sem o preto? 

Antonio: Contando com o preto (olha para mim e também ao redor, para os colegas, 

sorri, abaixa a cabeça, já mostrando certa insegurança, balança seguidamente as 

pernas), e embaixo 6. 

Cid: Então você colocou 5 em cima, contando com o preto, seriam então 4 brancos 

e 1 preto e embaixo 6 brancos, seria isso? Pessoal e o que vocês acham, o Gustavo 

colocou 5 brancos e um preto e embaixo 5 brancos, o Antonio colocou 4 brancos e 1 

preto e embaixo 6 brancos e agora, qual será a sequência? 

Joaquim: Eu e a Tânia colocamos assim ó: “o mesmo quadradinho pintado de preto 

na direita e os quadrados pintados de branco vão aumentando de 2 em 2, mas o 

primeiro quadradinho tem um segredo que é em 2 em 2 porque eu e meu colega de 

classe descobrimos que o primeiro quadrado tem um segredo que os outros não 

tem”, ele faz começar todo o segredo, né?! 

Cid: Olha o que o Joaquim e a Tânia trazem de mais uma contribuição para gente. 

O Joaquim e a Tânia disseram que vai aumentando de 2 em 2 entre o termo 1, termo 

2, termo 3 e termo 4, aumenta dois, vai de dois em dois, alguém tinha pensado 

nisso? 

[...] 
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Alexandre: Eu fiz igual ao Gustavo (olha para folha e começa a apontar com o dedo 

para me explicar os caminhos que havia feito): 5 brancos e 1 preto e embaixo 5 

brancos e aqui (aponta para a folha, mostrando a sequência dos termos) em cima vai 

de 2 em 2 até chegar no termo 4. Essa aqui eu coloquei 10 brancos e 1 preto e 

embaixo coloquei 10 brancos. 

Cid: O Joaquim, o Gustavo, o Antonio colocam que são 5 brancos em cima e 1 preto 

e 5 brancos embaixo, e o Antonio colocou 4 brancos em cima e 1 preto e 6 brancos 

embaixo.E agora? 

Wilson: Eu fiz igual o do Gustavo. 

Cid: E agora? Como faremos para descobrir sobre a questão do Antonio e do 

Gustavo? É 6 embaixo e 4 em cima ou não? Como é que fica? 

Joaquim: Não é. 

Cid: Por que não é, Joaquim? 

Joaquim: Por que a quantidade muda, tem que ser 5 embaixo e 5 em cima. 

Cid: Por que, Joaquim? Como é a sequência desde o termo 1? 

Washingthon: Vai indo de 2 em 2. 

Gustavo:Tá pedindo aqui os termos. É 5 em cima (mostrando 5 dedos nas mãos e 

erguendo a mão para indicar em cima) e 5 embaixo (mostra novamente os cinco 

dedos e coloca a mão abaixo) porque é o termo 5, fica 5 em cima, 5 embaixo e não 

pode esquecer do preto em cima. 

Cid: E a mesma coisa vai acontecer no termo 10, Gustavo? 

Gustavo: Sim, a mesma coisa porque tá pedindo o termo 10, tem como tirar (mostra 

a folha para mim, aponta com o dedo indicador na representação feita sobre o termo 

10), vai ser 10 em cima e 10 embaixo, e o preto sempre vai aparecer em cima. 

Cid: Pessoal, vocês escutaram o que o Gustavo falou? Disse que como é termo 10, é 

10 em cima, 10 embaixo e tem o preto; e se fosse outro número? O termo 12? 

Gustavo: Se fosse o 12 ia ser 12 em cima, 12 embaixo e o preto. 

Cid: O que vocês acham? 

Rafael: Eu acho que não. 

Cid: E por que não, Rafael? (Nesse momento Alexandre pega as folhas das tarefas e 

as coloca na direção de Rafael, dá dois tapas na folha e chama a sua atenção para 

perceber que os termos iam aumentando e havia relação entre o termo e o número de 

quadradinhos brancos, que era a defesa de Gustavo desde o início. O objetivo de 

Alexandre era convencer o colega que a ideia seria essa.) 

 

 Nesse primeiro episódio, o que me chama mais atenção é a relação que eles 

estabelecem entre a tarefa e os sentidos que vão atribuindo a ela. No decorrer da socialização, 

percebo que, de primeiro momento, Gustavo busca estabelecer relações com a tarefa do colar 

de contas. Ele necessitava inicialmente expor justificativas para a regularidade, embora em 

seus dizeres não conseguisse expressar em palavras a relação existente entre as duas tarefas; 

por isso, tenta recorrer a aproximações e exemplos que traziam, de certa forma, algumas 

semelhanças. Esses sentidos que vão sendo atribuídos no decorrer da socialização são 

aproximações que as crianças encontram para dizer sobre a palavra. Mesmo não conseguindo 

expressar, comunicavam-se, aproximavam-se do significado, dialogavam com os colegas e 

comigo, tentando justificar as suas hipóteses, encontrar caminhos para justificar suas 

afirmações... 

 É importante destacar que Gustavo foi o primeiro a levantar hipóteses em relação ao 

fato de a sequência ocorrer de 2 em 2. O aluno procurava encontrar uma forma para validar o 

que estava entendendo por essa regularidade. Foi quando integrou ao nosso diálogo o 
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exemplo do termo 10, justificando, de posse de seus registros, como isso ocorria e de que 

forma poderia ser representado, pois, embora não falasse a respeito do termo 5, também 

estava com as folhas em mãos, na tentativa de me convencer de que essa sequência estava 

ocorrendo efetivamente de 2 em 2. Apontou para os termos (Figura 18), enfatizando os dois 

últimos quadradinhos de cada sequência: 

 

 

 

Figura 18 – Registro do aluno Gustavo 

 

 

 

  
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Isso me fez recordar dos registros de Wilson, que menciona: ―...em cima e embaixo 

vai aumentando um e também só em cima tem preto e embaixo só tem brancos. Em cima e 

embaixo dá 2 em 2‖. Ambos refletem sobre o mesmo ponto, porém Wilson utiliza de seus 

escritos para reforçar esse aspecto, enquanto Gustavo em momento algum o mencionou no 

registro, mas os pontuou no instante da fala, talvez porque não fosse significativo naquele 

momento escrever ou, ainda, só se tivesse dado conta disso no decorrer da socialização, nas 

vivências com o grupo... 

 A possibilidade de outra hipótese, no caso de Antonio, não desestabilizou o grupo. 

Talvez a forma como os questionei, elaborando um novo desafio a partir do registro de 

Antônio, tenha fortalecido e estimulado Joaquim a reforçar a sequência de 2 em 2 e, ao 

mesmo tempo, a considerar a hipótese de que ― o primeiro quadrado tem um segredo que os 

outros não tem, ele faz começar todo o segredo né!”, já que compreendia que todo o percurso 

iniciaria a partir dele. Gustavo ainda faz a relação com a palavra ―termo 5‖, quando justifica 

que seriam 5 brancos em cima e um preto e 5 brancos embaixo, pois, como se tratava do 

termo 5, havia relação da palavra ―termo 5‖com a organização da sequência, além do que, 

procurava ―isolar‖ o preto e criar um processo de generalização, que ocorreu quando 

questionei sobre o termo 12. 
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 Nesse momento, percebi o quanto as crianças utilizam a linguagem nesse processo de 

ação. As negociações de significados que vão estabelecendo com os seus registros, na 

interlocução com outros alunos e comigo, pelas palavras proferidas nesse ambiente de 

comunicação matemática vão possibilitando novas relações, novos pensares. E propiciam que 

narrem a respeito de suas hipóteses e, ao mesmo tempo, que a ação corporal (linguagens) se 

integre a essas palavras, pertença a esse ambiente de investigações matemáticas, pois 

procuram chegar ao significado de uma palavra através de outras palavras e linguagens. Dessa 

forma, a elaboração conceitual vai sendo gradualmente construída. É nesse ambiente de 

aprendizagem, ação e pertença que a linguagem está constituída, pois, segundo Vigotski 

(2009, p. 149, grifos do autor), 

 

...o desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende dos instrumentos de 

pensamento e da experiência sociocultural da criança. Basicamente o 

desenvolvimento da linguagem interior depende de fatores externos: o 

desenvolvimento da lógica na criança, como demonstraram os estudos de Piaget, é 

uma função direta de sua linguagem socializada. O desenvolvimento do pensamento 

da criança depende de seu domínio dos meios sociais do pensamento, isto é, da 

linguagem. 

 

 O episódio 1 evidencia todo um movimento dialógico em que os alunos buscam 

conjuntamente refletir sobre o padrão. Observo uma ação responsável, ética, intencional, 

ocorrida em meio a argumentações, pois cada pergunta e resposta era intencionalmente 

refletida. Havia nesse momento um ambiente de pertença, uma ação reflexiva em torno da 

tarefa, da palavra. 

 Quantas combinações consigo visualizar nesse momento! ―O pensamento pára, volta 

para trás, vem de novo, espera, hesita, toma fôlego.‖ (GAGNEBIN, 2011, p. 87). Eles buscam 

em suas experiências (“Eu resolvi pensar a partir dos outros”, “Eu gravei na mente”, “Eu 

pensei diferente”...) recuperar suas últimas discussões, as falas dos colegas em pleno 

movimento de alteridade, pois tomam a si as palavras do outro para ressignificar suas 

hipóteses. As linguagens atravessam todas essas ações, elas são a extensão de seus 

pensamentos, de suas reflexões, em que colocam em jogo a ação do autor-leitor-ouvinte. Um 

movimento que está perpassado pela tríplice mimese. Eles prefiguram suas experiências, 

configuram ao expressá-las de tantas formas, o que possibilitou que Gabriel, por exemplo, 

refigurasse, quando generalizou em relação ao termo 12. 

 O segundo episódio, em que os alunos novamente negociam alguns significados, me 

possibilitou confirmar, mais uma vez, essa dialogicidade entre o processo de ação e a palavra: 
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Episódio 2: “Isolo o preto para descobrir mais rápido”– no segundo episódio, 

dois aspectos são destacados: a contagem dos quadradinhos brancos e sua 

regularidade e a relação entre o pensamento figurativo e o numérico. 

Cid: Então o termo 5 ficou 5 brancos em cima e 1 preto e 5 brancos embaixo. 

Gustavo: É como se o preto não contasse, primeiro faço os brancos, porque eu 

descobri a quantidade que é e depois faço o preto, eu nem conto ele. 

Cid: Mas ele faz parte do padrão? 

Gustavo: Faz mais, assim ó: com o preto dá 6. 

Cid: E o 10? Ficaria 10 embaixo, 10 em cima e o preto, então seria 11? 

Jonas: É, mas é como ele não significasse nada. 

Cid: Mas ele não está aí? 

Jonas:Tá, mas é como se não fosse ele. 

Cid: Mas ele faz parte do padrão? 

Gustavo: Faz, mas por exemplo, 10 termo tem que ter 10 em cima, 10 embaixo e o 

preto. É que a gente descobriu uma estratégia para achar mais rápido! 

Cid: Entendi... Me digam o seguinte: quando fomos para aquela tarefa da Monique, 

vocês perceberam que, quando ela desenhou o padrão, o oitavo termo, alguma 

coisa aconteceu... 

Jonas: É, ela errou. 

Luisa: Ela errou no quadradinho. Colocou a menos! 

Gustavo: É como se ele não tivesse mais ele tá, então ia ser 7 branco e um preto. 

Ela tinha que colocar mais um branco depois o preto, ela colocou 7. 

Cid: Mas então como ficaria? 

Wilson: Era para ter 8 em cima e o preto e 8 embaixo. 

Cid: E quantos ela colocou? 

Gustavo: Ela colocou 8 mas tinha que ser 8 brancos e 1 preto em cima. 

Eduarda: 8 em cima e 8 embaixo e não podia esquecer do preto que vem em cima. 

Cid: Então vocês acreditam que seja isso que tenha gerado tanta discussão no dia 

que ela apresentou? Me digam o seguinte: se vocês forem contar desde o primeiro 

termo a quantidade total de quadradinhos que tem, como é que fica esse padrão? O 

termo 1 quantos quadrados tem? 

Em coro: 3. 

Cid: E o termo 2? 

Em coro: 5. 

Cid: O termo 3? 

Em coro: 7. 

Cid: O termo 4, quantos quadrados totais? 

Em coro: 9. 

Cid: E o termo 5? 

Em coro: 10. 

Leonardo: Não! 11! 

Cid: Agora me digam, como fica? 

Leonardo: 3, 5, 7, 9, 11. 

Cid: Vocês me disseram: o termo 1, 3; o termo 2, 5; o termo 3; 7; o termo 4, 9; o 

termo 5, 11... e o sexto? O que vai acontecendo? 

Em coro: 14. 

Gustavo:Não! Vai de 2 em 2. 

Em coro: É 13. 

 

 Como já havia comentado anteriormente, o quadrado preto nos termos é isolado pelos 

alunos. Embora reconheçam a sua importância em cada termo, buscam pela compreensão da 

sequência, entendendo que há o mesmo número de quadrados brancos na primeira e na 

segunda linha, o quadrado preto é mantido. Como Gustavo menciona: “É que a gente 

descobriu uma estratégia para achar mais rápido!”. Seu apontamento me possibilita pensar o 

quanto a criança é dinâmica em seus posicionamentos, o quanto busca por maneiras 
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significativas para a elaboração de suas hipóteses, em que para ela ―a capacidade de 

elaboração e construção a partir de elementos, de fazer novas combinações com elementos 

conhecidos, constitui o fundamento do processo criativo‖ (VIGOTSKI, 2014, p. 7). 

 A ―tarefa da Monique‖, em que compreendem que o ―erro‖ por ela cometido seria 

relativo à ausência de um quadradinho branco, como Eduarda pontua: ―8 em cima e 8 

embaixo e não podia esquecer do preto que vem em cima”, mostra que compreendem a 

organização desse padrão e, ao mesmo tempo, conseguem relacioná-lo a uma sequência 

numérica, o que percebi quando Leonardo destaca que a sequência ficaria da seguinte forma: 

―3, 5, 7, 9, 11” e 13
68

, quando questionei sobre o termo 6. Nesse instante, notei mais uma vez 

que conseguiram generalizar e estabelecer relações além dos números propostos na tarefa e 

ainda puderam sair do pensamento figurativo e caminhar para o numérico. Observo o quanto 

o aluno ―concebe com o significado da palavra aqueles objetos graças aos quais se torna 

possível a compreensão entre ela e o adulto, mas concebe a mesma coisa de modo diferente, 

por outro meio e com o auxílio de outras operações intelectuais‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 203). 

 No diálogo estabelecido entre as crianças, noto que eles ―crescem‖ por meio do outro 

e a partir do outro. O eu e o outro se complementam, se distanciam, se aproximam e vão em 

busca de um ponto em comum, que nasce da negociação de significados na problematização. 

É um mobilizar-se ético, responsável, respondível e complexo, que ocorre nessa relação de 

pertença desenvolvida no decorrer da investigação, vivências que vão se tornando parte do 

grupo, misturando-se nesse espaço-tempo, um espaço de construção, de experiência. 

 A negociação de significados auxiliou as crianças na compreensão da regularidade que 

defendiam estar presente na sequência. Todo esse movimento possibilitado nas aulas 

contribuiu para que, gradualmente, generalizassem que a sequência aumentava de 2 em 2 e 

que, ao estabelecer relações numéricas, estariam assim organizadas: ―3, 5, 7, 9, 11, 13 ...‖. 

Essa dinâmica possibilitada pela ação de narrar auxiliou os alunos a refletir, posicionar-se, 

estabelecer relações, ouvir e falar sobre a matemática. Esse movimento não é mecânico, mas 

exige da criança toda uma relação viva com a realidade; precisam se fazer compreender, e 

essa ação está aliada à abstração, pois ―as palavras são progressivamente introduzidas e 

propostas para as crianças como instrumentos para a utilizar para formar conceitos‖ 

(FRIEDRICH, 2012, p. 83), o que faz com que minha ação seja imprescindível nesse 

processo. 

                                                 
68

A sequência aumenta de 2 em 2, mas tem uma relação espacial. 
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 A generalização já havia ocorrido em momentos anteriores à socialização, eles já 

estavam em suas discussões em duplas, aproximando-se de outros termos, atribuindo outras 

relações... 

 

 

 

 Os caminhos percorridos até aqui me fazem refletir cada vez mais sobre a importância 

da linguagem, das relações de sentidos que vão sendo atribuídas pelas crianças no decorrer 

das tarefas e mediante a palavra do outro no ambiente de circulação de ideias proposto. Um 

―eu‖ que, constituído pelo ―outro‖ e pelo seu emaranhado de palavras e experiências, mobiliza 

ações, relações, pertencimento e o nosso ser no mundo (RICOEUR, 1989), um ―ser‖ que está 

envolto pela criatividade, pela ação responsiva consigo mesmo e com o outro ou, de forma 

mais intensa, com o mundo, com as coisas e com a vida, em que, pela ação do outro e com o 

outro, afirmo ou nego o meu ser. Um ser constituído pela ação, pela palavra, uma ação 

responsiva que me desloca a refletir, a conjecturar, a relacionar, a me posicionar. É essa ação 

que possibilitará, pela mediação da palavra, a aprendizagem dos alunos. 

 Não pretendo restringir esse caminhar a algo culminante na elaboração conceitual 

apenas, mas entendo que o nosso ser no mundo está presente a partir do momento em que me 

permito refletir acerca das coisas do mundo. Quando me reporto à matemática, à escola, e a 

 Ao mesmo tempo, mesmo tendo o padrão na folha, houve alunos 

como Gustavo que, para explicar a Wilson sobre a regularidade, utiliza-

se de exemplos para isso, indo além da tarefa proposta: 

 

 

13 

12 

12 

 E dá ênfase aos quadradinhos brancos... embora conservasse a 

posição dos números quando colocou acima do quadradinho preto o 

número 13. 

 Acredito que nesse momento ele já tinha generalizado... 

 

Diário de reflexões, 31 de março de 2014. 
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qualquer outra área do conhecimento, não há como isolar o processo reflexivo do aluno como 

parte desse pertencimento, parte de uma vivência alicerçada pelas experiências de cada 

sujeito. Como considerar essa multiplicidade? Talvez um dos caminhos esteja em nosso 

pensar, que não se restringe a relações mecânicas, mas se envolve pela multiplicidade de 

linguagens, pela relação do eu com o outro, que, constituído por suas experiências, age e 

reage diante da vida, propondo sentidos diferentes, olhares e sentimentos ímpares em relação 

ao que nos atravessa e nos toca. É nesse movimento que compreendo que os alunos dos anos 

iniciais estão envoltos, e a matemática é uma das raízes dessa planta em germinação... é pela 

ação do aluno ao narrar, é pela palavra que caminhamos para essa transformação e para a 

elaboração conceitual. 

 

E a caminhada continua... 

 

Pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo 

menos encerrado na esfera do vivido, ao passo 

que o acontecimento lembrado é sem limites, 

porque é apenas uma chave para tudo que veio 

antes e depois. (BENJAMIN, 1985, p. 37) 

 

 Como de costume, o Genimático estava lá, no canto da sala, lugar onde sempre o 

deixava... Ele não se resumia a um ―caderno‖ de anotações, que deveria ser preenchido pelos 

alunos, mas, muito além disso, tratava-se de um diário pertencente a todo grupo. Era naquelas 

páginas em branco que eles compunham seus escritos, suas reflexões, as hipóteses, ainda que 

provisórias, sobre as tarefas matemáticas. O mais importante era que naquelas páginas em 

branco escreviam sobre as experiências consideradas significativas para cada autor. Um autor 

que pertencia a toda a trama vivida em sala de aula, ao sentir-se tocado, compunha suas 

textualizações... Um autor que, em seu ato responsivo com o texto, traz o tocante de suas 

vivências, a sua ação diante das suas experiências, de suas experiências matemáticas
69

. Assim,  

 

tal pensamento, enquanto ato, forma um todo integral: tanto o seu conteúdo-sentido 

quanto o fato de sua presença em minha consciência real de um ser humano 

singular, precisamente determinado e em condições determinadas –ou seja, toda a 

historicidade concreta de sua realização – estes dois momentos, portanto, seja o do 

sentido, seja o histórico-individual (factual), são dois momentos unitários e 

                                                 
69

Acredito que essa ação de escrever no Genimático está presente por todo o movimento que narrei até aqui, 

pelas ações e narrativas que compuseram aquele espaço-tempo. É nesse momento que observo o quanto o diário 

é constelado e constela. Ele é o mobilizador para as crianças, que veem na circulação de ideias o repertório para 

escrever, e, da mesma forma, essa escrita se torna o elo que mobiliza o leitor-ouvinte a ampliar as suas 

discussões; ele narra e, nesse narrar, refigura-se. 
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inseparáveis na valoração deste pensamento como meu ato responsável. 

(BAKHTIN, 2012, p. 44) 

 

  O Genimático possuía uma identidade, não estávamos apenas falando a respeito de 

um diário, mas do Genimático, espaço em que, como eles mesmos diziam, ficavam “todos os 

nossos segredos das aulas de matemática”, e quem quisesse lembrar de um momento vivido 

nas aulas poderia recorrer a ele, a fim de rememorar esses instantes. É nesse momento que me 

recordo das reflexões que Ricoeur (1989) me possibilitou, pois, da mesma forma que Bakhtin 

(2010) explicita sobre o ato responsivo do autor, Ricoeur (1989) me permite transcender esses 

escritos e reconfigurar-me no ato da leitura, na ação de ler, em que o texto me possibilita 

transcender para momentos de reflexão e novas ações, me permite renarrar, deslocar-me para 

um movimento profundo, que desestabiliza, mobiliza novos pensamentos e expressar, pelas 

múltiplas linguagens que me atravessam, um novo pensar, um novo agir diante das coisas do 

mundo, ou seja, ―a transformação da experiência viva sob o efeito da narração‖ (GAGNEBIN, 

2006, p. 172). 

 Uma narração que circulava não somente no momento da escrita do diário, mas 

também no decorrer das tarefas matemáticas, na socialização, na escrita coletiva em que 

tantas vezes fui escriba, pois as crianças necessitavam de uma referência para compor o 

gênero narrativo. Sabia desse compromisso com elas, porém, a escrita no diário ultrapassava o 

contexto de uma ―tarefa de escrita‖, pois – sabendo escrever ou não – as crianças procuravam 

o Genimático, buscavam ler e escrever, mesmo com o auxílio de um colega. Nesses 

momentos percebo o quanto é complexa essa ação para eles, pois tinham que lidar com suas 

dúvidas em relação à língua materna e à organização do signo e, ao mesmo tempo, estabelecer 

uma linha de pensamento quanto aos dizeres que queriam narrar sobre a matemática.  

