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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar práticas mobilizadoras de cultura Matemática 

no contexto da Escola Municipal Belezas do Buriti, em Porto Velho-Rondônia. Esta pesquisa 

foi desenvolvida dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Mestrado e 

Doutorado Profissional – PPGEEprof, no período de 2018/2019, pela Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR). Desta forma, mobilizou-se formas de vida escolar, com implicações direta 

para a sala de aula de Matemática.  A atitude metódica assumida nesta pesquisa teve base nas 

ideias filosóficas de Ludwig Wittgenstein, com jogos de linguagem, e de Jacques Derrida, 

com a ideia de desconstrução, buscando construir e desconstruir os saberes existentes acerca 

da temática.  Fez-se uso de jogos de linguagem em práticas matemáticas significadas em 

diferentes momentos de sala de aula.  A escrita do texto narrativo com jogos de cenas foi 

inspirada no modo terapêutico de mobilizar a linguagem Matemática como atividade humana 

entrelaçada a outros campos de práticas escolares e não escolares. Assim, partimos das 

seguintes problemáticas: Como são mobilizadas as práticas de Cultura Matemática nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental na Escola Belezas do Buriti? Como esses saberes são 

problematizados considerando as experiências dos alunos com a matemática tanto na vida 

quanto na escola? Tomados por tais inquietudes, a análise foi realizada por meio dos diálogos 

com 7 (sete) professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, as vozes dos docentes são 

o corpus da pesquisa, mobilizados nas rodas de conversas e que deram visibilidade em modos 

outros de pensar a Matemática através de performances criadas em jogos de cenas. Em meio 

aos diálogos tecidos junto aos professores, mobilizou-se a criação de um Jogo de trilha 

Matemática como ato criativo e modos outros de significar práticas de Cultura Matemática 

nos Anos Iniciais. Os resultados apontam para as dificuldades das professoras em mobilizar a 

Matemática escolar de modo que os alunos entendam, signifiquem e problematizem, pois, a 

Matemática ainda é concebida como campo de ensino baseado em resultados e conceitos 

cristalizados dentro do sistema educativo. Mas não descartam o ato criativo de estratégias, 

ação inventiva não prescritiva na vida da escola.  

 

 

Palavras-chave: Práticas Culturais de Matemática. Atitude terapêutica-desconstrucionista. 

Jogo de linguagem. Educação Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze mobilizing practices of mathematical culture in the context of 

Belezas do Buriti Municipal School, in Porto Velho. This research was developed within the 

Graduate Program in School Education Master and Professional Doctorate - PPGEEprof, 

from 2018/2019, by the Federal University of Rondônia (UNIR). Thus, school life forms were 

mobilized, with direct implications for the mathematics classroom. The methodical attitude 

assumed in this research was based on the philosophical ideas of Ludwig Wittgenstein, with 

language games, and Jacques Derrida, with the idea of deconstruction, seeking to build and 

deconstruct the existing knowledge about the subject. Language games were used in 

mathematical practices meant at different moments in the classroom. The writing of the 

narrative text with scene games was inspired by the therapeutic way of mobilizing 

mathematical language as a human activity intertwined with others areas  of  school practices 

and non-school practices. Thus, we start from the following issues: How are the practices of 

Mathematical Culture mobilized in the Early Years of Elementary School at the Belezas do 

Buriti School? How is this knowledge problematized considering students' experiences with 

mathematics in both life and school? Taken by such concerns, the analysis was conducted 

through dialogues with seven (7) teachers of the Early Years of Elementary School, the 

teachers' voices are the corpus of research, mobilized in the talk wheels and that gave 

visibility to other ways of thinking about mathematics through performances created in scene 

games. Amid the dialogues woven with the teachers, the creation of a Mathematical Track 

Game was mobilized as a creative act and other ways of meaning Mathematical Culture 

practices in the Early Years. The results point to the difficulties of teachers to mobilize school 

mathematics so that students understand, mean and problematize, because mathematics is still 

conceived as a teaching area based on results and crystallized concepts within the educational 

system. But they do not rule out the creative act of strategies, nonprescriptive inventive action 

in school life. 

 

Keywords: Cultural Practices of Mathematics. Therapeutic-deconstructionist attitude. 