 Quanta complexidade! E ela não está restrita às aulas de matemática, mas se faz a 

partir da ação dos alunos em torno do ouvir, do ler e do narrar... por isso a necessidade, em 

muitos momentos, de ser escriba, de viabilizar leituras, escrever o que seria a organização 

desse gênero textual, para que mais tarde compusessem suas narrativas cercadas de estilo, 

intertextualidade e polissemia ... quantos momentos vivemos... quantas lutas venceram... mas 

a presença da matemática estava aí, viva, dinâmica, pulsante... o desejo de escrever no 

Genimático era mais forte, e criaram caminhos para que isso fosse se tornando realidade. 

 Diante dessa dialogicidade, foi difícil fazer minhas escolhas em meio a tantas 

narrativas. Meu objetivo inicialmente seria mostrar a aprendizagem não somente da 

matemática, mas também envolvendo a escrita e a oralidade. Tenho como pressuposto que o 

movimento de narrar e de ler e ouvir essas narrativas possibilita que o ambiente de 
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investigações matemáticas ganhe sentido, traga ações para que as crianças, viabilizadas pela 

palavra, caminhem em direção à elaboração conceitual.Tal processo, compreendo, ocorre 

progressivamente através da dialética da ação ao texto, do texto à ação, e é nessa dinâmica 

que os letramentos vão se constituindo. 

 A tarefa com os padrões geométricos mobilizou alguns alunos a escrever. O primeiro 

registro desse dia foi o de Tânia (Figura 19), a primeira a levantar-se da carteira e ir até o 

diário, pois, segundo ela, precisava narrar suas descobertas.  

 

 

Figura 19 – Narrativa da aluna Tânia 

 

 

 

Transcrição: “Eu sou T. eu fis pensando que o primeiro quadradinho tem um segredo que 

vai indo de 2 em 2 porque eu tava observando as imagem e descobri que é a sequência e 

assim é na atividade número 2) o termo 5º poderia ser assim 5 em cima e preto do lado 

direito e embaixo 5. Fim‖ 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 A narrativa de Tânia não representava apenas a primeira escrita sobre essa tarefa, mas 

também a primeira escrita no Genimático. De certa forma, inauguramos o diário com ela no 

dia 31 de março. Antes disso, o meu trabalho foi dedicado à apropriação, pelos alunos, do 

sistema de escrita e à produção textual, o que inclui também a narrativa e, essencialmente, a 

comunicação nas aulas de matemática. 

 A leitura da narrativa de Tânia me permite olhar em direção a alguns fragmentos, os 

quais de certa forma me conduzem para uma interpretação e me levam a ter uma visão do 
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todo, numa constelação dos elementos percebidos nos fragmentos. A prefiguração 

resplandece em cada linha dessa configuração narrativa, nas vozes de Tânia, que diz ter 

refletido sobre algo que vivenciou, demarcando em seu narrar sua identidade, ao colocar-se 

como autora de sua narrativa. Ela afirma: ―Eu sou‖, ―Eu estava‖, ―Eu descobri‖, marcas que, 

embora na primeira pessoa, resplandecem de alteridade, a partir de uma relação construída no 

―eu-outro-nós‖. Uma autora-leitora-ouvinte que estabelece sentidos à tarefa e à discussão 

efetuadas em sala de aula e que, através do seu narrar, propõe significado a essa escrita, fala a 

respeito da sequência, nomeia, busca palavras nos dizeres da professora e dos colegas, pontos 

que se constelam, formam um todo! 

 Tânia escreve sobre seus posicionamentos em relação à tarefa do padrão, enfatizando 

que havia um segredo e que era de 2 em 2.Tratava-se, segundo ela, de uma sequência. Ao 

destacar essa regularidade, busca justificar a sua hipótese, exemplificando com o termo 5, em 

que expõe: “5 em cima e preto do lado direito e embaixo 5”. Noto inicialmente as marcas de 

sua autoria, uma primeira pessoa que está constituída pelas vozes de Joaquim, que estava com 

ela trabalhando na tarefa, e pelas vozes que estiveram presentes no momento da socialização.  

 Ela foi uma das alunas que observava as discussões acontecendo, mas não havia 

comunicado, em momento nenhum, as suas ideias. Escrever, para ela, se tornava, talvez, um 

lugar mais ―seguro‖: sua timidez, de certa forma, a impedia de expor-se. Assim, em seus 

escritos ela encontraria um ―lugar para dizer‖, enfim, a sua ação responsiva. As palavras 

―sequência‖, ―termo‖ já aparecem em seu narrar, mas o fato de ter utilizado a palavra não 

quer dizer que ela já se tivesse apropriado desses conceitos. No entanto, como esse uso se 

tornou frequente na socialização, tanto por mim, quanto pelos colegas, posso considerar que 

ela imita a linguagem do adulto – nesse caso, a minha linguagem e aquela presente no 

enunciado da tarefa. Compreendo que ―na escola a criança não aprende o que sabe fazer 

sozinha mas o que ainda não sabe e lhe vem a ser acessível em colaboração com o professor e 

sob sua orientação. O fundamental na aprendizagem é justamente o fato de que a criança 

aprende o novo‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 331) e o torna parte de suas experiências. 

 Linguagens que se expressam em cada palavra que ela ouviu, em cada ação, nos 

gestos, nos olhares que ela vivenciou e interpretou na sala de aula com seus colegas e comigo. 

Sentimentos, afetividade, carinho e até agradecimento, quando eu leio e observo os dois 

corações vermelhos, juntos, ao final de sua narrativa e as marcas da sua infância, quando a 

Branca de Neve vem compor um lugar em seu texto. 

 Duas outras narrativas realizadas nesse dia foram dos alunos Gustavo e Wilson (Figura 

20) que estiveram ativamente presentes durante a socialização. Seria significativo para eles 
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escrever, deixar suas marcas do que vivenciaram discutindo sobre as tarefas, era preciso 

rememorar... 

 

Figura 20 – Narrativa dos alunos Gustavo e Wilson 

 

 

 

Transcrição 1: 
―Eu sou o G hoje eu descobrir que o temo da Monique estava erado ela colocou 7 e sima e 8 

em baixo‖. 

 

Transcrição 2: 
―Eu sou W na atividade de hoje 31 eu tive várias discoberta e eu vou comtar um para vocêis 

eu e os meus colegas descobriram isso na atividade so tinha preto emcima e embaicho só 

tinha branco eu e o G que me ajudou pensamoasin já que segue um padrão e um padrão de 

dois em dois e não só vai de dois em dois também vai de trêis em trêis e de quatro em quato e 

assi nós foi fazendo. Fim‖. 

  
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Gustavo enfatizou mais,em seus escritos, a tarefa de Monique,abordando o erro que 

ela havia cometido colocando 7 em cima, ao invés de 8 e o preto. Já Wilson destacou que fez 

várias descobertas e marcou a presença dos colegas nesse processo: ―eu e os meus colegas 

descobriram... eu e o G que me ajudou pensamos assim...‖, o que me possibilita refletir o 
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quanto esse momento de prefiguração (mimese I) se constituiu no encontro, na discussão, na 

parceria junto com o outro, em que as vivências foram retomadas pelo autor da narrativa, que, 

no momento da configuração (mimese II), deixa suas marcas...Marcas de parceria, da 

pertença, da responsividade em seu narrar, mostrando o quanto essa ação reflexiva se mostra 

presente, conjunta... Do ―eu sou‖ (autor singular presente nas primeiras linhas de sua 

narrativa), passa a assumir no seu ato dialógico, a presença de um outro, Gustavo, fazendo o 

―eu‖ ser narrado nas últimas linhas como ―nós‖. A mimese II ―extrai sua inteligibilidade de 

sua faculdade de mediação, que é de conduzir do montante à jusante do texto, de transfigurar 

o montante em jusante por seu poder de configuração‖ (RICOEUR, 1994, p. 86). 

 Wilson ainda destaca a sequência do padrão, reforçando sua regularidade, mas, ao 

mencionar que o padrão segue de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, ele possivelmente estivesse 

querendo se referir à quantidade de quadradinhos brancos em cada termo e, ao mesmo tempo, 

destacar essa relação acontecendo como ―um segredo‖ entre um termo e outro. Foi nesse 

momento que refleti acerca da socialização, pois naqueles instantes Wilson não havia 

mencionado o fato de essa quantidade entre os termos ir se modificando, até porque, tanto em 

seus registros quanto na socialização, ele enfatizou que ―...em cima e embaixo vai 

aumentando um e também só em cima tem preto e embaixo só tem brancos. Em cima e 

embaixo dá 2 em 2”. Talvez faltassem detalhes nesse registro ou, ainda, mais clareza na 

escrita de suas ideias. Será mesmo que o aluno mudou de ideia quanto à regularidade que 

havia encontrado no início da tarefa e na socialização? Ou terá a organização da escrita dado 

margem a outras possibilidades de interpretação? 

 A minha ação, enquanto leitora de sua narrativa, me permite trazer essas dúvidas, 

incertezas e reflexões... será mesmo que essas inquietudes seriam também do autor dessa 

narrativa? Ou elas seriam somente minhas? Outras possibilidades poderiam surgir com outros 

leitores; será, mesmo, que iriam mobilizar-se a refletir como eu? O processo de 

reconfiguração (mimese III) abre a um horizonte de expectativas, um horizonte de ações, de 

novas ações sobre o que se lê ou ouve. Uma narrativa que está entremeada pela composição 

de palavras, por expressões, estilo, marcas de suas reflexões. E a de Wilson, em particular, 

pela presença do ser criança, por suas preferências, escolhas, quando, ao final do texto, cola o 

adesivo do Pokémon, desenho infantil de que gosta muito e que faz parte de suas brincadeiras 

na escola
70

. No processo interpretativo, 

                                                 
70

Wilson traz frequentemente adesivos e cartinhas do Pokémon (―monstro de bolso‖, que seria uma criatura 

fictícia popular utilizada em jogos de videogames e desenhos)  para brincar no recreio. A brincadeira mais 
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...confrontam-se sempre dois mundos, o da obra e o do intérprete. Ambos devem ser 

refletidos. A dinâmica da compreensão comporta, porém, certo apagamento do 

intérprete em favor da obra; uma ―desapropriação de si‖ para deixar o texto, por 

exemplo, nos interpelar na sua estranheza e não só nos tranquilizar naquilo que nele 

projetamos, mas também produzir, graças ao confronto entre o universo do 

intérprete e o universo interpretado, uma transformação de ambos. [...] O processo 

hermenêutico, poderíamos dizer, desapropria duplamente o sujeito da interpretação: 

obriga-o a uma ascese primeira diante da alteridade da obra; e, num segundo 

momento, desaloja-o de sua identidade primeira para abri-lo a novas possibilidades 

de habitar o mundo. (GAGNEBIN, 2006, p. 168) 

 

 São essas novas possibilidades de habitar no mundo que o movimento de refiguração 

nos trouxe, e a mim em especial, ao ler a sua narrativa. Essas narrativas seriam ―dadas‖ a 

serem lidas ou ouvidas... era momento de retornar à sala de aula no dia seguinte e voltar o 

diário no seu espaço-tempo, no espaço da sala de aula, naquele tempo vivido por todos nós; 

era momento de dar espaço a essa leitura e possibilitar que as crianças refletissem a respeito, 

se assim se sentissem tocadas para fazê-lo. 

 Relembrei as crianças dos acontecimentos que passamos no dia anterior, da tarefa que 

havíamos feito e das narrativas que Tânia, Gustavo e Wilson escreveram. Perguntei se alguém 

já havia feito a leitura, pois sempre que eu chegava e colocava o Genimático na sala, algumas 

crianças iam folhear, liam, conversavam sobre os adesivos que colavam – enfim, era um 

momento de descontração para eles, leitores, mas também para os autores, que se 

aproximavam dos colegas para conversar a respeito do texto e de suas ideias. 

 Perguntei aos autores se gostariam de compartilhar seus escritos com a sala, e, de 

modo geral, os três afirmaram que sim.Os alunos iniciaram a leitura de suas narrativas, 

enquanto os demais ouviam e, ao mesmo tempo, expressavam algumas de suas dúvidas, 

fazendo gestos, alterando a expressão do rosto e conversando com o colega ao lado. Posso 

considerar que nesse instante a ação diante do texto atravessava esses leitores, mobilizava-os 

a pensar a respeito desses escritos, estabelecendo relações com as tarefas e, ao mesmo tempo, 

com nossas discussões durante a socialização.  

 

Enquanto leitores, podemos permanecer num estado de suspense em relação a toda a 

espécie de mundo visado, ou efectuar referências potenciais não ostensivas do texto 

numa nova situação, a do leitor. [...] criamos uma nova referência ostensiva, graças à 

espécie de execução que a arte de ler implica. Estas duas possibilidades estão 

igualmente contidas no acto de ler, concebido como a sua interacção dialética. 

(RICOEUR, 1989, p. 206) 

 

                                                                                                                                                         
frequente é o ―jogo do bafo‖. Essa nomeação se deve pois é realizada com cartinhas e para virá-las com as mãos 

as crianças utilizam do vento, gerado pela batida da mão sobre a cartinha. 
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 Nessa dialética que a ―escuta‖ possibilitava, eu compreendia que esse momento não 

poderia se restringir apenas à leitura das narrativas, mas era preciso ir além... o 

comportamento de alguns alunos já me trazia alguns indícios de que aquela leitura tocava de 

alguma forma... que essa interação dialética mobilizava novos pensares, novas reflexões. Era 

preciso abrir espaço para que falassem a respeito.  

 Ao término da leitura perguntei aos alunos se alguém gostaria de comentar ou fazer 

alguns apontamentos sobre a narrativa dos colegas. Enfatizei que poderiam nesse momento 

lembrar de instantes que já havíamos vivido, de relações que fizeram no decorrer da leitura, 

mas que não haviam estabelecido antes. Ou podiam, mesmo, apenas comentar a respeito 

desses escritos e do que mobilizou esses alunos-autores a escrever. Era momento de escutar, 

argumentar, posicionar... enfim, narrar. 

 Gustavo iniciou a discussão, enfatizando o que mais observou nos diários, utilizando 

como parâmetro a sua escrita, já que observava semelhanças entre a sua narrativa e a dos 

colegas. 

 

Episódio 1: “A tarefa da Monique” – algumas coincidências... 
Gustavo: Eu vi que nos outros, o primeiro, o segundo assim, o terceiro foi a mais 

falado do diário. 

Cid: Ah é, qual tarefa? 

Gustavo: A da Monique. 

Cid: E por que será falaram da Monique? 

Wilson: Porque estava errada e nós descobrimos rápido. 

Antonio: É fácil! 

Cid: Mas o que ela fez de errado? 

Wilson: Ela colocou os 7 brancos em cima. 

Cid: Mas o que será que teria acontecido com ela para ter colocado 7 ao invés de 

8? 

Alexandre: Ela esqueceu! 

Emilly: Ela fez rápido! 

Alexandre: Ela esqueceu de 1. 

Wilson: Eu acho que não foi isso. 

Cid: Mas, então, Wilson, o que poderia ter acontecido? 

Wilson: Não foi só esquecimento. 

Cid: Mas, então, será que ela entendeu o padrão desde o seu início para ter 

colocado 7? 

Wilson: Acho que ela não entendeu, por isso fez errado. 

Gustavo: Ela devia ter entendido que o preto contava. 

Cid: Essa é uma possibilidade. 

Tadeu: Ô prô, ela era a mais inteligente da sala? 

Cid: Não sei, e agora?Não entendi sua pergunta... 

Wilson: Ela era, sim!  

 

 

 Nesse episódio Gustavo faz os alunos refletirem sobre o ―erro‖ de Monique. Explicita 

que essa tarefa foi a mais comentada nos diários. Talvez ela tenha chamado tanto a atenção 

por expressar um erro que teriam que desvendar, o que traz um movimento de ―intriga‖ para 

todo o grupo, mas ao mesmo tempo havia algo por trás disso, que até então não tinha sido 
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desvendado. Sentia alguma coisa no ar, algo que os movia nessa tarefa. Foi quando Tadeu me 

questionou: ―Ô prô, ela era a mais inteligente da sala?”. Isso me fez refletir, buscar nas 

minhas memórias a relação que estavam estabelecendo. Quando Wilson afirmou: ―Ela era, 

sim!”, percebi que se tratava de uma coincidência... 

 No ano de 2013 eu estava também com uma sala de 3.º ano, e havia uma aluna 

chamada Monique. Como Wilson também estava nessa sala, criou a imagem de que Monique 

conseguia realizar todas as tarefas e era muito inteligente. Quando viu o nome na tarefa, 

pensou se tratar da mesma pessoa e comentou com a sala inteira que a aluna ―mais 

inteligente‖ havia errado na lição, o que motivou também os colegas a desvendar ―os erros de 

Monique‖. Como o restante da sala não a conhecia, pois estava no 4.º ano, Wilson se 

encarregou de mostrar para a sala toda quem era a Monique. E no final me disse: “Prô, ela 

também errou!”. Nesse instante percebi o quanto era significativo para ele falar a respeito 

dessas experiências. Naquele ano Wilson também era meu aluno (geralmente opto por 

continuar no ano seguinte com os alunos que ficam retidos no mesmo ano, para dar 

prosseguimento ao trabalho) e terminou o ano em fase de alfabetização. Possivelmente, para 

ele, uma ―boa aluna‖ nunca erraria.  

 O mais interessante é que, durante a tarefa e a socialização, isso não tinha ficado 

explícito, mas a leitura da narrativa, de certa forma, possibilitou a eles expressar, contar, e 

estabelecer outras relações, renarrar. Outro ponto importante foi quanto às possíveis causas 

que levaram a aluna a não colocar 8 quadradinhos brancos em cima. Quando os questionei, 

expuseram que se tratava de um esquecimento ou, mesmo, que ela tinha feito rápido demais. 

Mas tentei retomar a discussão, buscando elementos na compreensão do próprio padrão. Foi 

quando Wilson mencionou: ―Acho que ela não entendeu por isso fez errado”, referindo-se ao 

padrão, e Gustavo complementou:“Ela devia ter entendido que o preto contava”.  

 A não compreensão do padrão de como era organizado esse crescimento de 2 em 2 

possivelmente teria propiciado que a aluna tivesse incluído o preto e deixado de acrescentar 

mais um quadradinho branco. Essas possibilidades que os alunos trazem em relação à 

narrativa lida me fazem refletir sobre o processo de interpretação e, ao mesmo tempo, 

observar que ―compreender um texto é seguir o seu movimento do sentido para a referência, 

daquilo que ele diz para aquilo de que fala. [...] O sentido do texto como uma injunção que 

parte do texto, que solicita um novo modo de ver as coisas‖ (RICOEUR, 1989, p. 209). 

 Esses novos modos, essas ações que a narrativa abre ao leitor – nesse caso, no leitor-

ouvinte dessas narrativas (já que essa narrativa foi lida em voz alta pela sua autora) – trazem 

um horizonte de possibilidades, de novos pensares e de novas ações, ações essas que 



160 

 

 

mobilizaram alguns alunos a generalizar, a buscar novas possibilidades diante do que estavam 

compreendendo, do padrão geométrico, do conceito. Nesse caso, mais uma vez, saindo do 

pensamento figurativo e caminhando ao pensamento numérico. No episódio seguinte,Gustavo 

inicia essas relações: 

 

Episódio 2: “Ele é infinito! Esse padrão continua...” – os alunos nesse episódio 

travam uma discussão envolvendo números maiores, generalizando e ao mesmo 

tempo destacando que esse padrão continua. 

Gustavo: Se fosse dez mil, ia ser dez mil em cima, um preto e dez mil embaixo. 

Cid: Alguém pensou em outra coisa? 

Antonio: Se colocasse duzentos mil embaixo e um quadradinho preto... 

Leonardo: Não!Em cima e duzentos mil embaixo. 

Cid: Entendi, então com os números maiores também daria para ser resolvido? 

Em coro: Sim! 

Luisa: É, se fosse trezentos mil, era trezentos mil em cima e um preto e trezentos mil 

embaixo. 

Gustavo: E se fosse um milhão seria a mesma coisa, um milhão em cima e um preto 

e um milhão embaixo. Prô, imagina fazer um bilhão de número? 

Alexandre: É, se fosse quatro bilhões, ia ser quatro bilhões em cima e um preto e 

quatro bilhões embaixo. 

Cid: Vocês lembram que ontem, e isso também não apareceu no nosso diário, mas 

me fez pensar, quando a gente fez alguns números na lousa? Como fizemos? 

Luisa: Era 3. 

Cid: E o próximo? 

Luisa: Era 5. 

Cid: E porque era 5? 

Tadeu: Porque era de 2 em 2. 

Cid: E o próximo? 

Alexandre: 7, 9. 

Emilly: 11. 

Luisa: 13. 

Emilly: 15, 17, 19. 

Em coro: 21, 23. 

Cid: Então continua? 

Luisa: É infinito! 

Cid: O que é infinito? 

Luisa: Não acaba, o padrão continua. 

Em coro: É, continua! 

Cid: E como vocês sabem disso? 

Alexandre: Até chegar nos bilhões, trilhões... 

Cid: Bem, vamos relembrar... nós falamos a respeito do diário da Monique, dos 

números maiores, que o padrão vai de 2 em 2, falamos a respeito dos números sem 

as formas geométricas, mas apenas lembrando dela e usando números. O que vocês 

descobriram? 

Luisa: Que ele é infinito e que esse padrão continua. 

Gustavo: Vai indo de 2 em 2, 3 em 3... 

Luisa: Esse padrão também continuaria, 4, 5, 6, 7, 8... 100 (está se referindo ao 

Termo 4, termo 5, termo 6, termo 7, termo 8... e termo 100). 

Cid: Se a gente pensar na tarefa que fizemos do colar, das contas coloridas, e desse 

padrão que fizemos ontem, tem alguma diferença ou é igual? 

Alexandre: Tem, eles fazem de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e assim (mexe com a 

mão de forma circular, tentando mencionar sobre a continuidade). 

Wilson: Vai seguindo do mesmo jeito. 

Cid: Como? 

Wilson: É um padrão de 2 em 2 e esse pode ser de 2 em 2 também. 

Cid: Mais no colar só tinha padrão de 2 em 2? 
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Gustavo: Tinha de 3 em 3 também. 

Cid: Na resolução do colar vocês colocaram sobre par e ímpar, dá para falar de 

par ou ímpar nesse padrão de ontem? 

Luisa: Quando pega os números... 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar. 

Cid: Então vai seguir só com ímpares? 

Gustavo: Sim. 

Cid: Então dá pra gente dizer que era par e ímpar como no colar? 

Alexandre: Não. 

Gustavo: E também se fosse ímpar, par, ímpar, par tinha que ser de 1 em 1. 

Leonardo: Porque ímpar é sozinho e com par é 2 e nos quadradinhos vai 

aumentando de 2 em 2. 

Cid: E nos quadradinhos isso não daria? 

Leonardo: Não! 

Cid: Por quê? 

Leonardo: Porque já começa com 3. 

Alexandre: É porque na lição de ontem vai de 2 em 2 e vai indo, vai aumentando. 

 

 

 A ação do leitor permite ao aluno trazer esse horizonte de expectativas, de reflexões 

diante dos escritos do outro. Um autor-leitor e leitor-ouvinte que, tocado pelos seus próprios 

escritos e pelos do outro, refletem e buscam caminhos para estabelecer novas relações, para 

refletir acerca da tarefa e para ressignificar as narrativas. Nesse segundo episódio percebo o 

quanto essas discussões e essa trajetória com os alunos possibilitaram que generalizassem e 

fossem gradualmente chegando ao significado. Gustavo, de forma intensa, faz o grupo pensar, 

como já havia feito na socialização, acerca dessa generalidade, quando menciona que ―se 

fosse dez mil ia ser dez mil em cima, um preto e dez mil embaixo”, provocando Antonio, 

Leonardo, Luisa e Alexandre a generalizarem também, a ponto de pensar a respeito de 

milhões, bilhões e trilhões. Nesse momento Vigotski (2009, p. 9) me ajuda a relacionar essa 

generalização feita pelas crianças com a questão da palavra e o ato verbal do pensamento, em 

que 

 

a palavra nunca se refere a um objeto isolado mas a todo um grupo ou classe de 

objetos. Por essa razão, cada palavra é uma generalização latente, toda palavra já 

generaliza e, em termos psicológicos, é antes de tudo uma generalização. Mas a 

generalização, como é fácil perceber, é um excepcional ato verbal do pensamento, 

ato esse que reflete a realidade de modo inteiramente diverso daquele como esta é 

refletida nas sensações e percepções imediatas.  

 

 Esse ato verbal de pensamento esteve presente em todo o processo que desenvolvemos 

com a tarefa, não se tratava apenas de uma construção feita de uma hora para outra, mas, sim, 

de todo um caminhar de reflexões presentes nos momentos em dupla, em que discutiram e 

levantaram suas primeiras hipóteses sobre a tarefa; no momento da socialização, em que 

tentaram validar e, ao mesmo tempo, se depararam com novas analogias pela ação de si e do 

outro; na escrita da narrativa, em que cada autor, solitariamente, narrou sobre o que o tocava 

e, ao mesmo tempo, marcou suas hipóteses e validações acerca do que vivenciou nos dois 
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momentos anteriores; na leitura da narrativa por seus autores; e na ação reflexiva que essas 

narrativas provocaram em seus leitores-ouvintes, a ponto de generalizarem e aproximarem-se 

da palavra. É nesse conjunto de sensações, percepções, linguagens e experiências que a 

criança vai produzindo sentidos a esses dizeres. Seria,como Vigotski (2009) menciona, um 

entrelaçamento de conceitos, na combinação entre pensamento e linguagens, na aproximação, 

pelo uso de sinônimos, para chegar ao significado, encontro possível durante a mediação entre 

o adulto (que já pensa por conceitos) e a criança (que está construindo o conceito). 

 É nessa dialética desenvolvida em sala de aula que as crianças podem apropriar-se da 

linguagem e estabelecer, progressivamente, suas relações com o conceito matemático, que 

inicialmente faz parte dos discursos do outro, mas que vai ganhando forma e espaço através 

da própria linguagem do aluno, de sua própria autoria, pois ele inicia um processo de 

pertencimento, de compreensão.  

 Outro ponto importante que as crianças trouxeram para esse momento envolveu a 

regularidade do padrão e sua continuidade. Luísa explicita que o padrão ―é infinito![...] Não 

acaba, o padrão continua”. Ela e também Alexandre, Gustavo, Leonardo e Wilson já tinham 

clareza desse processo acontecendo, por isso generalizaram pensando em números maiores 

(milhões, bilhões e trilhões), mas, de certa forma, a fala de Luísa trouxe para o grupo uma 

nova relação: os padrões não param nos trilhões, ainda há uma continuidade, é infinito! Essa 

relação foi permitida também porque haviam estabelecido aproximações entre o campo 

figurativo e o numérico, o que possibilitou compreender que os padrões geométricos 

continuariam. Ao mesmo tempo, todas as reflexões já realizadas na tarefa do colar de contas, 

em que abordamos os mesmos conceitos, vieram à tona nesse ir e vir e nas significações 

produzidas pelas crianças. Esse momento já fazia parte de suas experiências, que elas 

rememoraram quando trataram sobre a regularidade,  sobre o significado de os números serem 

infinitos. 

 Luísa trouxe indícios de sua compreensão quanto ao significado da palavra ―infinito‖, 

e penso que, a partir do momento que seus colegas iniciaram com os exemplos, possivelmente 

também tenham tido essa compreensão, já que associaram a palavra aos números e, 

consequentemente, à continuidade dos padrões. 

 Ao questioná-los acerca do colar de contas, meu objetivo era retomar as discussões da 

socialização em que afirmavam que a tarefa do colar de contas ―era igual‖ à tarefa dos 

padrões geométricos. Alexandre apontou que a sequência segue de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 

pensando acerca da regularidade dos quadradinhos brancos em cada termo. Aproveitando a 

discussão, tentei estabelecer a relação de par e ímpar, como destacaram no colar de contas, 
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perguntando: ―Na resolução do colar vocês colocaram sobre par e ímpar, dá para falar de 

par ou ímpar nesse padrão de ontem?”. Luísa disse que não seria possível, associando ao 

campo numérico que ficaria: 3, 5, 7 e 9 e, portanto, seriam todos ímpares. Gustavo ainda 

reafirmou que, se fosse ímpar, par, ímpar, par, seria de 1 em 1, mas, como vai aumentando de 

2 em 2, não daria. Leonardo, para fechar a discussão, explicou que a sequência inicia com três 

quadradinhos, e isso justificaria, segundo ele, a presença de apenas ímpares na sequência, já 

que vai aumentando de 2 em 2. 

 Mesmo estando encerradas as discussões, Leonardo ainda conversava com Aline, 

Gustavo, Luísa, Marina, Joaquim, Tadeu, Rafael e Alexandre em sua carteira. Como vi um 

certo movimento em volta de Leonardo, fui até lá para saber do se tratava. Eis que o 

presenciei fazendo algumas anotações em seu caderno. Foi registrando do Termo 1 ao Termo 

11 a sequência numérica que ficaria, procurando mostrar que todos seriam ímpares, 

relacionando com o padrão geométrico, em que explicava: “Olha, aqui fica 10 em cima, um 

preto e 10 embaixo, tá vendo? Com o 11 é a mesma coisa” e Gustavo complementava: “É, se 

for número grande também, o 2 em 2 continua, aumenta em cima e embaixo”.  

 Aproveitei o momento para perguntar a Gustavo se com números grandes haveria 

necessidade de contar de 2 em 2, e ele me disse que não, pois após descobrir o ―segredo‖ fica 

tudo mais fácil, não havendo a necessidade da contagem.  

 Narrei esse momento no meu diário de reflexões. Não esperava que fossem continuar 

as discussões. Considero que esse momento foi significativo para as crianças e estabeleço 

relações com o ambiente de investigações matemáticas que progressivamente estava 

possibilitando. Ele não se constrói de um dia para o outro, mas estávamos buscando, juntos, 

construí-lo a partir de um ambiente de pertença, ou seja, aquele ambiente de investigações 

matemáticas se tornaria parte das crianças, quando estivessem envolvidos, seguros, tranquilos 

para dizer e narrar.  



164 

 

 

 

  

 Percebo, nesse movimento de refiguração, esse todo constelar, em que o mundo do 

autor, o mundo do texto e do leitor se constelam. As experiências vividas vão sendo 

entremeadas pela imaginação e pela criatividade, e suas vozes vão pertencendo a essa 

narrativa, tornando-se coautores de Gustavo, Wilson e Tânia.  

 Suas narrativas provocam um ato reflexivo, despertam em si (autores) e no outro 

(leitores) o pensar sobre a matemática, abrindo, na sala de aula, a produção de conhecimento 

matemático e sua ação pela linguagem, pois as mediações ocorridas, com os alunos e comigo, 

todos permeados por diferentes experiências, juntamente com a palavra (que torna presente o 

ausente), possibilitam o caminhar do grupo à abstração e à generalização, ou seja, às funções 

psíquicas superiores (VIGOTSKI, 1931). 

 A negociação de significados que foi narrada compôs esse todo, esses significados 

possibilitaram a Gustavo generalizar, mobilizaram Luísa a agregar a essa discussão a palavra 

―infinito‖, que, carregada de significados matemáticos, vai compondo outras tantas imagens, 

―linhas imaginárias‖ que consigo observar, sentir, vislumbrar e redesenhar. 

 Leonardo prosseguiu com os colegas enfatizando que os números 

vão de 2 em 2 nesse padrão e, se tivessem números ao invés de 

quadradinhos, ficaria da seguinte forma: 

 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 

3,   5,   7,   9,   11,  13, 15, 17, 19,  21,   23 

 

 Gustavo continua estabelecendo relações com os números 

maiores...[...] 

 As tarefas sobre padrões trouxeram resultados muito positivos. A 

cada dia percebo o quanto as crianças têm ampliado as discussões e 

tentado se envolver, debatendo com os colegas, dando exemplos, 

estabelecendo relações, enfim, falando sobre a matemática. 

 Gostaria muito que alguns alunos que ainda não se colocam nas 

discussões participassem mais, creio que é uma trajetória que ainda 

teremos que percorrer... 
 

Diário de reflexões, 01 de abril de 2014. 
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 Dessa forma, na narrativa, o autor traz a ―imaginação como capacidade de criar 

sentidos novos e recriar a própria realidade social e política, resistindo à reificação, às 

distorções e dissimulações que simulam a necessidade. É ela também que permite a 

preservação da comunicação, não deixando fechar o diálogo [...]‖ (RICOEUR, 1989, p. 13). 

 E essa imaginação, essa capacidade criativa vai permitir que, pela refiguração (mimese 

III), o leitor ressignifique seu contexto e sua compreensão, que possa refletir, partilhar com o 

outro uma nova experiência. Essa partilha aconteceu após a leitura do diário e as relações 

estabelecidas pelas crianças, pois novamente se permitiram narrar, escrever no Genimático 

suas impressões, suas vivências, as relações que, de certa forma, o significaram após a leitura 

das narrativas pelos alunos, desencadeando outra mimese II, a volta ao processo de 

configuração. Gustavo me procurou, dizendo que precisava escrever para deixar ―guardada‖ 

mais uma de suas descobertas, e Luísa, Eduarda e Leonardo compartilharam seus escritos pela 

primeira vez. Novamente presenciei a marca das ações desses leitores-ouvintes, que agora, 

mobilizados pela leitura do outro e pela participação intensa durante a comunicação de ideias, 

se permitiram renarrar, estabelecendo relações com o que viveram, sentiram e ouviram, 

reiniciando a tríplice mimese, mediada pela vivência e pelo reconhecimento. (RICOEUR, 

1994) 

 Luísa inicia sua narrativa (Figura 21) retomando considerações sobre o termo 5: 

 

Figura 21 – Narrativa da aluna Luísa 

 

 

 

Transcrição:   

―Eu sou a L. Ontem eu descubri o termo 5º. O termo 5º ele vai de 5 em 5. 

Tabém quando a Pro Cidinéia deu a 3ª atividade da Monique quando eu contei já vi que tinha 

alguma coisa erada era que ela tinha colocado 7 brancos e um preto mas não era para ela ter 
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feito isso era para ela fazer 8 brancos em cima e embaixo mais ela fez 7 brancos e um preto‖. 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Quando Luísa explicita que o termo 5 vai de 5 em 5, está querendo explicitar que no 

termo 5 existem 5 brancos, mas é interessante perceber que, mesmo tendo essa compreensão, 

lhe faltam palavras para expressar seu entendimento, o que ocorre muitas vezes com a criança 

quando escreve um texto de própria autoria, em que precisa buscar elementos linguísticos, 

semânticos e conceitos para dar conta do sentido da frase. Isso se confirma mais adiante, 

quando ela traz a tarefa de Monique, em que salienta que ―ela tinha colocado 7 brancos e um 

preto, mas não era para ela ter feito isso; era para ela fazer 8 brancos em cima e embaixo mas 

ela fez 7 brancos e um preto‖. Luísa tinha compreensão de que existia uma regularidade, que 

iria de 2 em 2 e continuaria, como disse anteriormente, até o infinito. 

 Da mesma forma, Eduarda traz os mesmos elementos de Luísa para sua narrativa, sem 

deixar de mencionar a tarefa de Monique, que se mostrou tão significativa para toda a turma: 
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Figura 22 – Narrativa da aluna Eduarda 

 

 

 

Transcrição: 

―Eu sou a E.: ontem eu descubri que o termo 10 vai indo de 10 em 10 e na 3ª tarefa a da 

Monique ela colocou 7 em cima e enbaicho 8 em cima estava erado eu descobri isso 

contando encima e enbaixo e vi que ela errou eu achei que eu tinha contado erado o preto não 

conta‖. 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Como Luísa, Eduarda se refere ao termo 10 e à presença de 10 quadradinhos brancos 

nesse termo (Figura 22). Além disso, retoma a tarefa de Monique, contemplando que em cima 

também deveria ter colocado 8 quadradinhos brancos. É interessante perceber que a ideia que 

me passa nesse momento é que ela acreditava, até a discussão, que havia contado errado, ―eu 

achei que eu tinha contado erado‖. É possível essa interpretação enquanto leitora de sua 

narrativa, porque ela escreve no Genimático após todo o processo de leitura dos diários e de 

discussão que havíamos feito e, além disso, quando faz a leitura do diário para os colegas, 

explica que, antes da discussão, não tinha certeza de que havia realmente descoberto o 

segredo.  

 Compreendo mais uma vez como é forte a presença do outro nesse processo, o quanto 

a discussão coletiva e a leitura das narrativas no Genimático possibilitam a Eduarda uma 

aproximação maior com essas validações que já haviam sido realizadas pelos seus colegas, 
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dando oportunidade a ela de refletir acerca de suas generalizações iniciais. Recordo-me, aqui, 

dos escritos de Larrosa (2014, p. 197, tradução minha) quando diz: 

 

... a escrita não é apenas um instrumento para a expressão do pensamento, o que 

vem depois do pensamento, mas é o próprio pensamento, a materialidade do que 

chamamos de pensar. O pensamento é uma das formas com que às vezes a escrita é 

dada. E a escrita é uma das formas com que às vezes o pensamento é dado.
71

 

 

Outros dois alunos que quiseram deixar suas marcas presentes no Genimático foram 

Gustavo e Leonardo, que privilegiaram em suas narrativas um olhar para as generalizações 

que haviam realizado no decorrer das discussões. Gustavo permitiu-se nesse momento agregar 

às suas ideias iniciais novas generalizações, que estiveram presentes em suas enunciações 

tanto durante a socialização quanto nas discussões após a leitura do diário. 

 

 

Figura 23 – Narrativa do aluno Gustavo 

 

 

 

Transcrição: 

―Continua     Eu sou G. onte fatou uma descoberta o mil e quiento se faz mil e quientos em 

sima e um preto do lado e mil e quietos em baixo e embaixo não põem preto‖. 01/04/14 

 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Gustavo traz, no início de sua narrativa (Figura 23) uma ―marca‖, a palavra continua. 

Para ele, havia um sentido em colocá-la no início de sua narrativa, pois significava a 

continuação das descobertas que já haviam sido feitas por ele no dia 31 de março, mas não viu 

sentido em colocá-las naquele momento. Possivelmente todo o movimento de discussões e 

experiências tenha contribuído ao aluno renarrar e deixar evidentes suas reflexões, e isso foi 

                                                 
71

“... la escritura no es solo un instrumento para la expresión del pensamiento, algo que viene después 

del pensamiento, sino que es el pensamento mismo, la materialidade propia de eso que llamamos 

pensar. Pensar es una de las formas em las que a veces se da la escritura. Y escribir es una de las 

formas en las que a veces se da el pensamiento”. (LARROSA, 2014, p. 197) 
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possível pelo processo de mimese I, mimese II e mimese III e, em especial, pela possibilidade 

que tiveram de aproximar-se da linguagem matemática, de refletir sobre a palavra. Essa 

dialética permite que as crianças possam gradualmente pensar sobre os conceitos. 

 Considero que essa aproximação se dá num ir e vir constante, em que ora trazem os 

sentidos de uma palavra, ora o significado; e, mediante o contexto, as relações efetuadas 

voltam aos sentidos novamente... ora se aproximam, ora se afastam, eis o movimento dialético 

da elaboração conceitual. 

 Leonardo também fez sua narrativa e procurou registrar a sequência dos quadradinhos 

brancos (Figura 24). Como foi um dos alunos que durante as discussões conseguiu mobilizar-

se para refletir do contexto figural para o numérico, fez seu registro reforçando essa relação, 

pois considerou que ―vai de 2 em 2‖ e a sequência seria: ―3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 

etc.‖. 

 

Figura 24 – Narrativa do aluno Leonardo 

 

 

 

Transcrição: 

―Meu nome é L., ontem eu descobri que os numeros vai em dois em dois igual a 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, etc...‖. 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 A expressão ―etc.‖ faz referência à continuidade do padrão, que, como Luísa abordava, 

era infinito. A palavra do outro – nesse caso, de Luísa – está presente nos escritos de 

Leonardo, as experiências vividas por ele foram transformadas em atos de linguagem, em atos 

de narrar, pelas vozes que circulavam naquela sala, pelas trocas feitas durante aqueles dois 

dias e que se transformaram em narrativa pelas mãos de Leonardo, a partir de um movimento 

dialógico. Segundo Ricoeur (1994, p. 119-120), 
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o acontecimento completo é não apenas que alguém tome a palavra e dirija-se a um 

interlocutor, é também que ambicione levar à linguagem e partilhar com outro uma 

nova experiência. É essa experiência que, por sua vez, tem o mundo como 

horizonte. Referência e horizonte são correlativos como o são a forma e o fundo. 

Qualquer experiência possui ao mesmo tempo um contorno que a cerca e discerne e 

ergue-se sobre um horizonte de potencialidades que constituem seu horizonte 

interno e externo: interno, no sentido de que é sempre possível detalhar e precisar a 

coisa considerada no interior de um contorno estável; externo, no sentido de que a 

coisa visada mantém relações potenciais com uma coisa totalmente diversa, no 

horizonte de um mundo total, o qual nunca figura como objeto de discurso. É nesse 

duplo sentido da palavra horizonte que situação e horizonte permanecem noções 

correlativas. Essa pressuposição muito geral implica que a linguagem não constitui 

um mundo para ele próprio. Ela não é sequer um mundo. Porque estamos no mundo 

e somos afetados por situações, tentamos nele nos orientar por meio da compreensão 

e temos algo a dizer, uma experiência a levar à linguagem e a partilhar. 

 

 O ambiente de investigações constelado pelas narrativas de Gustavo, Wilson e Tânia e 

as demais vozes que resplandeceram nesse espaço foram sendo iluminados por cada ideia 

presente nas narrativas de Luísa, Eduarda, Gustavo e Leonardo. É essa ideia de um espaço 

constelar que consigo observar. Vidas que foram tocadas pela multiplicidade de vozes e de 

linguagens que nesse lugar foi ganhando forma, significações para cada um dos autores-

leitores-ouvintes. Aqui consigo imaginar esses fragmentos isolados e heterogêneos se 

justapondo, num movimento contínuo de recomeço, pelas imagens que foram possíveis 

configurar e reconfigurar agora... Benjamin (1984, p. 51) me ajuda a organizar meu olhar e 

minhas reflexões nesse momento, quando diz que ―o valor desses fragmentos de pensamento 

é tanto maior quanto menor sua relação imediata com a concepção básica que lhes 

corresponde, e o brilho da representação depende desse valor da mesma forma que o brilho do 

mosaico depende da qualidade do esmalte‖. 

 Esse todo se compõe nas narrativas, os narradores encontram o seu lugar, a sua marca, 

a sua reflexão, o seu brilho! Em cada palavra, em cada expressão, nas figuras coladas com 

personagens infantis, as crianças deixam marcas de suas significações. Quando penso que as 

narrativas e toda a sua dialética possibilitam a elaboração conceitual, pois a partir delas 

generalizam (ao se referir aos termos 10, 1500, além da relação do figural para o numérico), 

compreendo que ―[...] no momento em que a criança toma conhecimento pela primeira vez do 

significado de uma nova palavra, o processo de desenvolvimento dos conceitos não termina, 

mas está apenas começando.‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 250) 

 Quantas lembranças fizeram parte de mim ao narrar essa experiência! Reviver, através 

da videogravação, todos esses instantes, voltar à leitura do meu diário de reflexões e do 

Genimático me permitiu voltar as minhas memórias, refletir sobre esses rastros deixados por 

nós, dialogar com as teorias que me tocam e ao mesmo tempo voltar ao meu objetivo inicial... 
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 A escolha desses diários tinha uma intenção: trazer o princípio desse caminhar pelos 

alunos. Estávamos apenas despertando... no início havia participação nas socializações, na 

escrita e na leitura do diário, nos posicionamentos do grupo, mas posso dizer que ainda havia 

todo um ―cuidado‖ em narrar.  

 Lembro-me desses primeiros dias em que o Genimático fez parte das nossas vidas, mas, 

ao voltar às videogravações, percebo algo que talvez estivesse obscuro na minha visão 

naqueles dias: mesmo participando, o silêncio ressoava no fundo daquelas vozes, que 

―ordeiramente‖ erguiam o braço para poder dizer, enunciar seus pontos de vista. Alguns 

falavam mais que outros, e havia aqueles que olhavam para aquele ambiente acontecendo, 

com olhos atentos, muitas vezes assustados, com o sorriso discreto no rosto ou a seriedade 

estampada e, juntamente com ela, a dúvida. Não havia o movimento do caminhar, não havia 

as exemplificações pelo registro enquanto partes das narrativas, embora tivessem vida, um 

horizonte de expectativas nascia, pulsava... Era uma mistura entre o desejo e a dúvida, a 

incerteza de como fazer, porque todo aquele movimento era novo para eles. 