Language game. Schooling. 
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RODA VIVA 

Tem dias que a gente se sente 

Como quem partiu ou morreu 

A gente estancou de repente 

Ou foi o mundo então que cresceu 

A gente quer ter voz ativa 

No nosso destino mandar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega o destino pra lá 

Roda mundo, roda-gigante 

Roda moinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração 

A gente vai contra a corrente 

Até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente 

O quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva 

A mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a roseira pra lá 

A roda da saia, a mulata 

Não quer mais rodar, não senhor 

Não posso fazer serenata 

A roda de samba acabou 

A gente toma a iniciativa 

Viola na rua, a cantar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a viola pra lá 

O samba, a viola, a roseira 

Um dia a fogueira queimou 

Foi tudo ilusão passageira 

Que a brisa primeira levou 

No peito a saudade cativa 

Faz força pro tempo parar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a saudade pra lá 

 

(Música de Chico Buarque, 1968) 



 

  

 
 

SUMÁRIO 

 

1 UM DIÁLOGO INICIAL - Ensaios de escritura ..................................................................13 

2 RECOMPONDO ECOS - Vozes de mim e de outros...........................................................18  

3 SOBRE O BELEZAS DO BURITI - Constituíndo-se em traços e desvios .......................... 27 

3.1 Um acontecimento no Belezas do Buriti - Episódios em sala de aula................................30 

4 PRIMEIROS CAMINHOS PERCORRIDOS - Rastros de pontos e contrapontos ............... 34 

CENA 1: VIAGEM AO PAÍS DAS FÁBULAS - Aventuras pela desconstrução .................. 37 

CENA 2: MEMÓRIAS DA TURMA DA EMÍLIA - Deslocamentos no Primeiro Ato  ......... 52 

CENA 3: ARTISTAS DA ARITMÉTICA - Esparramando compreensões no Segundo Ato . 64 

CENA 4: TESOUROS DA EMÍLIA - Percorrendo problematizações no Terceiro Ato ......... 97 

5 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ....................................................................................... 120 

6 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 123 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

  

 

1 UM DIÁLOGO INICIAL – Ensaios de escritura   

 

Escrevo porque à medida que escrevo vou me entendendo 

e entendendo o que quero dizer, entendo o que posso 

                      fazer. Escrevo porque sinto necessidade de  

                                                             aprofundar as coisas, de vê-las. 

Clarice Lispector 

 

 Escrevo de um lugar chamado sala de aula que ensina matemática para crianças, de 

uma comunidade de prática docente localizada na Amazônia brasileira, de um tipo de vida 

humana – a escolar, do Belezas do Buriti
1
. Como pesquisadora vou fazer duas coisas: 

descrever e dizer. A investigação que realizamos descreve de forma problematizadora o que 

se passa na sala de aula de Matemática, por meio de vozes de professoras, valorizando na 

prática vivida, a dimensão emocional, cultural e social. E de forma alguma pretendemos traçar 

procedimentos de ação como o melhor modo de ensinar, até porque entendemos com Ross 

(2003) que “nunca se sabe como alguém aprende”.  

 Desta forma, sentir os efeitos das palavras, mostraram o que não foi visto em outros 

momentos. Impressões carregadas de outros tempos, marcam um presente tomado por fissuras 

dolorosas, mas necessárias ao nos deslocarmos à conjuntura educacional. Logo, as 

inquietudes se mostram inevitáveis ao transitar por temáticas envolvendo práticas 

pedagógicas, de modo que vêm ganhando espaço no cenário corrente, principalmente quando 

retrata as dificuldades dos alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em especial, com 

a Matemática. 

 Diversas indagações vêm surgindo a partir das estatísticas que sinalizam o baixo 

desempenho dos alunos da Educação Básica nas avaliações em larga escala, tais como as do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Os resultados apresentados nas inúmeras 

pesquisas relacionadas a Matemática e a Formação Inicial, apontam entre outras coisas, para a 

Formação dos Professores que não são capazes de lidar com a não aprendizagem dos alunos 

em sala de aula, além da ausência de políticas voltadas ao atendimento de tais alunos 

inseridos nesses dados em relação a Matemática.  