 Quando me refiro ao novo, estou considerando não somente a participação entre eles, 

mas, além disso, o ato de dizer, um ato que perpassa pelo movimento do corpo, das vozes 

enunciadas, do fazer-se entender, convencer... um ato que está impregnado de oralidade, de 

escrita. Ao refletir especificamente sobre a escrita, algo me incomoda: como escrever, se a 

escrita ainda é uma incerteza? Como transmitir o que pensam e o que viveram, se as palavras 

ainda lhes faltam, ainda não os completam? Como lidar com essa ebulição de transformações 

que estão vivendo? Os desafios eram muitos: lidar com o registro e, ao mesmo tempo, com 

seus pensamentos, centrados não apenas na língua materna, mas também no conhecimento 

matemático. Como trazer à tona linguagens tão específicas? Como falar a respeito de padrões, 

sequências, termos, continuidade, regularidade, se esses conceitos estavam ainda em 

formação e sendo construídos a partir de inúmeros sentidos que iam estabelecendo ao longo 

de nossa caminhada? Que palavras eram essas? Que conceitos eram esses? Estávamos no 

caminho das generalizações, da aproximação com as palavras... da negociação de 

significados... 

 Trazer o princípio desse movimento me possibilita refletir o quanto trilhamos caminhos 

desafiadores, mas penso que ele estava nascendo e pulsando nesse ambiente de investigações 

matemáticas. Durante minhas leituras de Vigotski (2009), constato que o seu olhar para a 

escrita foi intenso e que a nomeia como um nível de maturidade das funções psíquicas, 

destacando primeiramente que a escrita é uma função específica da linguagem e necessita de 

um desenvolvimento mínimo de um alto grau de abstração. O segundo ponto destacado é que 
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ela difere da linguagem falada; portanto, essa abstração, a reflexão sobre ela, sem pronunciá-

la, é uma das maiores dificuldades enfrentadas no ato da escrita. E, por último, por ser uma 

linguagem sem interlocutores, é uma linguagem-monólogo, representada com um interlocutor 

imaginário, ao contrário da linguagem falada, que está constituída no face a face. 

 Essas palavras do autor me fazem refletir como são significativas essas relações, pois, 

nesse movimento criado pelas crianças, observo o quanto as narrativas estão aliadas a esse 

nível de maturidade, de reflexão, de discussão, de circulação de ideias e de linguagens. E 

acredito que possam ser aprendidas por todo um processo realizado em sala de aula, ao 

analisar conjuntamente as tarefas; ao socializar suas hipóteses, viabilizando um ambiente de 

validações e generalizações; e, ao mesmo tempo,  essas vozes tornam-se narrativas pelos seus 

autores-ouvintes-enunciadores-leitores, que, mobilizados por elas, podem refletir e 

ressignificar seu conhecimento, dando a ele novas significações a partir de suas experiências. 

 Foi rumo a essa dialética que segui. Precisávamos continuar esse percurso, e foi por esse 

sentido que trilhamos... era hora de recomeçar...vislumbrar mais imagens formando-se e 

transformando-se naquele universo constelar. 

 

Padrões numéricos... novas experiências, novos olhares... 

 

Contar uma história leva tempo e toma tempo. 

Leva tempo para ser contada e toma o tempo de 

quem a escuta e lê. É atividade real que consome 

minutos ou horas do narrador e de outro ouvinte 

ou do leitor. E, como atividade real, pode ser o 

exercício de uma arte, cujos parceiros estão em 

confronto, situados no mesmo espaço, se a 

narrativa é oral, e distantes entre si, separados no 

espaço e no tempo, no caso da narrativa escrita. 

(NUNES, 1988, p. 14) 

 

 Era dia 08 de maio de 2014, iniciávamos a aula de matemática e um novo desafio: 

relembrar, reviver uma nova história, uma história que trouxesse algum resquício do que 

vivemos em momentos anteriores. Era hora de recomeçar, ir rumo a novas experiências, a 

novos olhares... 

 Posso dizer que esse dia representava uma nova etapa da caminhada que já havíamos 

estabelecido em outros momentos, ao discutir sobre padrões, pois em fevereiro propus a tarefa 

do colar de contas, em março a tarefa dos padrões geométricos e, em maio, seguíamos rumo à 

tarefa das tiras de números coloridos, que também explorava o conceito de padrões do 

pensamento algébrico. 
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 Propor tarefas como essas nos anos iniciais é de grande relevância, primeiramente 

porque elas possibilitam diferentes discussões, que trazem à tona relações com o mesmo 

conceito, ajudando os alunos a negociar significados, a observar novas regularidades, a 

estabelecer diferentes relações numéricas, figurais e a compreender progressivamente as 

ramificações dessa palavra, ou seja, do conceito. O segundo aspecto a destacar é que, ao 

estabelecer relações com a palavra, os alunos conseguem caminhar rumo a outros espaços, a 

outros tempos... a palavra em sua polissemia abre a um horizonte em que novas ações vão 

acontecendo, novas relações nascem, ampliam-se, ocupam o lugar da sala de aula. É como se, 

nessa caminhada, fôssemos tomados pelo encantamento de cada ação, de cada palavra, de 

cada gesto, de cada história que paramos para analisar, ouvir, olhar, sentir... pois são as 

experiências de cada um, constituídas pelas experiências do grupo, que formam um todo, que 

atravessam todos nós...  

 Estávamos contagiados pelas discussões que já havíamos realizado anteriormente. O 

que, dessa vez, apareceria de novo? Que surpresas e que movimento essas narrativas agora 

poderiam ter? A minha escolha nesse momento não foi a de trazer todo o movimento dos 

alunos primeiramente e as narrativas depois, como ocorreu na tarefa dos padrões geométricos, 

em que começamos pelas tarefas, mostramos o movimento de socialização, da escrita das 

narrativas, de sua leitura e da ação do leitor. Diferentemente, busco agora elementos que me 

fizeram escrever nesse momento, busco as palavras de Luísa. Uma menina que marcou muito 

a minha vida, a minha história enquanto professora.  

 Recordo-me muito dela, temos contato até hoje, sempre que chego à escola vem em 

minha direção, me abraça, conta sobre a escola e diz o quanto sente saudades da nossa turma. 

Nas redes sociais, quando quer desabafar, como ela mesma diz, me escreve ―eu ainda não me 

acostumei, mas com o tempo, eu vou... não descobrimos mais segredos...‖. Ah, Luísa, mal 

sabe o quanto me transformou nesse processo, não tem ideia das ações que provocou em seus 

colegas e em meu olhar sobre as coisas e sobre as pessoas! Eu ficava tão atenta a cada vez que 

ela começava a falar, a andar pela sala, a chamar atenção dos colegas para as relações que 

estava construindo! Quantas lembranças tenho! Tantas, que não conseguiria expressar nessas 

páginas; mesmo trazendo todos os detalhes possíveis, acredito que não seria possível captar 

aquele movimento, aquelas experiências que passamos... 

 A narrativa de Luísa no Genimático (Figura 25) traz marcas importantes de toda a 

dialética construída até aqui. Fazia-lhe sentido tecer essa narrativa, expressar seus 

sentimentos... 
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Figura 25 – Narrativa da aluna Luísa 

 

 

 

Transcrição: 

"L.     08/05/2014 

Hoje Eu e Meus colegas estudamos Matemática. Mais meu amigo J. errou a lição. então 

agente deu uma discussão (NÃO DE VERDADE). então a Professora falou - explica de um 

geito mais facil pra ele entender. então eu peguei a minha borracha e disse - isso é um, ele tem 

par. e ele comesou a entender e expliquei na lousa 

 

 

 

PAR  ÍMPAR  PAR  ÍMPAR                                               SÃO ÍMPARES E PARES 

 

  

                                                               SÃO PARES 
 0             0 

 PAR 2, 4, 6, 8, 10, 12  

 100 

 0     -      1    -     2    -      3 0         UM É ÍMPAR 

 

                                                                O NÚMERO SÃO INFINITOS. 

 

Então ele entendeu - ALELUIA!!" 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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Sentimentos que mostravam a coexistência de uma escrita numérica e narrativa, 

concomitantes, no mesmo espaço de configuração.  Mas, além disso, uma narrativa que 

possibilitava ao leitor inúmeras interpretações: o que teria levado Luísa a escrever sobre pares 

e ímpares? O que a teria motivado a fazer diferentes registros para convencer Jonas sobre o 

que seriam o número par e o ímpar? A busca pela borracha como um instrumento para se 

fazer compreender... que significados poderia ter essa ação para ela e para seus colegas? 

Penso que a narrativa foi uma das etapas dessa caminhada, a configuração de um 

processo vivido por todos nós. Nesse dia nossa busca seria mais uma análise de tarefas sobre 

padrões: a tira de números coloridos retirada do livro Patterns and figures (KINDT; 

ROODHART, 2006, p. 1) e também organizada no Grucomat. 

 

Tarefa: Tira de números coloridos 

Observe a tira de papel que inicia no número zero. Ela alterna números nas cores vermelha e branca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Observe que a ponta da direita é diferente da ponta da esquerda. O que você acha que isso indica?  

2. Ainda observando as cores dos números, responda: 

a) O que os números brancos têm em comum? 

b) Pense em um número bem grande que não está representado na tira. Registre esse número. 

_______ Esse número é branco? _______ Como você sabe disso? 

c) O que os números vermelhos têm em comum? 

 

 

Nesse dia, como de costume, deixei que realizassem as tarefas, refletissem sobre as 

questões, lessem autonomamente e, ao mesmo tempo, ajudassem aqueles que ainda não 

conseguiam ler e escrever. Conforme ia circulando pela sala, via o entusiasmo das crianças e, 

ao mesmo tempo, as relações que estavam emergindo dessas discussões. Alguns diziam que já 

haviam encontrado ―o segredo‖ e que os números eram pares e ímpares, outros ainda 

enfatizavam que se tratava de uma sequência, de um padrão. Leonardo, com toda convicção, 

dizia que era um padrão numérico e que este ia de 1 em 1. Luísa, a primeira a me chamar à 

mesa, após a entrega da tarefa, afirmava: “já descobri o segredo, é par e ímpar”. 
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Algumas duplas e alguns trios se mostravam muito confiantes em suas hipóteses, 

alguns apontavam que ―os números começavam e terminavam (referindo-se ao 0 e ao 10) com 

pares” e abordavam que o padrão continuaria “porque não tem fim”, “não termina os 

números”, “há uma continuidade”, “eu descobri que a fita está rasgada então deve ter 

muitos números”– dizeres que estavam presentes nos registros das tarefas das crianças e, ao 

mesmo tempo, faziam parte das generalizações já feitas no decorrer das discussões dos 

padrões geométricos. Outro aspecto que me chamou atenção foi a escrita de um número ―bem 

grande‖ proposta no item ―b‖, em que colocaram 18, 20, 50, 90, 100, 1000, 190.000, 

curiosamente todos números pares, pois, segundo eles, os vermelhos eram pares. O zero já 

chamava a minha atenção nesse momento: todos os números escolhidos terminavam em zero, 

e era claro para a maioria que “o vermelho era par e o branco ímpar”. Embora tivesse notado 

esse movimento nos registros, não tinha ideia do que viria a seguir, quais rumos as discussões 

iriam tomar...  

Um dos grupos com que conversei no decorrer das discussões foi o de Eduarda, 

Henrique e Jaqueline. Lembro-me de que conseguiram generalizar pelas relações que 

estabeleceram de 10 em 10, em que afirmavam que, a cada 10, seria um vermelho e, portanto, 

seria fácil descobrir. Ao questioná-los sobre como chegaram a essa conclusão, Eduarda 

enfatizou: 

 

Episódio 1: “Eu olhei e já percebi que o 10 é vermelho” - nesse episódio a aluna 

conta o processo de generalização utilizado por ela, ao compreender que todos 

os números, de 10 em 10, seriam vermelhos (pares). 

Eduarda:O vermelho é par, e os brancos são ímpares.  

Cid:Entendi...estou vendo que vocês colocaram um número bem grande...o número 

1000 ...ele é branco ou vermelho? 

Jaqueline: Vermelho...porque ele vai de 10 em 10. 

Cid: Hum...e porque ele vai de 10 em 10? Me explica melhor? 

Jaqueline: Vai de 10, 20, 30, 40... 

Cid: Hum... entendi... porque o 10 é o último, e é vermelho, então vocês foram 

contando de 10 em 10...e toda vez que dá 10 é vermelho?  

Jaqueline: Sim. 

Cid: Qual é o próximo? 

Jaqueline:30, 40, 50...vai subindo. 

Cid: Entendi...Então, se fosse um número maior, seria fácil de descobrir? 

Eduarda: Verdade. 

Cid: E se fosse 10.000, que cor seria? 

Jaqueline:Vermelho também. 

Cid: Por quê? 

Jaqueline: Porque vai de 10 em 10 e é vermelho. 

Cid: E como você soube disso? Você foi contando? 

Jaqueline: Eu olhei e já percebi. 

Cid: O que chamou sua atenção no número para você perceber isso? 

Jaqueline: Vai de 10 em 10....nem precisei contar porque olhei e já percebi que o 10 

é vermelho não é? ... já dá para perceber...então é vermelho... 

 



177 

 

 

Jaqueline, nesse momento, foi crucial para chamar a atenção dos colegas para essa 

relação, pois para ela a cada 10 seria vermelho, porém, isso não seria possível, ao pensar no 5, 

por exemplo, pois, de acordo com Jaqueline se fosse de 5 em 5, ficaria 5 ímpar, 10 par, 15 

ímpar, 20 par e assim sucessivamente. A aluna não só conseguiu generalizar, significar, como 

também ressaltou que sua hipótese seria possível de 10 em 10, mas essa não seria uma regra 

para os demais números. Suas generalizações ampliam-se à medida que reflete sobre a 

palavra. Observo a presença de dois aspectos importantes: o primeiro quanto à ideia de 

regularidade, e o segundo, quanto aos múltiplos, ao exemplificar a sequência 5, 10, 15 e 20 e 

sua associação com ímpares e pares, o que também esteve presente ao falar a respeito dos 

outros números.Assim, ―[...] tomar consciência de alguma operação significa transferi-la do 

plano da ação para o plano da linguagem, isto é, recriá-la na imaginação, para que seja 

possível exprimi-la em palavras‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 275). 

Ao mesmo tempo, notava que havia uma dúvida, uma incerteza que pairava num 

grupo de alunos: Adriano, Isa e Jonas. Porém, essa dúvida não os envolvia diretamente, pois 

estavam convictos de suas hipóteses; a dúvida, nesse momento, era apenas minha... Ao 

observar os registros na fita colorida (Figura 26), perguntei a eles se podiam me explicar 

como haviam resolvido a tarefa, já que tinha como referência os seus registros: 

 

 

Figura 26 – Registro dos alunos Adriano, Isa e Jonas 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

Jonas, apontando para cada número da fita, dizia: “ficou assim, ó prô: ímpar, par, 

ímpar, par, ímpar, par...”, no entanto, utilizou as iniciais da palavra para ir registrando: I, P, 

I, P... Perguntei como sabiam disso, e ele mencionou que o “0 não vale nada” e, portanto, 

seria ímpar; o 1 é par, o 2 ímpar; e assim sucessivamente. Possivelmente Jonas tenha utilizado 

como ponto de referência o zero e, como para ele o número não significava nada, ele só 
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poderia ser ímpar. Mas não era apenas isso, pois, para eles, a contagem (geralmente nos 

dedos, que realizam nas suas diferentes práticas sociais) é feita da seguinte forma: ímpar, par, 

ímpar, par, ímpar, par... o primeiro número seria ímpar. Por esse motivo, os números 100 e 

200 também, pois terminam em 0, como o 10, portanto, o vermelho seria ímpar. Os registros 

do grupo (Figura 27) também me traziam esses rastros dessa relação: 

 

Figura 27 – Registro da tarefa dos alunos Adriano, Isa e Jonas 

 

 

 

Transcrição: 

―O zero é ímpar e e o 10 é ímpar porque é vermelho e os brancos são pares‖. 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Isso se confirmava no item ―b‖, em que mais uma vez as crianças em seus registros 

mantiveram suas hipóteses, defendendo que o 100 era um número ímpar. Para validar seus 

pensamentos, ainda acrescentaram que o ―0, 2, 4, 6, 8 e 10‖ são ímpares e o ―1, 3, 5, 7 e 9‖ 

são pares, o que estava presente em seus escritos (Figura 28): 
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Figura 28 – Registro da tarefa dos alunos Adriano, Isa e Jonas 

 

 

 

Transcrição: 

―100 

Não 

Porque o 0, 2, 4, 6, 8 e 10 é ímpar e os 1, 3, 5, 7 e 9 são pares‖. 

 
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Lembro-me de que foi nesse instante que percebi a discussão que poderia ter em mãos. 

mas precisava, com respeito, com indagações, motivá-los a refletir sobre as relações que 

haviam criado. No entanto, eu tinha a certeza de que esse poderia ser um instante no qual, 

muito mais do que eu, quem conduziria as reflexões seriam as próprias crianças. Eu seria 

apenas a mediadora desse processo... A partir desse momento, a narrativa de Luísa foi 

ganhando forma, vida, sentido, significado, pertença... essa escrita tinha a sua identidade, mas 

também a de todo o grupo... havia vozes várias que ecoavam em seus registros, não só de 

Jonas, que ela tratou de ―chamar‖ ao seu texto, mas tantas outras vozes que circularam nesse 

momento... A narrativa de Luísa me direcionava para esse todo, me mostrava quantas 

interpretações ao longo do caminho poderia tecer a partir de seus escritos, de cada imagem 

colada (os adesivos que me transmitiam intensa alegria!). Via o círculo mimético 

(prefiguração, configuração e refiguração) formando-se, transformando-se e reiniciando 

novamente... e o grupo de Jonas fazia parte dessa dialética. 
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 A participação de várias crianças no decorrer da socialização foi marcante. Era preciso 

convencer, defender as ideias, criar um ambiente de investigações matemáticas em que a 

escrita, a leitura, os registros durante os momentos de conjecturar, validar e generalizar sobre 

o conceito estivessem presentes, mas, confesso, não esperava que os rumos fossem aqueles e 

que as experiências que vivenciaria fossem tão ímpares. E os anos iniciais propiciam que esse 

ambiente ocorra, porque as crianças estão alimentadas pela imaginação, pela criatividade, pela 

―pureza‖, pela primitividade; expressam o que sentem, o que acreditam com naturalidade, 

desde que tenham liberdade para dizer, expressar-se, movimentar-se, pertencer ao ambiente 

da sala de aula. E ―é justamente a atividade criadora humana que faz do homem um ser que se 

projeta para o futuro, um ser que cria e modifica o seu presente‖ (VIGOTSKI, 2014, p. 3). 

 Esse pertencimento ao longo de semanas, meses, dias, horas era o que eu buscava... e 

junto a ele as narrativas somavam-se nessa busca. O meu incentivo era que se comunicassem 

sem medo; se expressassem sem repressões; escrevessem sem culpa, sem medo dos erros, sem 

restrições – ousassem, simplesmente! Sabia que a aquisição da escrita e da leitura para muitos 

alunos na sala ainda era algo a ser alcançado nessa caminhada, mas também tinha a convicção 

de que esse processo ocorre a partir da dialogicidade entre as linguagens. Se fossem 

incentivados a argumentar, a refletir, a posicionar-se, a negociar ideias e significados, a 

escrita, a negociação de ideias nas aulas de matemática seriam parte dessa pertença, pois 

 Lembro-me do momento em que percebi que Isa, Adriano e Jonas, 

embora tivessem observado que existia um padrão, insistiam no fato de 

que o 0 era ímpar e o 1 era par. Pensei ser esse um espaço grande de 

discussões, e foi o que ocorreu. 

 O que mais me marcou foi a participação de várias crianças 

tentando convencer o grupo que o 0 seria par e o 1 ímpar. Destaco a 

organização das ideias de Luísa, Gustavo, Wilson, Joaquim, Marina, 

Leonardo, Alexandre, Antonio e Rafael, que tentavam refletir a respeito 

dos números, inclusive trazendo a questão do zero e sua representação. 

 

Diário de reflexões, 08 de maio de 2014. 
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escrever e comunicar estão muito além de um ato mecânico – realizamos essas ações quando 

somos tocados a fazê-lo, quando somos imbuídos de um sentimento mais forte que nós 

mesmos, num ato responsivo que nos atravessa, nos toca e nos move e, somado ao grupo a 

que pertencemos, a esse outro, nos transforma.  

 A discussão se iniciou. Eu via nos olhos de alguns alunos o entusiasmo, parece que 

sabiam exatamente o que iriam dizer, mas, como eu, não tinham ideia de quais seriam as 

surpresas que a vida nos preparava... O primeiro ponto abordado foi sobre a ponta direita da 

fita, que parecia estar rasgada. Isso representava muito para as crianças, pois, de certa forma, 

iriam reviver todo um movimento de discussão que já havíamos tido nas tarefas do fio de 

contas e também dos padrões geométricos. Era importante, nesse momento, recuperar essa 

discussão, pois, por acreditar que a elaboração conceitual é um processo (um ir e vir 

constante) que vai sendo elaborado, ampliado e ressignificado mediante a palavra, voltar a 

linguagem para essa discussão nos abriria um novo caminho, em que os alunos estariam em 

contato com novas relações, estabelecendo analogias e trazendo para discussão suas 

memórias, ou seja, o que já tínhamos vivido, nossas experiências. E foi nessa trajetória que 

nos aventuramos a seguir... 

 

Episódio 2: “Até o infinito!” – o episódio traz relações quanto à organização da 

fita (que se apresenta rasgada) e a ideia de que o padrão continuaria. 

Cid:“Observe que a ponta direita é diferente da ponta esquerda. O que vocês acham 

que isso indica?”(leitura da tarefa). O que vocês poderiam falar sobre isso? 

Tadeu: Que essa ponta está rasgada. 

Alexandre:Que esta ponta está rasgada porque arrancaram uma...era 11. 

Cid: Hum...o que mais vocês pensaram sobre isso? 

Luísa: Seria mais que 11. 

Cid: Por quê? 

Gustavo:Seria mais do que 11 porque os números continuam. 

Cid:Esse “a mais” seria até aonde? 

Leonardo: Até o infinito!  

Cid: Como você chegou a esta conclusão? 

Leonardo: Porque nunca acaba os números... 

Cid: E aí continuaria essa fita? 

Leonardo: Sim! Muito! 

Cid: Interessante...Alguém pensou diferente? 

Tadeu: Eu pensei que ia até o 20. 

Cid: Por que você pensou até o 20? 

Tadeu: Porque vai assim... (faz gestos com as mãos indicando a continuidade da 

fita, dando a ideia de movimento com as mãos, representando com os gestos do 

próprio contorno da fita). 

Cid: Será que você fez o desenho até o final da folha? No seu limite, então? 

Tadeu: Sim... Parei até a folha. 

Wilson: Vai até o 15. 

Cid: Hum...você contou e foi até o 15? 

Wilson: Ou 19, por aí... (refere-se ao 19, pois conforme conversávamos a respeito 

da continuidade, o aluno continuou desenhando os quadradinhos na fita e colocando 

os números até finalizar o espaço). 
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Cid: Hum...Tenho uma pergunta para fazer para vocês que fiquei aqui pensando, 

mas antes vou deixar o Jonas falar... 

Jonas: O 10 é ímpar, porque os brancos são pares... 

Cid: Ah, tá! Você já está pensando nessa discussão...vamos terminar a discussão do 

tamanho da fita e já voltamos nesta...ok? Pode ser? Pessoal, porque será que na 

contagem do Wilson, no limite da folha dele deu 15, mas no limite da folha do 

Tadeu deu 20? 

Marina: No meu deu 25.  

Cid: Hum...O que aconteceu? 

Jonas: É até o infinito, poderia ser mais, mas essa fita poderia ir até 100...mas eles 

pensaram que não, mas pode continuar... 

Joaquim: Até 18... 

Cid: Por que cada um foi até um número? 

Antonio: Porque a folha tem limite, não dá. 

Gustavo: O número pode ser maior, ou menor...então pode dar menos, ou mais 

(estava se referindo à escrita, ao tamanho do numeral que cada aluno fez). 

Wilson: Eu fiz a largura certinha do quadrado... (Chama atenção para o tamanho 

dos quadradinhos, pois isso, segundo ele, poderia criar essas diferenças). 

Cid: E se eu não respeitar a largura certinha do quadrado, vai dar alguma 

diferença? 

Gustavo: Vai a mais... 

Wilson: Ou a menos! 

Cid: Então vocês chegaram em duas conclusões no item A: (começo a registrar na 

lousa as primeiras hipóteses dos alunos).Os números continuam e nessa continuação 

pode ter duas coisas: os números podem ir até o fim da folha... 

Alexandre: Ou até o infinito! Mas eles continuam... 

Luísa: Até a metade da folha... 

Cid: Então, se os números vão até o final da folha, isso vai depender do tamanho da 

folha e dos quadrados; e a outra seria ir ao infinito...é isso? 

Gustavo: Eles nunca acabam! 

Jonas: A conclusão deles não tá errada porque cada um colocou até o limite que a 

folha deu... 

Gustavo: Igual, você pega: quando estamos fazendo matemática, não pode apagar o 

nosso pensamento porque... não tem certo e nem errado... 

Cid: São os caminhos que cada um faz, né Gustavo? 

 

  

 Esse primeiro momento de discussões me fez refletir o quanto conseguiram se 

apropriar de alguns aspectos discutidos também no padrão geométrico, como a regularidade, a 

sequência do padrão e a infinidade de números que o compõe. Recuperar a palavra ―infinito‖ 

significava confirmar, nesse momento, que os padrões possuíam uma continuidade, tal qual 

nos padrões geométricos, o que lhes possibilitou generalizar, apontando outros termos e, ao 

mesmo tempo, trazer a linguagem numérica para essas relações. Penso que poderiam, em 

algum momento, ter mencionado, na discussão, que a fita iria até o limite que a folha criava, 

mas contrariamente, eles defendiam que havia um momento que essa fita alcançava o ―seu 

fim‖, ao relacioná-la ao espaço da folha de sulfite, mas compreendiam que esses números 

continuariam infinitamente. 

 Esse limite criado por eles partiu de Wilson e Gustavo, que haviam desenhado essa 

continuidade, naquele momento até 15, mas percebi que, à medida que apontavam suas 

hipóteses com a turma, continuaram desenhando a fita até chegar a 18 e atingir o limite da 
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folha; por isso, em sua fala, Wilson diz: “Ou 19, por aí...”, estimando uma quantidade de 

acordo com o espaço que ainda possuía. Penso que, nesse momento, os alunos, ao mesmo 

tempo que eram envolvidos por suas enunciações e as dos outros, na escuta no decorrer da 

socialização, foram mobilizados a continuar, pois, se falavam que a fita continuava, porque 

pará-la em 15, se ainda restava um espaço em branco? Seria como passar por cima de seus 

próprios dizeres... Isso os levou a continuar desenhando e escrevendo os números... Da 

mesma forma, Tadeu e Natália, Marina e Antônio, Samuel, Nuria e Luísa eram envolvidos 

pela fala de Gustavo e Wilson, que lhes trazia sentido, pois também haviam seguido o mesmo 

raciocínio, procurando ocupar de forma diferente o espaço da fita que faltava, com tamanhos 

e formas repletas de estilo e particularidades. 

 As validações a que chegaram nesse momento eram duas, porém, se completavam. 

Segundo eles, a fita teria uma continuidade, pois os números não terminam, são infinitos, 

mas, pensando no limite que a folha criava, essa continuidade variava entre os alunos, por 

alguns fatores já apresentados. Também me levou à reflexão o enunciado da própria tarefa: 

―Observe que a ponta da direita é diferente da ponta da esquerda. O que você acha que isso 

indica?‖. A leitura da tarefa nos provoca uma ação diante do texto: as expressões “é 

diferente” e “o que acha que isso indica” nos possibilitam ir além... refletir e criar, levantar 

hipóteses, estabelecer analogias com o que já havíamos discutido em momentos anteriores. 

Suas memórias estavam latentes nesse instante... Embora esse ―rasgo‖ não tivesse aparecido 

em tarefas anteriores, ele significava ―continuidade‖, ―infinito‖, ―nunca acaba‖, ―sim, muito!‖, 

concebe a ideia da regularidade do padrão, da identificação posterior dos números pares e 

ímpares e sua ordem de distribuição na fita, que eles também já haviam compreendido. As 

palavras traziam sentidos àquele contexto, àquelas experiências, o conceito estava pulsante 

em suas ações. 

 A relação que as crianças estabelecem com a palavra, com a tarefa (o desenho da fita, 

a ponta direita e esquerda, os números presentes nela, a divisão de cada quadradinho, as cores 

existentes na fita, o seu contorno e a ideia de movimento que ela nos traz) mobiliza a 

significar e ressignificar suas hipóteses, estabelecer outras analogias e generalizar 

provisoriamente. E essa também é uma evidência de grande importância: a tarefa, sua 

organização, seus questionamentos, a abertura de possibilidades que as questões oferecem são 

apenas o princípio para que nossa caminhada se volte para um horizonte de expectativas, a 

uma ação reflexiva pela palavra. Assim, é nesse conjunto que o letramento acontece, porque a 

organização (simbólica) da tarefa motiva a nossa ―saída‖ rumo a essa incompletude trilhada. 
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 Importa também dar destaque à ―formação de vínculos, ao estabelecimento de relações 

entre diferentes impressões concretas, à unificação e generalização de objetos particulares, ao 

ordenamento e à sistematização de toda a experiência da criança‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 178), 

que ocorrem quando os alunos recuperam novamente as ideias de regularidade e continuidade, 

marcando a generalização e a sistematização das experiências vividas por eles no decorrer de 

nossas discussões. Essas palavras foram enunciadas com base em suas validações anteriores; 

por isso, defendo o trabalho com a palavra em seus diferentes aspectos e relações, pois esse ir 

e vir constante pela palavra, fazendo uso de aproximações, associações e relações propiciará 

toda a dialética com o significado e sua ampliação. 

 A ação do leitor diante da tarefa também está aliada a esses signos, que subsidiam as 

enunciações e os registros dos alunos. Eles aprendem com a escrita do outro, com as 

representações do outro (autor da tarefa), inicialmente imitando e posteriormente criando 

registros de própria autoria para validar suas hipóteses, mas não deixando de lado essa 

origem, ou seja, a produção escrita e simbólica da tarefa e que faz parte desse letramento. 

Quanta complexidade há nessas relações... Relações de pertença, de rememoração, de 

prefigurações das experiências, de configuração e refiguração... 

 Não há como descartar que a generalidade do conceito foi sendo atribuída ao longo do 

processo. As validações criadas no colar de contas e no padrão geométrico foram os 

precursores para esse amadurecimento com a linguagem e com o conceito, que ocorreu – 

importa lembrar – de acordo com o tempo de aprendizagem e individualidade de cada aluno e 

a partir do que conseguiram generalizar, já que estou falando de crianças do 3.º ano, com 

idade entre 8 e 9 anos e que estabelecem relações extremamente importantes com a 

matemática, generalizando provisoriamente, posicionando-se acerca da palavra, produzindo 

significações. 

 Como essa negociação de significados é importante! Como eles aprendem nessa 

dialética, se sentem ―empoderados‖ por esse ambiente de investigações matemáticas, em que 

tudo que escrevem, pensam, comunicam, sentem e expressam tem sentido, tem importância, 

tem vida... Acredito que a fala de Gustavo possa somar-se aos meus dizeres. Quando ele 

expressa, no decorrer da discussão: ―igual, você pega: quando estamos fazendo matemática, 

não pode apagar o nosso pensamento porque... não tem certo e nem errado...”, de certa 

forma, expõe os meus pressupostos, a minha ação diante deles, as convicções que carrego, as 

minhas crenças... o não apagar com a borracha parte da minha valorização em relação a tudo o 

que faziam, as primeiras narrativas orais, nos cadernos pessoais, nas folhas avulsas de tarefas, 

no Genimático, na lousa que agora pertencia também a eles.  
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 Apagar, nesse contexto, significava desconstruir caminhos, desfazer rastros deixados 

ao longo da produção do conhecimento matemático e, mais que apagar registros, significa não 

valorizar toda a construção e a dialogicidade nesse caminhar de reflexões. Não é possível 

desconsiderar, anular esses rastros... eles pertencem às crianças, a essa relação que tanto 

defendo de nosso ser no mundo, um ser que age, forma-se, aprende, transforma-se, deseja, 

busca, movimenta-se, enfim, vive! Assim,  

 

... refletir é, portanto, reapropriar o sentido que a coisa convoca para ir além de uma 

leitura ingênua ou supostamente neutra da realidade. [...] pela interpretação, que 

articula aquilo que é designado como compreensão, que insere o homem no mundo 

da palavra e no mundo da ação. O mundo anunciado e recriado pede para ser 

compreendido. A palavra tanto pode anunciar como pode resgatar um gesto vivido, 

uma ação vivida, porque é pela palavra, e também pela palavra poética, que se pode 

evocar o passado, contar histórias e preservar memórias. (SILVA, 2011, p. 21) 

  

 Essas vivências e experiências (prefigurações) trouxeram à tona essas memórias, 

contaram a história, preservaram-na, fizeram parte da vida de Luísa, pois ela narrou 

(configurou, reconfigurou) no Genimático o que sentiu, as vozes que circularam naquele dia, 

as negociações estabelecidas; ela narrou as experiências que a constituíram.  Lembro-me 

quando Jonas, no decorrer da socialização, pediu a palavra, dizendo: “O 10 é ímpar, porque 

os brancos são pares...”. Eu sabia que esse elemento era extremamente importante e que a 

partir dele iríamos conduzir a discussão dali para frente, mas ainda não era o momento: era 

preciso continuar, prosseguir com a ideia da continuidade da fita, para posteriormente retomá-

la. Acredito que essa espera tenha sido importante. 

 No episódio a seguir, retomei a discussão de Jonas. Como sabia que apenas ele, Isa e 

Adriano defendiam a ideia de que a fita seguia uma sequência de números ímpares (os 

espaços vermelhos) e pares (os espaços brancos), seria importante ouvir o posicionamento do 

grupo, mobilizar ações... 

 

Episódio 3: “Os vermelhos são ímpares e os brancos são pares”– os alunos, nesse 

episódio, mobilizam-se a refletir diante da afirmação de Jonas e Antonio e a 

argumentar que o 1 não seria um número par. 

Tadeu:Prô, e o branco é ímpar. 

Cid: Hum...então vamos ligar a sua ideia com a do Jonas: “o que os números dos 

espaços brancos e vermelhos da tira têm em comum?” (leitura da questão) 

Alguns: São ímpares e pares... (unanimemente) 

[...] 

Antonio: Sim, porque os vermelhos são ímpares, e os brancos são pares. 

Cid: Os vermelhos são ímpares e os brancos são pares? 

(Luísa, nesse momento, já se levanta, fica bastante inquieta, balança a cabeça, 

negando o que Antonio havia dito, e ao mesmo tempo se aproxima da mesa de 

Jonas. Como no decorrer da tarefa Jonas e Luísa já haviam conversado a respeito de 
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o 0 ser ímpar, parece que para ela essa seria mais uma oportunidade para convencê-

lo). 

Alguns:Sim .... 

Jonas: É, professora, é, professora! 

(Luísa fica mais agitada e se aproxima ainda mais da carteira de Jonas...) 

Cid: Mas só que agora posso chamar atenção de vocês para uma coisa? Quando eu 

passei pelos grupos, vocês me disseram que os vermelhos eram pares e os brancos 

ímpares... 

Tadeu:É isso, eu falei para você... (eufórico...) 

Cid: É, Tadeu? E por quê? 

Tadeu: Vai de 2 em 2. 

Cid: Por que vai de 2 em 2 ? 

Tadeu: Porque 2 é par, 4 é par, 6 é par... 

Gustavo: O 2 é par! 

Cid: Olhem, Jonas e Luísa, o que o Gustavo e o Tadeu estão dizendo...Os números 

vão de 2 em 2, sendo o 0 par e... 

(Luísa assume a discussão, vai até Jonas, estica a mão direita, aberta, tentando 

provar que o 10 é par. Vai fazendo agrupamentos de 2 em 2 com os dedos e dizendo: 

par, par, par, par e par. Jonas a afasta com a mão, sentindo-se incomodado com a 

aproximação de Luísa e com sua explicação. Ao mesmo tempo, Isa e Adriano olham 

atentamente para as mãos de Luísa), enquanto ela dizia:  

Luísa:Viu? (referindo-se a sua contagem e aos agrupamentos nos dedos) Então o 10 

é par! 

 
 Chamar atenção da turma nesse instante foi crucial para a continuidade das discussões. 

Antônio, embora tivesse registrado corretamente, afirmava que ―os vermelhos são ímpares, e 

os brancos são pares”. Era importante para mim colocá-los em dúvida. Foi quando disse que, 

ao passar pelos grupos, eles haviam me explicado que os vermelhos eram pares e os brancos 

ímpares. Essa problematização fez a turma refletir, mas principalmente Antônio e Jonas, que, 

de certa forma, se sentiram desestabilizados.  

 Eu não esperava a atitude de Luísa sair de seu espaço da carteira para mobilizar Jonas 

a refletir sobre a sua afirmação. O incômodo, a inquietude que demonstrava, levantando-se, 

aproximando-se aos poucos, mostravam não somente sua pertença ao grupo, mas também o 

ato responsivo que possuía em relação ao seu colega. Sua ação estava em convencê-lo, mas 

precisava criar argumentos, provar o que estava defendendo, refutar os contra-argumentos de 

Jonas. Para a explicação que teria que realizar,  utilizou-se de seus gestos, do seu corpo (que 

também fala, se move, se agita...), que se tornaram instrumento do pensamento para a 

elaboração conceitual: foi com ela e por ela que Luísa mobilizou o olhar de Jonas, que, 

embora resistente, no início, se entregou a sua atitude respeitosa e problematizadora de 

questões matemáticas.Como pontua Vigotski (2009), os adultos não podem transmitir para a 

criança seu modo de pensar, mas as palavras verbalizadas pelo adulto tornam-se presentes na 

vida da criança, como algo a ser negociado, refletido e analisado por ela, até que façam parte 

do seu contexto, porque significado. 
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Ao mesmo tempo que observava essa discussão acontecendo, eu precisava atender a 

Gustavo, Antônio e Joaquim, que requisitavam minha atenção... 

 

Episódio 4: “Isso é par! Isso é 1, ele tem par?” – nesse episódio Luísa, 

juntamente com a ação de outros alunos, busca diversos instrumentos para 

convencer Jonas de que o 1 é um número ímpar. 

Gustavo: O 2 é par, o 4, o 6, o 8 e o 10. 

Cid: Gustavo, estou preocupada, há uma discussão aqui também (refiro-me a Jonas 

e Luísa). Estou escutando você, Gustavo, mas também estou querendo escutar a 

Luísa e o Jonas na discussão de par e ímpar. O que estava explicando para o 

Jonas? Acabei perdendo... 

Luísa: Eu estou explicando para ele, mas ele está questionando...estou falando para 

ele que o 10 é par, olha! (faz os gestos com as mãos, indicando os parezinhos e 

agrupando com os dedos novamente). O 0 é par... 

Jonas: Não é! 

Isa: O 1 é par... 

(Luísa tenta fazer os agrupamentos de 2 em 2 com os dedos novamente). 

Jonas: Vai de 1 em 1, ó! (aponta para folha referindo ao padrão de crescimento de 1 

em 1). 

Luísa: 1 é par? Como que ele é par? Cadê o par dele?  (faz gesto com o dedo 

representando o 1, enquanto isso Natália, outra integrante do grupo de Luísa, se 

aproxima). O 1 não tem par, ó! 

Jonas: É como se o 0 não fosse nada...ele é ímpar...então o 1 é par e o 2, ímpar. 

Luísa: Então? O 0 é par porque não tem nada...o 1 é ímpar porque não tem nenhum 

par, nenhum com ele... (Luísa gesticula e mostra 1 dedo de sua mão). 

Cid: Explica melhor para o Jonas porque você está falando que o 1 é ímpar! Como 

você explicaria de um jeito melhor para que ele compreendesse?  

Luísa: (Olha em minha direção, com um semblante pensativo...) Ele não tem 

par...como que ele vai ser par? 

Cid:Será que você não teria um exemplo para que ele entendesse melhor? 

(Luísa vai até a sua mesa, pega uma borracha, volta à mesa de Jonas e aponta-a para 

ele, mostrando para o colega que o 1 representa algo sozinho sem um par). 

Luísa: Isso é ímpar! (Risos) Isso é 1; ele tem par? (Risos) 

 

  

Fotografia 1 – Luísa pega a borracha para convencer Jonas de que o 1 seria ímpar 
 

 
 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
 

(Enquanto isso, Isa insiste sobre a sequência, apontando para os seus registros que o 

0 é ímpar, 1 é par, 2 é ímpar e assim sucessivamente.) 

Cid:Tem mais alguém da sala que poderia ajudar a Luísa explicar para o Jonas? 
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(Vários alunos erguem as mãos e, entusiasmados, querem entrar na discussão e 

ajudar). 

Gustavo: O 1 não tem um par aqui para acompanhar (faz gesto com os dedos, 

mostrando 1 dedo em uma mão) já o dois já tem... (mostra 2 dedos em uma mão e 2 

dedos na outra, formando 4).Vamos contar logo o 10  (utilizando os dedos vai 

dizendo: ímpar, par, ímpar, par... se perde e volta a contagem...). O 5 é ímpar, mas 

juntando com mais 5 ímpar, fica 10 (coloca 5 dedos em uma mão e 5 dedos na 

outra), par...porque tem mais 5 para acompanhar. 

 

 

                                             Fotografia 2 – Gustavo soma dois números ímpares, formando um número 

par 
 

 

 
 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
 

Cid: Jonas, você prestou atenção no que o Gustavo falou? Isso é uma das hipóteses, 

vamos tentar ver outras ideias? 

(Jonas afirma que sim com a cabeça.) 

Wilson: Se o 8 é par, o 9 tem que ser ímpar... 

Cid: E porque o 8 é par e o 9 tem que ser ímpar? 

Wilson: Igual o Gustavo falou...porque o 4 ...(o aluno faz gestos com as mãos, como 

se quisesse explicar que, se  juntar 4 com mais 4, formam pares, mas não consegue 

expressar)e o 9 é ímpar; então, coloca o 10 que é par. 

Cid: Então, o que vem depois do 9 é par, e o que vem antes do 9 é par também, foi 

isso que você quis dizer? 

Wilson: Sim (confirma que sim, mas possivelmente não era isso que estava 

pensando, mas não sabia como expressar, faltavam-lhe palavras nesse momento). 

Gustavo: Ele quis dizer que, quando chega no 9, vai sobrar 1, então falta 1 para dar 

10... 

Wilson: Eu descobri que o ímpar vai de 2 em 2 também; tira o 9 (ele estava 

pensando no 8) vai pular de 2 em 2, vai dar 10... 

Tadeu: O ímpar vai de 2 em 2 também... 

Cid: Interessante,Tadeu, vamos voltar nessa discussão ainda... E você, Joaquim? 

Joaquim: Que o 0 não é ímpar e nem par, ele não é nada...O 3 está fechado no meio 

pelo 2 e o 4 ...o 2 é par e o 4 é par. 

Cid: Agora isso me chamou muita atenção, estou pensando aqui no que você falou 

“o 0 não é par e nem ímpar”, o 0 não é nada? 

Alguns: Não...  

Luísa: Por isso que é par! Ele não dá para dividir. 

Cid: Por que não dá para dividir? 
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(Luísa fica pensativa...) 

Luísa: Não dá pra dividir! Como que ele vai ser ímpar, então! 

 
 Esse talvez fosse um dos maiores desafios de Luísa – como se fazer compreendida? 

Como expressar algo tão abstrato e transformá-lo, aproximando-o da compreensão de Jonas? 

Ela sentia que seu colega defendia intensamente sua hipótese, mas, como convencê-lo? O 

caminho que traçou para seguir foi incansável! Mais uma vez as linguagens utilizadas por ela 

procuravam dar significado às representações que buscava para suas argumentações. Mesmo 

Jonas e Isa não concordando, era preciso encontrar caminhos, e foi o que ela fez. 

 Fazendo uso de vários instrumentos,
72

 insistiu novamente em criar agrupamentos de 2 

em 2 com os dedos, mas percebeu que dessa forma o grupo não estava conseguindo 

compreender, pois, para eles, se estavam defendendo que o 0 não é nada, por isso seria ímpar, 

esse seria um argumento importante, pois era o ponto de partida da fita, o que, de certa forma, 

alterava toda a sequência. Agrupar, portanto, de 2 em 2 partindo do 1 (quando olhavam para 

as suas mãos) não fazia sentido. Posso dizer que talvez Luísa não tivesse atentado para esse 

detalhe, ao escolher esse caminho no decorrer da explicação (mas não era só isso...); embora 

tivesse entendido a defesa de Jonas quanto ao número 0, isso não era o suficiente para 

convencê-los. 

 A segunda tentativa foi quando apresentei a ela uma problematização: “Como você 

explicaria de um jeito melhor para que ele compreendesse?”. A borracha foi mais um 

instrumento (como mostra a Fotografia 1), mas novamente significava o número 1. Ela havia 

focado mais no número 1, porque provavelmente lhe faltavam palavras para dizer sobre o 

sentido do 0; era algo muito complexo, abstrato demais. Como explicar que o 0 seria par? 