  Embora projetos com vistas a minimizar as questões levantadas venham surgindo 

nas Secretarias Estadual e Municipal, grupos de pesquisas em diversas universidades do país e 

nos próprios espaços escolares, ainda assim mostram-se insuficientes no impacto significativo 

                                                             
1
 Instituição escolar pública municipal da área urbana de Porto Velho, foco do estudo na qual a pesquisadora atua 

há mais de seis anos. 
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dentro do contexto educacional. Diante disso, problematizaremos ações vivenciadas em uma 

escola pública da cidade de Porto Velho-Rondônia, considerando pesquisas que apontam 

lacunas em mobilizações cotidianas em sala de aula, a desconexão teórica e prática, bem 

como a ausência de práticas consideráveis de Cultura Matemática, sobressaem como quesitos 

que podem afetar no ensino oferecido nas escolas públicas.  

Indo ao encontro desta visão, Miguel e Vilela (2008, p. 116), pontuam que “algumas 

comunidades se especializam na produção de teorias com vistas à prática, e a distinção entre o 

teórico e o prático se refere a uma distinção entre empreendimentos, e não a uma distinção 

fundamental entre as qualidades da experiência e o conhecimento do ser humano”. As práticas 

em sala de aula muitas vezes não contemplam as necessidades educativas dos alunos nos 

Anos Iniciais, de maneira que ações mecanizadas e repetitivas não contribuem para a 

mobilização e significação de saberes por meio de suas vivências.  

 A Base Nacional Curricular Comum de sistema apontam “conteúdos eleitos 

compilados em mais um instrumento de regulamentação da normatividade disciplinar, porém, 

não problematizam os conteúdos em si, ou as razões que justifiquem suas presenças na escola 

como quesitos para o sucesso escolar”. (JESUS, 2015, p. 264). Os dados oriundos de 

diagnósticos dos sistemas educacionais, reforçam a importância de discussões sobre reformas 

e diretrizes para o ensino da Matemática no país, reflexos de baixa qualidade observados por 

meio de indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
2
 mostram e 

tencionam a importância da problematização dessas lacunas.  

Levando em consideração as experiências socioculturais dos alunos com a 

Matemática fortemente presentes em situações do dia-a-dia, remete-nos a novos olhares para a 

mobilização de saberes, a partir de experiências adquiridas ao longo da vida agregados aos 

significados mobilizados pela escola, tal como afirmam Miguel e Vilela (2008, p.116), 

 

percorrendo diferentes perspectivas relativas às práticas de mobilização de 

cultura matemática observamos que cada uma delas enfatiza determinados 

aspectos, tais como: a memorização; o papel dos sentidos; o papel da ação 

efetiva ou reflexiva sobre objetos concretos ou abstratos; o papel da 

interação dialógica no enfrentamento de uma situação-problema; a produção 

de significados às formas simbólicas associadas à cultura matemática; o 

caráter normativo dos objetos da cultura matemática; a natureza cultural dos 

elementos mediadores no processo de produção de significados aos objetos 

da cultura matemática; o papel dos valores associados às práticas de 

mobilização de cultura matemática; o caráter situado dessas práticas. 

 

 

                                                             
2
 Informações disponíveis em: ideb.inep.gov.br > Acesso em: 16 de agos. 2018. 
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  Assumir posturas problematizadoras ao pensar a Matemática como prática cultural, 

nos impulsionam ampliar compreensões da mesma como prática de linguagem, relacionando 

como um jogo na qual mobilizamos diferentes significações em diferentes usos, e “representar 

uma linguagem equivale representar uma forma de vida”. (WITTGENSTEIN, 2012, p. 23). 

Perceber a linguagem como atividade humana e a Matemática como objeto cultural, nos 

permite percorrer rastros de práticas significadas e ressignificadas no cotidiano escolar.   

 Iluminando essa discussão Wittgenstein enfatiza: “não pensem, mas olhem como 

utilizamos as nossas palavras efetivamente no interior destes jogos. Porque se olharmos, 

insiste ele, veremos que, ao pronunciarmos uma palavra, não saímos para fora da linguagem, 

nem há uma essência por trás dos diferentes usos de uma palavra, mas apenas semelhanças”. 

(GOTTSCHALK, 2013, p. 65). Uma prática “não caracteriza univocamente uma atividade, 

uma vez que uma mesma prática pode ser realizada em diferentes contextos de atividade 

humana, assumindo encenações e significações diversas em função dos diferentes propósitos 

que orientam a realização da mesma em cada um desses contextos”. (FARIAS, 2014, p. 16).  