Como provar que ―esse nada‖, como diziam, poderia dividir?  Formar agrupamentos de 2 em 

2 utilizando o 0? Como explicar a eles? Essa interpretação, aos meus olhos, ficou muito 

marcante, embora o 1 tenha se tornado tão presente nessa caminhada. 

 Os demais alunos também buscaram elementos em números maiores que 0. Nesse 

ambiente de investigações, apontaram o porquê de os números serem pares ou ímpares. O 

exemplo de Gustavo foi extremamente significativo:“O 1 não tem um par aqui para 

acompanhar (faz gesto com os dedos, mostrando 1 dedo em uma mão), já o dois já tem... 

(mostra 2 dedos em uma mão e 2 dedos na outra, formando 4). Vamos contar logo o 10 ... O 5 

                                                 
72

É importante destacar que esse tipo de prática para explicar o conceito de números pares e ímpares é usual no 

início da escolarização: trabalhar com agrupamentos de 2 em 2; sempre que possível o agrupamento, o número 

que representa a quantidade de objetos é par; se sobrarem elementos, é ímpar. As crianças nesse ano de 

escolarização (3.º ano) ainda não trabalharam com noções de divisibilidade e a compreensão de que todo número 

par é divisível por 2. Luísa vai se apoiar nessa prática de formar pares, compor agrupamentos de 2 em 2. 
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é ímpar, mas juntando com mais 5 ímpar, fica 10 (coloca 5 dedos em uma mão e 5 dedos na 

outra)
73

, par...porque tem mais 5 para acompanhar.” A relação que Gustavo fez, ao somar 

dois números ímpares, formando um número par, foi extremamente rica nesse momento da 

discussão, pois começou a pensar sobre o dobro do número, em que, mesmo com dois 

números ímpares, o dobro será sempre par. Esse elemento se torna presente em meu olhar, 

pois ele vai relacionar essa ideia com o número 1, 3, 7 e 9 também, posteriormente. 

 Nas tentativas de aproximar Jonas do conceito, Wilson procurou enfatizar que “se o 8 

é par, o 9 tem que ser ímpar”, mas, no momento da explicação, não conseguia expressar em 

palavras os sentidos que estava atribuindo a sua afirmação. Nesse momento procurei nomear, 

contribuir com as palavras de Wilson para que produzissem sentido, afirmando: “Então o que 

vem depois do 9 é par e o que vem antes do 9 é par também, foi isso que você quis dizer?”. 

Considero esse momento de suma importância no processo de elaboração conceitual, pois 

aproximar a criança da palavra, buscar sentidos juntamente com ela nas expressões contribui 

para que o significado seja gradualmente ampliado e produza significações aos seus dizeres. 

 O zero, até o momento, não tinha sido citado, os alunos procuravam discutir, fazendo 

uso de exemplos que, de certa forma, lhes trouxessem algum sentido. Enquanto isso, Joaquim, 

ouvindo atentamente toda a discussão, se pronunciou: ―O 0 não é ímpar e nem par, ele não é 

nada...”
74

. Essa era a oportunidade que me faltava... o zero não é nada!  A princípio era o que 

Jonas defendia! O zero só era ímpar para ele e seus colegas porque não ―era nada‖, não tinha 

valor algum... O que compreendiam pela palavra ―ímpar‖ estava ligado aos sentidos que 

atribuíam também ao zero, ao contrário de Joaquim, para quem o zero não poderia ser nem 

par, nem ímpar.  Compreendo que  

 

os sentidos podem sempre ser vários, mas dadas certas condições de produção, não 

podem ser quaisquer uns. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas articulações 

das múltiplas sensibilidades, sensações, emoções e sentimentos dos sujeitos que se 

constituem como tais nas interações; vão se produzindo no jogo das condições, das 

experiências, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos; vão se 

produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir de 

múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que também vão se tornando 

possíveis. (SMOLKA, 2004, p. 45-46) 

 

                                                 
73

Observa-se aqui que Gustavo usa a mesma prática de Luísa: juntando dois grupos de 5 é possível formar uma 

quantidade que é representada por um número par. 
74

Essa situação é totalmente compreensível aos alunos nessa faixa etária, em que só trabalham com números 

naturais relacionados à situação de contagem. Se não temos elementos a contar, não precisamos de número para 

responder à questão: quantos? O zero, nesse caso, representa ausência total (o ―nada‖). Outras funções do zero 

que também podem ser trabalhadas no ensino fundamental I são: origem (no caso da reta numerada), ausência de 

ordem (exemplo: em 102 o zero é ausência da ordem das dezenas) e operador: 4 x 0 = 0 x 4 = 0. 
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 Novamente busco essa ação, questionando: ―Agora isso me chamou muita atenção, 

estou pensando aqui no que você falou: „o 0 não é par e nem ímpar, o 0 não é nada?‟”. Luísa 

contra-argumenta, dizendo: ―Por isso que é par! Ele não dá para dividir... Não dá pra 

dividir! Como que ele vai ser ímpar, então?!”. A ideia de divisão colocada sobre o zero não 

era algo ―seguro‖ nem para Luísa. Quando ela pensava na divisão, refletia a respeito de outros 

números que para ela traziam essa ideia e, de certa forma, uma segurança, como o 2, o 4, o 6, 

o 8, o 10 e assim por diante... Até mesmo em relação ao 100, que ela dizia que dava para 

dividir, 50 para cada lado, ela se aproximava da ideia de Gustavo na questão do dobro. Porém, 

o zero era algo ainda obscuro e talvez o seja, de fato, pois, ao pensarmos na ideia de que o 

zero pode ser divisível por qualquer número diferente de zero, consideramos que ele poderia 

ser tanto ímpar, quanto par, como Joaquim afirmou no início: ―O 0 não é ímpar e nem par, ele 

não é nada...”. 

 Penso que as relações que foram construídas entre mim e as crianças se constituíram 

pelas linguagens que foram atravessando as ações dos alunos, o seu ato de narrar, o mundo do 

leitor e o mundo do autor das narrativas. Interpretar o mundo, habitá-lo, decifrá-lo – pois 

―interpretar é decifrar o sentido oculto, apreendê-lo e torná-lo manifesto, seja pela fala, 

discurso ou pela construção/reconstrução de um texto‖ (SILVA, 2014, p. 26) – é ―uma espiral 

sem fim, que faz a mediação passar muitas vezes pelo mesmo ponto, mas numa altitude 

diferente‖ (RICOEUR, 1994, p. 112). 

 O que observo nesse momento é a experiência de ser no mundo e no tempo e sua 

expressão na linguagem. É esse todo, composto por tantas ideias que vão me possibilitando 

essas interpretações, esse jogo narrativo, fragmentos que compõem essa constelação e que me 

fazem perceber que ―a repetição das mesmas coisas em contextos diferentes não é repetição, 

pois trata-se de considerar os vários estratos de sua significação‖ (OTTE; VOLPE, 2000, p. 

39). 

 São essas significações, produzidas, negociadas, refletidas que me trazem tantas 

releituras e possibilitam-me compor tantas imagens! Imagens que continuarão sendo 

redesenhadas, pelas mãos de Luísa e de tantos outros alunos que aceitaram o seu ―convite‖. 

 Lembro-me de que foi nesse momento que Luísa recorreu à escrita. Como os gestos, a 

oralidade, o uso de recursos (instrumentos como os dedos, a borracha) não tinham sido 

suficientes para validar suas hipóteses com o grupo,a escrita matemática se configuraria em 

um processo necessário nesse momento. Luísa foi até a lousa e, ao mesmo tempo em que 

procurava exemplificar as relações que estava tentando atribuir, registrando, também foi 

narrando sobre cada passo construído por ela. 



192 

 

 

 

Fotografia 3 – Luísa inicia alguns registros na lousa 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

Episódio 5: “O 1 é ímpar” – nesse episódio Luísa narra sobre a organização de 

seu registro. 

Luísa: O 1 é ímpar (faz um traço na lousa na vertical), ele está sozinho! O dois (faz 

outro traço na vertical, paralelo ao primeiro) já está de grupinho com ele (faz um 

traço na horizontal, procurando unir os dois traços verticais), aí é par! Até o 100 que 

termina com 0 é par! (registra o ―0‖ e escreve em cima do número: PAR). O 1 está 

sozinho e o número 2 forma par aqui (mostrando a união entre os dois traços na 

vertical) e o 100 termina com 0 e ele é par! 

 Cid:Interessante... 

 
 Escrever era mais um passo possível e necessário para ela, mesmo se tratando de uma 

linguagem complexa, pois não envolvia apenas a língua materna, mas toda a especificidade da 

linguagem matemática. Dessa forma,  

 

...trata-se de uma linguagem orientada no sentido de propiciar o máximo de 

inteligibilidade ao outro. Nela tudo deve ser dito até o fim. A passagem da 

linguagem interior abreviada no máximo grau, da linguagem para si, para a 

linguagem escrita desenvolvida no grau máximo, linguagem para o outro, requer da 

criança operações sumamente complexas de construção arbitrária do tecido 

semântico. (VIGOTSKI, 2009, p. 317) 

 

 As linguagens estavam pulsantes nesse ambiente... a fala, a escrita, os gestos, os 

olhares, as ações, as reflexões tornavam-se parte desse ambiente de letramentos. Luísa 

assumiu juntamente com seus colegas esse processo. Havia uma ação, uma responsabilidade 

em relação ao conhecimento matemático, pois o objetivo do grupo era convencer Jonas, Isa e 

Adriano sobre suas validações. Quantas reflexões e experiências eles me proporcionaram!... 
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 Enquanto Luísa escrevia, Antônio me chamou, mas isso não encerrou a atividade de 

Luísa, que continuou registrando e narrando cada passo por ela efetuado, até porque o grupo 

de Jonas estava próximo à lousa, e sua busca era convencê-los. Ao dar atenção a Antônio, 

percebi que a discussão em relação ao zero ainda não tinha se esgotado, muito pelo contrário: 

enquanto ela explicava para a turma seus registros, alguns alunos ainda estavam discutindo 

sobre o sentido do zero. 

 

Episódio 6: “O 0 parece que não faz parte...” – o episódio mostra a reflexão de 

alguns alunos sobre o número 0, apontando sobre os sentidos provocados por 

ele. 
Antônio: Ô, prô? Não pega sentido o 0... 

Cid: Como assim, não pega sentido? 

Antônio: Que o 0 parece que não faz parte...não dá para dividir... 

Gustavo: Porque nós contamos... 

Antônio: O 0 conta nos numerais, mas na brincadeira não (balança a cabeça 

afirmando o seu ―não‖). 

Cid: Entendi... O Antonio diz que nos numerais o zero conta, mas na brincadeira 

não...e na brincadeira você sempre começa a partir do 1?  

Antônio: Sim! 

Cid: E porque você não começa do 0 ? 

Antônio: Porque não pega sentido... 

Cid:E o que é não pegar sentido? 

Luísa: Porque é só de brincadeira. 

Cid: Entendi... 

Jonas: Quando brincamos de cartinha, começamos do 1 e não do 0...Por exemplo, 

coloca 5 numa mão, o outro 5 dá 10, não brincamos com o 0. 

Gustavo: Assim, ó! Quando vamos correr a gente fala 1, 2, 3 e já! 

Cid:Então na brincadeira vocês não usam, mas nos numerais ele existe. Mas vocês 

viram que, no caso da Luísa, na lousa ela defende a ideia de que o 0 é par, o 1 é 

ímpar, então ele conta no exemplo dela, como ele contou aqui na faixa também... 

 Outro ponto que guardo na memória foi a participação de Luísa 

tentando convencer Jonas de que o 1 seria ímpar e não par. A aluna 

utilizou diversas formas para se fazer compreender, os gestos (quando 

mostra com as mãos que com o número 1 não havia como “formar par e 

conjuntinhos”, como ela diz), o uso de objeto (como a borracha que 

representava o 1, mas não havia outra para formar par), a escrita (ao ir 

até a lousa e registrar, dando exemplos) e sua voz (usando diferentes 

entonações e argumentos para mobilizar “o outro” a refletir a respeito. 
 

Diário de reflexões, 08 de maio de 2014. 
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 Novamente percebo o quanto se faz presente a relação com a palavra, com a ação de 

narrar! O que significava nesse momento ―pegar o sentido‖? Dizer que o zero não tinha 

sentido estava muito próximo ao entendimento que possuíam em relação ao número, à sua 

presença na fita e, ao mesmo tempo, ao fato de ser ímpar ou par. Quando Antônio expôs que 

não ―pegava sentido‖ na brincadeira, reportava-se às suas práticas sociais, pois, no contexto 

das brincadeiras, o zero não tinha utilidade. Desde o início, Antônio também defendia, 

juntamente com Jonas, que o zero era ímpar, pois não era nada... Mais uma vez é possível 

estabelecer relações com a história cultural das crianças, com a forma como observam e dão 

sentidos às coisas. A utilidade do número estava ligada aos sentidos que atribuíam a ele.  

 A aproximação que as crianças possuem com a palavra estão ligadas às suas 

experiências; através das palavras podem atribuir significados, negociá-los e narrar o tempo 

todo. É assim que refletem acerca da palavra e, diante dessa negociação, não tenho como 

deixar de enfatizar a importância das linguagens que atravessam o cotidiano de cada um deles, 

seja no ambiente escolar ou não escolar. Essas experiências não escolares vivenciadas com a 

família e com os amigos serão somadas às experiências escolares e ao conhecimento 

científico. A compreensão do conceito científico possibilita outras relações com os conceitos 

cotidianos. Por exemplo, a compreensão de que 2, 4, 6, 8 e 10 são números pares, e 1, 3, 5, 7 e 

9, ímpares pode ajudar as crianças na brincadeira: não é mais necessário relacionar as 

palavras: ímpar, par, ímpar, par com os dedos apontados, mas, diante da soma obtida, já é 

possível identificar se o total é um número par ou ímpar. 

 A cada momento fica mais presente a força da palavra, da linguagem na elaboração 

conceitual, nos processos de generalização, no narrar sobre a matemática. Os registros de 

Luísa, por exemplo, somados à reflexão do grupo de alunos, pertencem ao processo de 

prefiguração vivenciado por ela. Portanto, não haveria como anular essa construção em seu 

momento de configuração.  

 Recordando-me da narrativa de Luísa no Genimático, observo a intensidade dessa 

escrita, que foi sendo construída a partir das experiências que ela vivenciou com seus colegas, 

nos momentos de prefiguração. Essa narrativa não fazia sentido apenas para ela, mas para 

qualquer leitor que vivenciou todo esse movimento acontecendo. Cada registro feito por Luísa 

na lousa foi recuperado por ela em seus escritos, ela não podia anular esses rastros, que 

significavam muito para ela: cada traço feito, cada palavra representava um momento vivido, 

sua narrativa somava-se às experiências de Jonas, Gustavo, Isa, Adriano e tantos outros que 

ocupavam aquele espaço-tempo, pois ―seguir uma história é atualizá-la na leitura‖ 

(RICOEUR, 1994, p. 118). 
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 Ouvindo as relações estabelecidas por Antônio, Jonas, Gustavo sobre o sentido do 

zero, Luísa continuava na lousa, mas agora buscava trazer novos elementos em sua escrita. O 

seu registro pictórico traz os traços verticais, mas, logo abaixo, indicado por uma seta, o 

algarismo. Da mesma forma, esses traços são diretamente conduzidos acima pelas palavras: 

―par‖ e ―ímpar‖. É curioso analisar o seu registro... no caso do zero, não recorre a registros 

pictóricos, nem mesmo a qualquer simbologia, mas o registra como ―0‖. A sua escrita enfatiza 

a permanência do signo; ela poderia ter utilizado outras formas de representação, mas preferiu 

conservá-la. Esse poderia ser outro indício do próprio sentido que estava atribuindo ao 

número.  

 

Fotografia 4 – Luísa cria novos registros 

 

 

  
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Ela apontava que havia uma sequência, o que vinha antes e o que vinha depois dos 

números, ou seja, depois de um número par seria um número ímpar, e antes de um número 

ímpar, seria um número par. À medida que escrevia, apontava com o dedo indicador essa ida 

e volta, o que permitiu a ela identificar o padrão e generalizá-lo. A foto não possibilita a 

percepção do movimento. Primeiro ela relaciona o 1 com ímpar, o 2 com o par. Depois ela 

volta e faz a seta, indicando que o zero é par. Para essa faixa etária, Luísa avançou a 

compreensão de número par pela percepção de regularidades na sequência numérica: antes de 

um número ímpar, vem um par; ou o par está entre dois ímpares; ou, ainda, o ímpar está entre 

dois pares. Ela valida uma regularidade para os números naturais. 

 Prossegui as discussões, questionando o que os números teriam em comum. Gustavo e 

Marina enfatizaram que todos os vermelhos são pares e todos os brancos são ímpares, por isso 
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ficaria fácil descobrir qualquer número, independentemente de qual seja ele, até mesmo “os 

grandes”, como Gustavo afirmava. Novamente fui até a lousa fazer os registros... a escrita nas 

aulas de matemática não é, na minha prática, apenas uma forma de registrar respostas e 

validações, mas ir até a lousa e escrever significa a extensão, o elo entre pensamento e ação, 

ação essa que se tornava referência para os alunos através de minhas mãos. Mas eu não estava 

sozinha nesse processo, Luísa estava lá, ao meu lado... 

 

 

Fotografia 5 – Luísa e eu criando mais alguns registros... 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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 Chamei a atenção de Adriano, Jonas e Isa, enquanto estava escrevendo: “E aí Jonas, 

Isa e Adriano, eu estou pensando ainda em vocês... vou perguntar a que conclusão vocês 

estão chegando...”. Tadeu recuperou a discussão sobre o zero e enfatizou que o zero conta, 

sim, pois até mesmo nas contas que faziam, ele estava presente. Luísa, ao mesmo tempo, disse 

que sem o zero não haveria como “formar os números” e começou a narrar o que havia 

realizado na lousa para a sala: 

 

Fotografia 6 – Luísa finaliza seus registros... 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 

 É como se nesse momento a minha presença se juntasse, somasse 

à dela, éramos uma dupla, porém, com dois ambientes coexistindo, em 

que a minha preocupação estava em vivenciar a circulação de ideias que 

ela criava, mas, ao mesmo tempo, paralela a sua discussão, estava a de 

Gustavo, Joaquim, Antônio e tantos outros que eu também precisava 

incentivar; dois ambientes paralelos, porém, enlaçados por Luísa, e que 

experiência maravilhosa foi essa... aprendi muito com Luísa. 

 

Diário de reflexões, 08 de maio de 2014. 
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Episódio 7: “Narrando seus registros” – Luísa explica para os alunos a 

organização de seus registros. 
Luísa: Aqui é o zero, ele é par! O 1 é ímpar, porque não dá para dividir, não tem 

mais um pra formar duplinha. O 2 tem! Por isso que é par! O 3 tem mais vai sobrar 

1, por isso que é ímpar!  

 

 Constato que a explicação dada por Luísa não reflete a relação que ela sistematizou na 

lousa. Mesmo tendo estabelecido uma regularidade, sua argumentação ainda se pauta no 

agrupamento de 2.  

 A explicação da aluna me possibilita refletir que o pensamento possui um movimento, 

uma dialética, que se faz interna e externamente e se modifica nesse ir e vir entre a palavra e o 

pensamento. Como abordado por Vigotski (2009), o pensamento estabelece relações, possui 

um movimento, um fluxo que se realiza internamente, e para isso o outro e o contexto no qual 

a criança vive são cruciais, pois ela observa o mundo, relaciona-o, significa-o a partir das 

experiências que possui e das ações que estabelece com seu meio social, pelas palavras que 

escuta, pelos sentidos que vai atribuindo e pelas significações que realiza. Essa dialética entre 

a palavra, o pensamento e a experiência possibilita a elaboração conceitual em matemática. 

No entanto, nesse processo nem sempre o registro, principalmente o pictórico, dá conta de 

expressar o pensamento e a comunicação da ideia ao mesmo tempo. Faltam palavras... Isso 

me remete a refletir o quanto é importante permitir essas múltiplas linguagens (a interior, 

exterior, a escrita, a pictórica e a falada), pois, por meio delas, podemos captar os modos de 

pensamento do aluno em fase de letramento. 

 Ao mesmo tempo que explicava, Luísa procurava indicar cada um dos elementos 

feitos por ela. Iniciou indicando o registro pictórico, posteriormente ia deslizando o dedo para 

baixo, apontando para o algarismo, e depois para cima, nas palavras ―par‖ e ―ímpar‖, ambos 

os processos representados por setas. Terminada a explicação, ainda permaneceu na lousa, 

olhando para os seus registros, talvez buscasse completá-lo ainda mais. Será que Jonas, Isa e 

Adriano haviam se convencido? Que caminhos ainda teria que percorrer?  

Jonas se levantou, passou por Luísa, foi até mim e disse: ―Você empresta pra mim?” 

(referindo-se ao pincel da lousa). Não tinha a mínima ideia, nesse momento, do que iria 

acontecer, mesmo percebendo que ele estava envolvido nas explicações de Luísa e dos demais 

colegas. Quais experiências eu ainda estava por viver? Ele se aproximou dela, ficou ao seu 

lado, olhou em minha direção: ―Agora eu percebi que eu errei...”.Perguntei: ―Por que, 

Jonas?”, e ele afirmou: “Porque o 1 é ímpar, e o 2 é par!”. Eu precisava, a partir desse 

momento, compreender o processo que havia se realizado e se realmente o ambiente de 

investigações possibilitado em sala de aula o teria mobilizado a refletir. Questionei-o: “Ah é? 
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E porque o 1 é ímpar? Que conclusão agora você chegou?”. Jonas iniciou os seus registros e, 

ao mesmo tempo, narrou as suas validações. 

 

Fotografia 7 – Jonas explica a que conclusões chegou frente ao número 1 

 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

Episódio 8: “O número 1 é par!” – Jonas narra suas validações a partir do 

registro feito na lousa. 
Jonas: Porque o 1 precisa de outro (refere-se a outro número 1) para ficar em dupla. 

Então o 2 já tem 1 mais 1 e o 1 não! 

Luísa: Ahhhhh...leluia!!! 

(Risos) 

  

 Jonas continuou completando o seu registro, enquanto Luísa vibrava com as 

generalizações do colega. Finalizou, colocando: 1 + 1 = 2
75

. Chamei a atenção da aluna e 

também da sala para os registros de Jonas, valorizando-o e ao mesmo tempo dizendo sobre a 

importância de todo o processo que havíamos criado até o momento... “Lembrem-se que ele e 

Luísa estavam no caminho de construção, por isso é tão importante não apagar seus 

                                                 
75

 No registro de Jonas – 1 + 1 = 2 –, a princípio me pareceu que ele estivesse passando para a 

linguagem matemática a ideia de formar pares, como discutido oralmente (pares de dedos ou de 

objetos); no entanto, depois de analisá-lo, foi possível perceber que ele remete à ideia de dobro, pois 

somar duas vezes a mesma parcela é o mesmo que multiplicar por 2 e, portanto, fazer o dobro de um 

número. Talvez a prática usual dos professores dos anos iniciais para introduzir o conceito de 

par/ímpar com formação de pares de objetos não seja tão desprovida de significação; o que 

provavelmente necessite é fazer o registro e transformar a adição em multiplicação, no caso das 

quantidades pares, e evidenciar que, nas quantidades ímpares, essa transformação não é possível, pois 

as parcelas são diferentes (1 + 2 = 3, por exemplo). O movimento do oral para o escrito é fundamental 

para colocar o aluno no processo de elaboração conceitual. 
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primeiros registros. Jonas chegou nesta conclusão porque você, Luísa, e a classe toda o 

ajudaram a pensar. Viu como foi importante?” 

 É interessante pontuar que o aluno não recorreu às mesmas estratégias e hipóteses da 

colega durante o registro, mas buscou, na sua compreensão, em seu processo de refiguração, 

em seu estilo, provar o que havia compreendido de todo esse caminhar, fazendo uma sentença 

matemática: 1 - 1 - 2 - 1 + 1= 2.  As enunciações de Jonas ajudaram na interpretação dessa 

sentença, em que 1 (número ímpar) só seria par, se houvesse a possibilidade de acrescentar 

mais 1; nesse caso, obteríamos 2, que seria 1 mais 1, que é igual a 2. Outro ponto a ser 

destacado é que Jonas também traz a ideia do dobro, ao pensarmos no número par.  Para 

chegar a essa abstração, o aluno percorreu um caminho mobilizado pelas múltiplas 

linguagens, pela sua ação e a dos colegas, uma ação reflexiva em torno da palavra, negociada, 

interpretada e que, somada às suas vivências,foi significada e ressignificada por ele. Tal 

registro só é possível compreender porque foi acompanhado da fala. Assim, do ponto de vista 

do ―rigor‖ matemático, ele está incorreto, mas, do ponto de vista do processo de aquisição do 

pensamento matemático, ele faz sentido para o aluno que registrou. 

 Em todo esse processo, o ato da leitura conjuga a mimese III e a mimese II, como dito 

por Ricoeur (1994), o vetor da refiguração do mundo da ação sob o signo da intriga, em que 

―[...] o texto é um conjunto de instruções que o leitor individual ou público executa de modo 

passivo ou criador. O texto só se torna obra na interação entre texto e receptor‖ (RICOEUR, 

1994, p. 118), ou seja, num processo dialético, em que, pela interação, pela reflexão 

matemática, o autor consegue atribuir significados a esse todo narrativo. 

 

Fotografia 8 – Jonas valida suas hipóteses 

 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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 Não saberia descrever todos os detalhes vividos nesse instante, não saberia mensurar o 

que sentimos; apenas vi que Luísa estava emocionada, acredito que, porque havia, de certa 

forma, contribuído incansavelmente com as reflexões do colega e de todo o grupo. Ouvia 

Rafael chamando atenção da turma: “Viu? O 0 é o início de tudo!”, pois o seu início na fita 

de números coloridos teria de certa forma contribuído para que a afirmação de Jonas, Isa e 

Adriano fosse conduzida a ponto de iniciarem pelo ímpar e, consequentemente, alterar toda a 

sequência de pares e ímpares atribuída por eles.  

 O zero, a partir desse momento, não poderia ser deixado de lado, e a fala de Rafael 

expressa essa preocupação. Alguns alunos haviam compreendido que o zero, sendo observado 

como ―nada‖ e sendo atribuída a ele a palavra ―ímpar‖, teria modificado toda a reflexão em 

torno da sequência.Compreendo que é pela linguagem que os alunos atribuem significados, se 

apropriam deles, refletem, compreendem, buscam, aprendem. 

 

 

 

 A minha ação nesse processo também foi incansável! O meu objetivo era de que os 

alunos produzissem significações, buscassem sentidos a partir da minha palavra e 

estabelecessem caminhos rumo à elaboração conceitual. A ação que buscava era de fazê-los 

refletir pela minha palavra e pela palavra dos colegas; era essa alteridade que me conduzia na 

sala de aula. As práticas de letramentos que propus, incentivando a comunicação, o registro, o 

deslocamento das carteiras, a liberdade nesse ambiente de investigações, a escrita das 

narrativas e as leituras no Genimático estavam aliadas aos meus pressupostos, às minhas 

crenças enquanto professora-pesquisadora. Havia uma mediação, uma intencionalidade 

 A emoção de Luísa, ao dizer "Aleluia!", depois de tanto tempo de 

discussões, quase 30 minutos, tomou conta de toda a sala, da professora e 

de Simone (que filmava nesse dia). Nós nos seguramos para não rir e nos 

emocionar também diante de todo ambiente criado. Esse dia fará parte da 

minha história e com certeza de Luísa, Jonas e das demais crianças... 
 

Diário de reflexões, 08 de maio de 2014. 
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pedagógica desde o início, mas confesso que os rumos que a aula tomou eu não previra e 

acredito ser esse processo muito importante de ser mencionado, pois ser professora 

problematizadora me faz lidar com o inesperado, refletir sobre os dizeres dos alunos, analisar 

cada gesto, cada ação, cada argumentação e não lhes dar respostas e, sim, dúvidas, perguntas 

que os desestabilizem e provoquem novas reflexões... Ser professora problematizadora é estar 

aberta a ouvir, a se desestabilizar, a observar... é mobilizar o corpo, os sentimentos... é sentir-

se tocada, atravessada, pois aquelas práticas também me fazem sentido! Acredito, como 

mencionado por D'Ambrosio e Lopes (2015a, p. 281), que 

 

... precisamos impulsionar nossos estudantes à busca de um conhecimento 

matemático que ressignifique o valor da vida humana. Precisamos instigá-los à 

curiosidade e ao prazer da descoberta, pois, como alerta Freire (1996), sem a 

curiosidade não nos movemos. É ela que nos inquieta e nos insere na busca. É ela 

que nos encoraja a nos assumirmos como educadores matemáticos subversivamente 

responsáveis, permitindo aos alunos adentrarem o mundo das insubordinações 

criativas. 

  

 Da mesma forma que a ação de Luísa a mobilizou para buscar o Genimático e narrar 

as suas experiências, Jonas também o fez, foi contagiado por essa ação, uma ação que se 

transformou em narrativa... era hora de guardar suas memórias, de conservar esse momento 

vivido nesse espaço-tempo. Memórias que não seriam apenas importantes para eles, mas 

também para os outros... momento em que se reconfiguram e voltam à mimese II, retomam, 

reescrevem, revivem, deixam seus rastros pela sua narrativa. Novamente me deparo com uma 

ação responsiva diante do texto, um texto que traz não somente a descrição do vivido, mas 

seus instantes mais significativos, que mobilizaram o autor a refletir, e, nesse sentido, a ação 

de Luisa estava presente e pulsante em suas memórias, tal qual ele estava nas dela. Havia uma 

cumplicidade, uma extensão nessas narrativas, uma continuidade, uma pertença àquele 

ambiente de investigações matemáticas, construído na alteridade. Observo a narrativa 

composta pela retomada da tarefa (a fita de números coloridos) e a expressão numérica que 

Jonas fez na lousa, além do registro de Luísa. Junto com eles, estão palhaços que compõem e 

se agregam a esses escritos, me remetendo a sentimentos de alegria, infância, divertimento e 

felicidade! 
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Figura 29 – Narrativa do aluno Jonas 

 

 

 

 

Transcrição: 

―J. L.                        08/05/2014 

Hoje eu J. L., B. e A. formamos uma equipe. 

Eu fiz errado eu fiz da lição dos padrões asim 
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            Mas eu fiz errado eu e minha amiga L. fizemos uma grande descusão a L. fez asim 

 

 

         Eu fiz assim         Mas errado 

1 - 1 - 2  1 + 1 = 2 

São pares                                   O sereto   2, 4, 6, 8 e 10 

{2, 3, 5, 7, 9, 11 

Eu fiz dos de baixo errado eu aprendi que sempre preciso de ajuda Assinado J. FIM‖ 

  
Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

  

 Esse movimento me faz refletir e confirmar meus pressupostos iniciais do quanto o 

caminho para a elaboração conceitual é complexo, longo e diretamente relacionado à palavra, 

à circulação de linguagens e experiências que a criança vai construindo ao longo do tempo. E 

o quão significativo é para os alunos, nas primeiras fases de escolarização, vivenciar, 

participar e narrar sobre a matemática. 

 É de suma importância, em toda essa trajetória, falar a respeito da matemática em um 

ambiente de investigações e ali vivenciar tarefas desafiadoras; analisar a palavra do outro e 

ressignificá-la; registrar; criar caminhos para pensar acerca de suas hipóteses iniciais, 

trazendo à tona suas experiências, seus conhecimentos anteriormente desenvolvidos. Trata-se 

de um processo que pertence ao ato de narrar, e nele se configura como parte de uma ação 

reflexiva e narrativa.  Não consiste apenas em narrar o que aconteceu em um dia, mas implica 

mobilizar-se a refletir em um ambiente de investigações matemáticas em que a narrativa está 

constituída e é significativa para o autor, lhe pertence enquanto memória e história, a sua 

história! 

 É relevante também lembrar que a circulação de ideias criada na tarefa das fitas 

coloridas não foi o único caminho vivenciado por eles. Para generalizar, significar, já haviam 

tido todo um processo de reflexão em torno do que era padrão em duas outras tarefas em que 

já haviam generalizado muitos aspectos. Mas o que estou querendo enfatizar com isso? Que 
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os conceitos matemáticos precisam ser vivenciados nesse ir e vir constante, oportunizar 

diferentes discussões que envolvam o mesmo conceito, com o objetivo de que possam refletir 

acerca dos vários aspectos que compõem essa palavra, uma palavra que, como Vigotski 

(2009) enfatizava, é apenas uma pedra no edifício do sentido. E nessa relação se dá toda essa 

dialética, pois, na elaboração conceitual, a palavra é o meio. Ela foi o meio para que Jonas 

estabelecesse essas generalizações e narrasse sobre elas. Posso dizer que os alunos se 

apropriaram do conceito e de todas as suas particularidades? Não, posso afirmar com base na 

teoria histórico-cultural que estão trilhando essa trajetória desse longo caminhar; o processo 

aqui relatado seria apenas uma das pedras encontradas nesse caminho, apenas uma das curvas 

dessa estrada tão longa, que exemplifica a complexidade e a responsabilidade do trabalho do 

professor e sua intencionalidade pedagógica. E essa pedra – essa curva – me moveu a criar 

esse ambiente, me direcionou durante essa trajetória, me permitiu narrar... 

 

Renarrando e (re)significando as experiências... 

 

O que um leitor recebe é não somente o sentido 

da obra mas, por meio de seu sentido, sua 

referência, ou seja, a experiência que ela faz 

chegar à linguagem e, em última análise, o 

mundo e sua temporalidade, que ela exibe diante 

de si.(RICOEUR, 1994, p. 120) 

 

 No dia 09 de abril de 2014, mal havia entrado na sala quando Luísa e Jonas vieram até 

mim, felizes, rindo... ela me dizia que nem conseguiu dormir à noite, pois não parava de 

lembrar das discussões da aula de matemática. Ri muito com ela! O pai
76

 de Luísa veio 

acompanhá-la e aproveitou para confirmar sobre o que havia acontecido, já que ela havia 

chegado em casa tão empolgada, narrando suas experiências, e não tinha dormido aquela 

noite... Eu não acreditava no que estava ouvindo.Como havia sido realmente significativo esse 

                                                 
76

 O pai de Luísa fez parte de minhas memórias neste processo, por isso acredito ser tão significativo narrar 

sobre ele... Ele estava tão feliz quanto Luísa, parece que havia participado desse momento junto com ela, talvez o 

contar de Luísa tivesse tido tantos detalhes que a ação do pai foi me procurar. Por saber que havia filmado a aula, 

ele desejava assistir. Combinei que no dia seguinte, dia 10 de abril, ele poderia vir, pois eu estaria em aula vaga e 

teríamos tempo suficiente. Acreditava que era significativo para a família e também para Luísa. Dia e hora 

marcados, ele estava lá juntamente com a mãe de Luísa. Levei-os para sala de informática e disse que o vídeo era 

longo, mas tentaria mostrar a parte em que ela iniciou suas discussões, mais ou menos uns 30 a 40 minutos... 

Confesso que a cena que ficou para mim foi dos risos, comentários com a esposa e do choro que silenciosamente 

caía pelo seu rosto, sentimentos que eu não poderia mensurar, somente ele poderia dizer o que estava sentindo. 

Recordo-me de que, ao final, eles se levantaram e ele me disse: ―Não dá para acreditar que ela fez isso! Parece 

até mentira, ela convenceu mesmo ele! Ela é comunicativa, mas isso não esperava!‖. Conversei mais um pouco 

com ele e me despedi. A última cena que vi foi que Luísa o esperava no pátio, eles a abraçaram e foram 

embora...  
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momento para ela, eu não tinha ideia do quanto! Os alunos me procuravam ansiosamente, 

pois queriam ler suas narrativas, era isso que buscavam...  

 Confesso que não havia como esperar, negociei com eles que iríamos iniciar a aula, 

organizar tudo que precisávamos; depois começaríamos a aula de matemática e eu daria 

espaço para a leitura das narrativas. Enquanto isso, eles circulavam pela sala com o 

Genimático nas mãos, mostrando seus registros, rindo e relembrando dos momentos que todos 

passaram juntos, enquanto eu, sentada em minha mesa, admirava todo aquele movimento, 

sem saber o que dizer.Necessitava, naquele instante, de uma certa quietude, de reflexão e 

observação.O meu silêncio talvez me fizesse pensar acerca do que estava vivenciando. 

 Iniciamos a aula de matemática e combinei com os alunos que iríamos começar com a 

leitura das narrativas. Primeiro Luísa fez a sua leitura e, em seguida, Jonas. Achei bem 

interessante que nesse dia escutaram, mas não se pronunciaram a ponto de continuar novas 

discussões; acredito que tudo o que vivenciaram no dia anterior fora o suficiente, e as 

narrativas já falavam por si sós, não havia mais nada a ser dito... é o que eu acreditava... 

 Isa, uma das integrantes do grupo de Jonas, veio até mim e disse que gostaria de 

escrever no diário. A leitura, de certa forma, a teria mobilizado a escrever, era preciso renarrar 

aquele instante, deixar seus rastros, suas experiências... o que no dia anterior talvez não a 

tivesse tocado a fazer. Adriano a acompanhou nesse momento, mesmo não podendo escrever. 

Isso me afligia um pouco e, de certa forma, me sentia impotente... o seu desejo era limitado 

pela sua impossibilidade de ação! 

 

 

 Quando o aluno é mobilizado durante as discussões, também 

sesente tocado a escrever, e isso ocorreu com Luísa, Jonas e Isa, ao 

registrar sobre esse dia no diário de aprendizagem. O único que não 

escreveu foi Adriano, por ainda estar em processo de alfabetização, mas 

isso não impediu que olhasse atentamente para Isa, ao fazer seu texto e 

encerrar lendo para ele. Ela foi sensível ao envolvê-lo... 
 

Diário de reflexões, 08 de maio de 2014. 
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 A narrativa de Isa trouxe elementos significativos. Retomou a participação de Luísa e 

Jonas, a organização da fita e o momento em que ela levou a borracha até o grupo para 

convencê-lo de que o número 1 seria ímpar porque não haveria outra borracha para agrupar a 

ele. Essas experiências estão evidentes em sua narrativa (Figura 30): 

 

Figura 30 – Narrativa da aluna Isa 

 

 

 

Transcrição: 

09/05/14 

―Ontem eu e o meu amigo J. L. G.  e a L. aprendemos ímpar e pares quinem a fixa de 

números 

 
 

        A L. falou pra mim que o zero é par e eu falei que era ímpar e ela pegou a borracha e 

falou esse é o um ele não tem par agora o dois já tem o 1 e o 2 aí o J. e eu pensamos e falou 

que era o número 1 ímpar‖. 
 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 
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 O momento em que ela relata traz evidências da discussão em torno do instrumento 

utilizado por Luísa, a borracha, e ao mesmo tempo a negociação de significados estabelecida, 

ao pontuar que ―um ele não tem par agora o dois já tem o 1‖. Ao referir-se a ―o 1 e o 2‖, já 

estava, de certa forma, relacionando a ideia de que o 2 precisaria, para ser par, do 1 mais 1, o 

que não acontecia com o número 1.  

 Observo na narrativa de Isa um momento que possivelmente lhe teria possibilitado 

refletir acerca de suas hipóteses iniciais. A ação de Luísa de pegar a borracha e apontá-la 

como 1 a desestabilizou, levando-a a pensar sobre o argumento que ela propunha.  

 Da mesma forma, na narrativa de Jonas posso considerar que ocorreu esse mesmo 

movimento, pois, quando ele recuperou o que Luísa havia registrado na lousa, trazendo os 

registros pictóricos, juntamente com os algarismos ligados por setas e as palavras pares e 

ímpares, possivelmente contribuiu para validar que o 1 seria realmente ímpar. Mas não 

somente isso, a discussão travada sobre o sentido do zero, quando Antonio afirmou que este 

não ―pega sentido‖, também o fez refletir que, nos números, o zero está presente e, portanto, 

ocuparia nesse padrão um lugar de importância; e não considerá-lo alteraria toda a ideia da 

sequência de pares e ímpares que estavam estabelecendo
77

. A própria palavra de Antônio, 

somada à de Jonas, durante a discussão do uso do zero na brincadeira, fez com que o aluno 

refletisse e compreendesse que os vermelhos seriam pares e os brancos, ímpares. 

 A ação do leitor, nesse momento de reconfiguração-configuração, traz as marcas de 

uma generalização, evidencia que através da ação do outro o sentido das palavras ―par‖ e 

―ímpar‖ foi sendo negociado, recuperado, construído, ampliado e evidenciado nesses atos de 

linguagem, nesses atos de narrar. Esse movimento dialético confirma, mais uma vez, que é 

através da palavra, do agir com o outro e das narrativas em ambientes de investigação 

matemática que o letramento ocorre e, juntamente com ele, a apropriação da linguagem e dos 

conceitos matemáticos, que estão na vida das crianças, germinando, como uma semente em 

seu processo único de crescimento e vida. Assim, ―a linguagem é por si só da ordem do 

Mesmo; o mundo é seu Outro. A atestação dessa alteridade pertence à reflexividade da 

linguagem sobre si mesma, que, assim se sabe no ser a fim de referir-se ao ser‖ (RICOEUR, 

1994, p. 120, grifo do autor). 

 Para Luísa, por exemplo, era preciso, nessa reconfiguração, trazer novamente essa 

marca do tempo, o entrelaçamento que ela e Jonas fizeram. Por isso, ela optou por trazer seus 

rastros novamente... ela revelou as marcas da experiência que viveu com os colegas, uma 
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No ambiente de investigações com verdades provisórias, a regularidade na sequência numérica já era suficiente 

para a compreensão de par e ímpar: um antecede ou sucede o outro. 
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experiência naquele espaço-tempo da sala de aula; ela construiu juntamente com eles e 

comigo uma narração; ela viveu, sentiu e refletiu cada momento, e essas narrações estão 

abertas aos leitores que quiserem adentrar nessa trama construída, pois o narrador direciona-se 

ao leitor-ouvinte ou ao leitorquelê, a fim de transmitir a experiência, como Benjamin (1985, p. 

221) explicita: ―antiga coordenação da alma, do olhar e da mão [...] é típica do artesão, e é ela 

que encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada [...] assim, imprime-se 

na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso‖. 

 Esse narrar no Genimático foi constelado e constelou em meio a tantas ideias, 

buscando, na essência de cada criança, expressões, sensações, buscas, reflexões, 

deslocamentos, que compuseram o significado de tantas vidas que ocupavam aquele espaço-

tempo. Ao mesmo tempo, me permitiu criar outras imagens e significados. Ao olhar para o 

movimento das narrativas,  cada olhar me clarificava, me mostrava o todo e depois novos 

fragmentos, dispersos, longínquos, opacos, mas que me levavam cotidianamente a uma 

constelação reveladora (BENJAMIN, 1984). Eu voltava a esse todo, sempre; e, a cada vez que 

retomava, conseguia tecer outras leituras, que agora poderão ser reconfiguradas pela ação de 

outros leitores, pois ―o agir humano é uma obra aberta, cuja significação é dada através de 

sucessivas interpretações‖ (RICOEUR, 1989, p. 10). Como na obra de Luísa: 

 

Figura 31 – O processo de renarrar da aluna Luísa 

 

 

 

Transcrição: 

―Jornal que faz tempo! 
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A menina L. teve uma descusão com J. L. G. ! 

Uma discussão inesperada só por ímpar, par, etc...‖ 
 

Fonte: acervo da professora-pesquisadora 

 

 Essa obra (Figura 31) me permite renarrar e, da mesma forma que, observando a obra 

de Picasso, de Escher, de Magrit, de Stein e tantas outras, que me tocam e me possibilitam 

narrar, essa também me mobiliza a falar a respeito desse espaço-tempo. Um “jornal que faz 

tempo!”, foi assim que ela chamou a sua obra, uma autora que, em seu momento único de 

criação, marcou um tempo (o ontem de sua vida), um tempo vivido por ela (personagem dessa 

obra) e por Jonas (outro personagem). Ela, em pé, pois foi assim que se portou o tempo todo; 

ele, sentado; e ambos em momentos de circulação de ideias, representado por ela nos balões 

como “blá, blá, blá...”, com os dizeres: “A menina Luísa teve uma discussão com Jonas!”. 

Compõe essa obra uma flor, um girassol, colado ao lado. Quantas coisas essa flor pode 

representar! Quantos caminhos ela pode nos fazer trilhar! Os dois, envoltos por um lugar, o da 

sala de aula, conseguiram vivenciar e trazer para os meus dizeres todo um movimento 

reflexivo e de ação, uma ação que me permitiu narrar até o momento. Foi envolvida nesse 

movimento, nessa “discussão inesperada”, que minha narrativa foi ganhando vida, sentido e 

memória, que fez parte de mim, da minha história... 
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“DEI A VOLTA AO MUNDO TODO E VOLTEI AQUI!”: OS DESVIOS ME 

CONDUZIRAM ATÉ O FINAL DESSA CAMINHADA... 

 

 

Figura 32 –Persistência da memória, Salvador Dalí, 1931 

 

 

Fonte: http://www.salvador-dali.org/obra/the-collection/page/4) 

  

Ler é emancipar-se! 

É sair do lugar-comum e conseguir, 

através das palavras, 

adentrar a um novo mundo, 

repleto de imaginação, 

conhecimento e atitude. 

Ser absoluto!!! 

(Monteiro Lobato)
78

 

 

                                                 
78

Disponível em: http://livrosdaminhavida.tumblr.com/post/43571156014/ler-%C3%A9-emancipar-se-

%C3%A9-sair-do-lugar-comum-e Acesso em: 13 nov. 2016.  
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 Quantas ações, momentos, reflexões e transformações a vida nos provoca ao longo do 

tempo... as vivências no decorrer de dias, semanas, meses, anos que construímos nos trazem 

experiências que nos deixam marcas, que nos desestabilizam e nos fazem refletir sobre os 

valores, as crenças e os sonhos que vamos construindo. Seria a persistência da memória, que 

não se rompe, não se apaga, mas pulsa, tornando-se presente, intensa e parte de mim, de 

minhas lembranças, do meu narrar. Nessa etapa de minha narrativa, penso que a fluidez dessa 

temporalidade que vivi foi me deixando marcas que atravessaram a minha profissão, o meu 

olhar diante dos meus alunos e também da matemática. Marcas que me possibilitaram 

compreender essa área do conhecimento com uma fluidez e uma leveza tão grandes que 

transpõem todas as experiências que vivi no decorrer de minha escolarização. Parece que os 

sentimentos de distanciamento, impotência e medo que possuía no meu tempo de aluna se 

transformaram em uma busca e um caminho repleto de significações.   

 Chegada esta etapa da pesquisa, percebo quantos caminhos já percorri e quantos ainda 

devo percorrer e, ao olhar para trás, compreendo quantas experiências já perpassaram a minha 

vida. Observo que cada detalhe que narrei, no decorrer de toda essa caminhada, fez parte do 

meu processo de constituição, das minhas reflexões enquanto professora-pesquisadora. E, 

atrelados às narrativas (dos alunos, das minhas narrativas no processo de produção dos dados 

e dessa narrativa maior, que é a pesquisa), eles entrelaçaram todo o caminho percorrido desde 

2012, quando a produção das narrativas nas aulas de matemática era apenas um projeto, um 

sentimento e um desejo que pulsava dentro de mim. 

 Nesses anos todos (de 2012 a 2016), a minha busca foi refletir incansavelmente sobre 

a importância das narrativas e da linguagem para a elaboração conceitual nas aulas de 

matemática, pois sabia de sua relevância e acreditava que, ao viabilizar esses momentos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, estava possibilitando que o conhecimento matemático 

fosse ganhando forma, vida, sentidos e significados para os alunos. 

 Mesmo não conseguindo mensurar, a princípio, aonde esse caminho me levaria, os 

meus desejos e sentimentos tomavam conta de mim, e posso dizer que, sem perceber, as 

narrativas foram ganhando espaço nas aulas de matemática e também no meu processo de 

escrita. Quando pela primeira vez deparei-me com os alunos narrando, tanto na oralidade 

quanto na escrita, em seus cadernos pessoais, percebi o quanto essa prática já fazia parte da 

rotina das crianças. Essas relações não foram viabilizadas de um dia para o outro, nem mesmo 

sozinhas... Possibilitar que nas aulas de matemática expressassem as suas inquietudes, 

negociassem significados, dialogassem a respeito das tarefas que realizavam e proporcionar-
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lhes tempo e espaço para que falassem a respeito do que estavam refletindo sobre os conceitos 

fez com que as narrativas se tornassem parte integrante de minhas aulas. 

 Compreendo que a intencionalidade pedagógica, somada à escolha de tarefas e à 

viabilização do ambiente de investigações matemáticas, fez com que esse percurso das 

narrativas fosse integrado a esse espaço-tempo da sala de aula. Sabia das dificuldades que 

cercavam o 3.º ano especialmente, observava ano a ano o quanto era adiado para as crianças o 

processo de escrita de própria autoria, e isso me incomodava, pois eu acreditava que ser autor 

não requer obrigatoriamente que as crianças estejam em contato apenas com textos narrados 

por outros autores. Ao contrário, a proximidade com a escrita, com a leitura e a circulação de 

ideias estavam além disso, pois envolviam desejo, mobilização, criatividade, imaginação, 

reflexão por parte do aluno, o que perpassava todo um caminhar de amadurecimento, de 

buscas e de inquietudes por parte dele como autor.  

 Em relação à matemática, as minhas dúvidas estavam mais presentes, pois as crianças 

não tinham a prática de refletir acerca de um conhecimento matemático e, além disso, 

estavam acostumadas a realizar mecanicamente uma série de operações e repetições que não 

garantiam nem mesmo que esse conhecimento fosse apropriado. Minhas inquietudes se 

intensificavam, ao perceber o quanto a matemática tem ficado mais distante das crianças, sem 

lhes possibilitar sentidos, reflexões e aprendizado. 

 O Genimático nasceu a partir dessas inquietações, e foi ele que conseguiu trazer para a 

sala de aula ―o tom‖, nos fez sair do lugar-comum e conseguir adentrar a um novo mundo... 

de novas leituras, imaginação, criatividade, atitude, subversão e insubordinação. Sim, ele foi 

subversivo! E sua subversão e sua insubordinação
79

 já eram marcadas em sua própria 

identidade, na polissemia da palavra ―gênio‖.  

 O que é ser um gênio? É ter uma capacidade mental ímpar, sem alcances. É ser um 

sujeito dotado de capacidades ―fora do comum‖. Será que Rafael, quando escolheu esse 

nome, tinha a intenção de transmitir essa ideia? Talvez... pois o intuito de toda a turma era 

                                                 
79 Pauto-me em D'Ambrosio e Lopes (2015b) para falar a respeito da insubordinação criativa. As autoras 

compreendem a insubordinação como constantes tomadas de decisões, em que o professor assume posturas que 

se contrapõem ao que está vigente, tanto em seu contexto profissional, quanto pelas diretrizes legais. Segundo as 

autoras,―estas seriam atitudes subversivas que visam a rupturas com o preestabelecido, de forma a criar novas 

dinâmicas de trabalho‖ (p. 12). Nesse sentido, o Genimático, quando foi criado por mim, já contestava o vigente, 

pois estava dando oportunidade às crianças de se expressarem, narrarem sobre o que os atravessava. Não era 

possível permanecer passivo, sem reflexão. Estava criando e recriando, nas aulas de matemática, o sentido 

político, ético e humanizador da educação, ao vislumbrar cada olhar, cada gesto, cada ação e cada história de 

vida que compunha aquele espaço-tempo. 
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encontrar nomes que remetessem aos grandes cientistas e grandes estudiosos, e, ao ler sobre 

eles, Rafael concluiu que seriam gênios. Havia todo um significado na sua escolha. 

 A matemática, por ser algo tão distante da vida dessas crianças, era inalcançável! O 

Genimático trazia um brilho a todo o movimento que buscávamos em sala de aula, 

produzíamos uma matemática viva no entre narrar das crianças. Do contar matemático, 

passamos ao contar sobre a matemática, estávamos atravessados por um sentimento de 

narrar, refletir, interpretar. Havia um horizonte de expectativas à nossa frente! O Genimático 

era um sol que compunha toda a minha constelação, ele constelava com as ideias que a sua 

ação me remetia – a ação do autor-leitor-ouvinte, do dialogismo, da alteridade, da tríplice 

mimese; as relações de significações a que cada palavra os remetia, pela imaginação e 

criatividade que despertava, pelas experiências que possibilitava, pela responsividade que 

acometia todas as crianças, pela refração, ao voltar para si mesmo e olhar que, a partir de 

então, havia um outro sujeito, transformado pelas linguagens que os atravessavam, naquele 

ambiente de investigações, repleto de intencionalidade, de ação! E quantas outras ideias se 

encontravam ali, nessa constelação! Ofuscadas, reluzentes, com menor ou maior brilho, 

distantes, próximas, mas que estavam ali...– e, ao mesmo tempo, todas essas ações 

constelavam em direção ao Genimático.  

 Cada uma dessas ideias compunha essa constelação, cada ação realizada, cada leitura, 

cada interpretação que ousei trilhar nesse caminhar me remetia a uma imagem diferente, à 

composição de linhas imaginárias, unindo a cada uma das estrelas (ideias) e compondo 

imagens... que me levavam a uma infinidade de leituras e interpretações, a esse todo que eu 

buscava! As tarefas realizadas, as discussões proferidas, a negociação de significados, a 

socialização que alimentava e direcionava o grupo para um objetivo em comum: narrar no 

Genimático e sobre-com o Genimático!   

 Lembro-me de que, primeiramente, as narrativas ganharam espaço na oralidade, 

posteriormente na escrita, quando através da minha ação enquanto escritora, esses textos iam 

se organizando, se transformando e tornando-se parte das aulas de matemática. A minha ação 

enquanto referência de escrita possibilitava que gradualmente os alunos buscassem narrar, e o 

Genimático foi um instrumento para que essas narrativas nascessem. 

 Narrar, contar sobre as aulas de matemática envolvia uma ação do autor em relação a 

uma tarefa e a um conceito matemático em discussão. O que era narrado fazia parte das 

hipóteses, das conjecturas e das generalizações provisórias dos alunos no decorrer da tarefa 

matemática ou, mesmo, da socialização das ideias, quando comunicávamos e negociávamos 

significados. Essa escrita tinha uma intenção! Alguns alunos narravam para deixar os rastros 
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de um caminho construído, outros para possibilitar discussões, buscando esse ambiente de 

investigações a partir de seus escritos, com o objetivo de desestabilizar, mobilizar ações, 

refletir, produzir novos sentidos pela palavra. Sim! Esta era a intenção: narrar para leitores 

que pudessem adentrar por essas tramas, narrar para ouvir outras narrativas, para interpretar 

cada expressão do autor. A ação do leitor completava o autor de tal forma, permitindo que a 

narrativa ganhasse vida, pulsão, interpretação, imaginação, conhecimento e atitude a partir das 

palavras. A matemática era uma das linguagens nesse ambiente de investigações. 

 É nesse movimento que percebo o quanto as vivências, o que Ricoeur (1989) chama 

de prefiguração (mimese I), estão constituídas na vida do aluno e constato que essas ações e 

reações que permanentemente as ocupam são expressas através das palavras e no ato de 

configuração textual (mimese II). Essa dialética entre mimese I e mimese II me permitiu 

compreender os sentidos atribuídos pelos alunos ao conceito, quando dizem a seu respeito, 

comunicam, negociam. E essa atividade exige todo um processo de ir e vir entre o 

pensamento, palavra e ação, o que compreendo como um ato reflexivo, responsivo, 

possibilitado quando os alunos podem trazer à tona as suas vivências e experiências para o 

interior da narrativa. 

 Ao configurar, as marcas de suas compreensões vão ficando ao longo da narrativa; ao 

falar ou escrever, expressam o que observam sobre o conceito matemático, trazem a 

linguagem numérica, simbólica, para o contexto das narrativas, deixando rastros de como 

compreendem o conhecimento matemático, o que considero uma ação complexa, pois, além 

de expressar por números e simbologias o que estão refletindo, escrevem os caminhos 

utilizados para realizar cada operação, expressão, enfim, resolução matemática. 

 Para completar essa dialética, o ato de refiguração em mimese III, que seria envolvido 

pela ação do leitor das narrativas (o autor-leitor, o leitor-ouvinte e o leitorquelê), traz para o 

contexto da sala de aula uma relação intensa, em que o leitor, mobilizado pela palavra do 

outro, propõe, nos ambientes de investigações matemáticas, novas ações, em que se buscam 

caminhos para compreender e aproximar-se do conceito matemático. As palavras que ressoam 

nesse ambiente de investigações são carregadas de sentidos, que, ao longo do processo de 

discussões e negociações os alunos vão atribuindo, negociando.  

 Entendo que, na mimese III, na ação do leitor e em seu processo de renarrar, autor e 

leitor conseguem apropriar-se do significado (ou aproximar-se dele) e nesse enlace produzir 

significações, momento no qual o aluno retorna às suas reflexões e, tocado pelas relações de 

si, do outro, do nós, sente-se pertencente às práticas propostas em sala de aula. Essas relações 

construídas entre as três mimeses trazem todo um movimento de circularidade, em que o 
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leitor, tocado por essas vivências e experiências (narradas e compartilhadas pela tríplice 

mimese), tem a possibilidade de criar, recriar e transformar-se. 

 Observo, na tríplice mimese de Ricoeur (1994), o caminho para a elaboração 

conceitual e das linguagens matemáticas, pois o contar sobre a matemática mobiliza as 

crianças a refletirem sobre o conceito. Esses conceitos estão perpassados pelas experiências 

de vida, atravessados pela singularidade de cada sujeito que narra conceitos espontâneos 

(VIGOTSKI, 2009). São suas lembranças e histórias de vida que propiciam esse contar sobre 

a matemática, um contar que pode estar presente tanto na fala quanto na escrita, ou nas mais 

variadas expressões da linguagem. Ao falar sobre os conceitos matemáticos ou conceitos 

científicos (VIGOTSKI, 2009), a criança busca, nas palavras dos adultos, a atribuição de 

sentidos. Ela imita, verbaliza, tenta a qualquer custo expressar o que seria algo tão abstrato. O 

fato de nomear, propor significados aos sinônimos por elas utilizados, vai contribuindo para 

que a criança se aproxime do conceito. Por isso a minha ação ter sido tão importante em todo 

esse caminhar. Ao mesmo tempo, o contato com outras crianças, que também nomeiam, 

aproximam, desestabilizam, a cada vez que trazem ao ambiente de investigações novas 

experiências de seu cotidiano, contribui para que esse processo de prefiguração e 

configuração esteja pulsante, vivo dentro da sala de aula. 

 Por compreender que a ação reflexiva a partir da palavra é que mobiliza a formação de 

conceitos, a refiguração vem para compor todo esse círculo hermenêutico, pois é na ação do 

leitor que esse conceito matemático vai ocupando o lugar e a vida das crianças. Acredito que é 

nesse movimento do leitor que as crianças produzem significações para a palavra do outro e 

de si.  

 É nessa dialética da escuta, da leitura, da reflexão, da ação de pensar, falar, que o 

significado vai sendo gradualmente construído. Essa ação que toca, desestabiliza, transforma 

e completa esse círculo, retornando à mimese II (configuração), mobilizava as crianças a 

voltarem ao Genimático para recontar. Consigo perceber que o processo de refiguração age 

nas funções psíquicas superiores, na produção dos conceitos matemáticos, em que, a partir de 

experiências matemáticas elementares, os alunos circulam pelas mimeses II e III e produzem 

significações. 

 Essas ações se tornaram evidentes quando narraram sobre o sentido do zero, ao 

compreender que a sequência aumentava de 2 em 2, ao generalizar que os números eram 

infinitos; quando exemplificaram a presença dos números 1500, milhões, bilhões, trilhões...; 

na composição do padrão, ao discutir sobre o significado dos números pares e ímpares, ao 

perceber que o ―0‖ era fundamental ao padrão e determinaria a continuidade dos outros 



217 

 

 

números; ao construir a percepção de regularidades na sequência numérica, em que, antes de 

um número ímpar, vem um par, ou o par está entre dois ímpares ou, ainda, o ímpar está entre 

dois pares, validando uma regularidade para os números naturais. 

 Nesse sentido, não consigo visualizar o letramento fora desse espaço, ele compõe 

todas as práticas que perpassaram pela nossa sala do 3.º ano. As práticas de letramento 

matemático estavam presentes nesse ambiente de investigações, em que as tarefas propostas 

possuíam um caráter investigativo, problematizador, que desafiava, desestabilizava, 

provocava e, ao mesmo tempo, criava condições para que os alunos se sentissem 

empoderados ao resolvê-las e ao ―tomá-las para si‖, trazendo à tona sua imaginação e 

criatividade para traçar caminhos nas resoluções.  

 O letramento está pautado em uma cultura social de aula de matemática, em que há 

uma intencionalidade no ato pedagógico, e professor e aluno caminham lado a lado, 

compartilham, dialogam, possuem objetivos, intenções, são responsáveis nesse espaço-tempo 

da sala de aula. Ou seja, esse não é um espaço e um tempo qualquer, mas um espaço-tempo 

planejado, dialógico, de pertença, de identidade; que traz a possibilidade de comunicar, ler, 

narrar em torno da linguagem matemática e da elaboração conceitual, o que provoca, em todo 

o grupo, experiências que podem ser renarradas e compartilhadas, pois formam-se e 

transformam-se pela ação da palavra. 

 O sentimento que me invade nesta etapa da minha narrativa, quando atentamente 

observo tudo o que vai ficando para trás neste meu narrar, é que seguramente meu 

compromisso ético e político com meus alunos é o que me movia, é o que me move! 

Contestava algo que estava vigente na escola, práticas por anos arraigadas naquele espaço, o 

que, de certa forma, foi sendo diluído, quando abri caminho para a narrativa entrar no lugar da 

sala de aula, na vida de crianças tão pequenas e que possuíam uma sensibilidade ímpar diante 

das coisas do mundo... Lembro-me de Lívia, quando, ao final do ano letivo, disse:“Nas 

discussões é como se eu fosse uma miniatura de professora, uma cientista matemática, 

porque eu descobri um monte de segredo!”; ou de Jonas, ao afirmar que “o Genimático 

levava as pessoas para outros caminhos, descobrir caminhos, melhorar...”; ou, então, Aline, 

ao relatar: “nós começamos fazendo um texto aqui (faz um gesto colocando o dedo indicador 

no canto da carteira), e depois ficou assim, dei a volta ao mundo todo e voltei aqui! (tira seu 

dedo indicador que estava na carteira, faz um movimento circular e volta com o dedo para o 

mesmo lugar). Essas palavras, esses gestos se somam às minhas crenças de que  
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... o sucesso decorre do direito que toda e qualquer pessoa tem de aprender 

Matemática; de descobrir uma ciência que encanta pela sua história fascinante de 

provocação à humanidade; de perceber-se capaz de desvendar o mundo dos 

números, das formas, das abstrações, dos padrões e das generalizações... [...] elas 

permitem que o próprio aluno também tenha a oportunidade de ser insubordinado 

diante de seu processo de aprendizagem. (D'AMBROSIO; LOPES, 2015a, p. 272) 

  

 Vejo nessas ações o empoderamento das crianças e o meu, enquanto professora: são 

(micro)transformações que vão tomando conta dos alunos, daquele lugar, em que a 

autonomia, o poder de dizer, a espera, a escuta, a reflexão se constelavam o tempo todo... 

Narrávamos sobre a matemática, buscávamos respostas às nossas indagações, levantávamos 

hipóteses constantemente. Esse era o encontro, o elo que tínhamos com a matemática e com 

todo o encantamento que ela nos despertava; não estávamos sozinhos, pertencíamos àquele 

lugar, fazíamos a nossa história ali. 

 Acredito ser de extrema relevância mencionar que, agregada a essa história que 

acontece nas práticas escolares, também havia a minha, enquanto estudante e pesquisadora. 

As relações que vivencio em sala de aula repercutem em estudos e reflexões em torno da 

matemática. A Universidade São Francisco tem desenvolvido alguns estudos na área da 

Educação Matemática, como os já citados no decorrer da narrativa (DRABIK, 2008; 

GRANDO; NACARATO, 2012; LUCIO, 2015; LUVISON, 2011; MENDES, 2001; 

MOREIRA, 2015; NACARATO, 2013; NACARATO; LUVISON, 2015; PELLATIERI, 

2013; PEREIRA; LUVISON, 2014; VILAS BOAS, 2015), e tem contribuído com inúmeras 

discussões sobre o conhecimento matemático do aluno e do professor.  

 As preocupações desses estudos têm sido mostrar que o conhecimento matemático é 

produzido mediante diferentes formas de registros, a partir de uma sala de aula que promova 

espaços de comunicação matemática. A resolução de problemas, como um campo de estudos, 

é vista como um dos meios para pensar acerca do conhecimento com o aluno e por ele. 

Compreendo-a como um processo de inquirição (ERNEST, 1998), em que cada aluno busca, 

a partir de suas experiências e conhecimentos, encontrar caminhos, questionando, explorando 

e analisando o problema, a partir de um processo reflexivo (POLYA, 1995), investigador, em 

que aluno e professor comunicam ideias, fazem escolhas, registram, discutem e debatem sobre 

o conhecimento matemático, ou seja, sobre a resolução de problemas. Para que esse processo 

ocorra, faz-se necessário escolher problemas que possam ser usados como ―catalisadores em 

discussões, levando os alunos a pensar matematicamente‖ (SCHOENFELD, 1998, p. 61) e 

comunicar a seu respeito. 
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 Além de trabalhos direcionados ao aluno, a ênfase também está no desenvolvimento 

de pesquisas que enfatizem o protagonismo do professor, em que, através de escritas de 

narrativas, este consegue tomar consciência de sua prática pedagógica e refletir sobre ela, 

transformando-a no decorrer dos processos narrativos. Ambos os estudos pontuam sobre as 

práticas de letramento matemático (do aluno e do professor). 

 Esta minha pesquisa vem a contribuir e somar com todos esses estudos já 

desenvolvidos na Universidade, pois cada um deles fez parte de mim e todos me agregaram,  

de alguma forma, em toda essa caminhada. De certa forma, meus estudos sobre narrativas 

com crianças do Ensino Fundamental, com base na tríplice mimese de Paul Ricoeur, vêm 

mostrar que o conhecimento matemático produz significações pelo ato de narrar, criando uma 

outra dinâmica para a concepção de letramento. O que vai sendo construído com os alunos é o 

letramento pelo narrar, possibilitando que essa consciência, esse pertencimento, ocorra pela 

linguagem, pela sua ação. 

  Observo que parte do que vivi, as experiências que me constituíram estão presentes 

nessa circularidade da tríplice mimese. Essa constelação vai se ―fechando‖ agora... em cada 

ação vivida com meus alunos, nos momentos de prefiguração; em cada narração que escrevi 

no diário de reflexões, nos momentos de configuração;e na ação que toda essa leitura me 

provocou, me permitindo rememorar, refletir e compor uma nova narrativa, no ato de 

reconfiguração que me possibilitou renarrar esta história e me transformar em todo esse 

caminhar. Uma narrativa que está aberta a todos aqueles que quiserem compor novas 

narrativas, novas ações, novas histórias! 
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