 Com isso, ressaltamos a importância de “saberes mobilizados e empregados na 

prática cotidiana, saberes que dela provêm de uma maneira ou de outra, dando sentido às 

situações de trabalho que lhes são próprias, porém percorrer as práticas culturais na escola 

significa percorrer - sem excluir - outros diferentes modos de se produzir e mobilizar saberes 

em diferentes campos e contextos de atividade humana que não o escolar e o acadêmico, mas 

evitando-se, hierarquizá-los com base em quaisquer critérios de verdade ou racionalidade”. 

(MIGUEL, 2016, p. 20). Portanto, problematizar o ensino da Matemática e sua relação com a 

prática na busca desses significados faz-se necessário às possibilidades de ressignificação da 

dinâmica educacional. 

 Rastreando acepções construídas a partir de pesquisadores que discutem a temática 

contribuindo com proposições de pesquisas com intuito de traçar ações efetivas tanto para o 

ensino da Matemática, como para o resgate de um novo repensar à prática pedagógica. Nesse 

viés, intencionamos com a pesquisa a mobilização de estudos e reflexões junto aos 

professores que ensinam Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

oportunizando ressignificações e possibilidades para este ensino a fim de contextualizar 

vivências, pois com Bezerra (2016, p. 18) entendemos que “o conhecimento matemático é 

carregado de significados culturais e se constitui historicamente como instrumento simbólico, 

devendo ser socializado”.  
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 Sobre a proposição da pesquisa, partiu não somente dos resultados de estudos 

desenvolvidos até o momento ou dos resultados de avaliações do sistema educacional que 

pouco mostram de fato os saberes Matemáticos, mas da necessidade de problematizar como 

esses saberes são mobilizados no espaço escolar, considerando as experiências dos alunos 

com a Matemática na vida e na escola. “Minimizar o distanciamento das matemáticas como 

práticas em diferentes espaços, provocar o professor a buscar modos outros de usar a 

matemática do cotidiano dos alunos, esse desafio se aceito, pode tornar muito mais fascinante 

os significados matemáticos”. (SCHLIEMANN, 2003, p. 22).  

  Ante o exposto e mobilizada pelas inquietudes enquanto professora nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, traçamos como principais objetivos: a)  problematizar 

práticas mobilizadoras de Cultura Matemática no contexto da Escola Municipal Belezas do 

Buriti em Porto Velho; b) analisar o ensino de Matemática escolar por meio de rodas de 

conversas com docentes do Ensino Fundamental; c) apontar elementos para a construção 

coletiva  de propostas de ressignificação das práticas culturais de mobilização Matemática, no 

Belezas do Buriti. Assim, nos permitiu adentrar no cenário da instituição envolvida para 

compreendermos como as práticas matemáticas são mobilizadas, a dimensão do papel do 

professor e ainda, subsidiar a construção coletiva de uma proposta com vistas a ressignificar 

tais práticas. 

 Proposições de conversas como estas, “possibilita ampliar o repertório das 

significações ecoadas naquele contexto (o da escola) sabendo que estas não são fixas e se 

constroem e reconstroem quando estão sendo mobilizadas”. (OLIVEIRA, 2019, p. 18). Dessa 

forma, acenam para a relação teórica e prática como diferencial considerável para a ação em 

sala de aula, pois poderá proporcionar ao professor novas possibilidades de significações 

pedagógicas que assegure a mobilização de saberes articulados às experiências cotidianas por 

meio de práticas socioculturais.  

 Isto porque o ensino da Matemática restringe-se muitas vezes em práticas cativas em 

regras/conceitos tradicionalmente engessados. Embora, estudos como o de Vilela (2019, p. 

285) questione, 

 
o modo de ver a aula de matemática como um compósito de conteúdos aos 

quais seriam aplicadas metodologias de ensino, onde tais pressupostos 

remetem-nos a aspectos da filosofia da modernidade no que diz respeito à 

supremacia da razão, além das ideias de significado fixo, de essência, de 

verdade e de mente. 
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 Essa autora ainda coloca como proposta,  

 
apresentar outra base filosófica para então discutir de uma nova perspectiva 

as metodologias de ensino. Tal base filosófica, inspirada na filosofia de 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951), terá como destaque a não prescrição; e, 

ainda, uma filosofia como prática de vida em oposição à filosofia como 

doutrina (FOUCAULT, 2011). (VILELA, 2019, p.285). 

 

 O propósito da pesquisa versa a problematização da prática de professores que atuam 

na primeira etapa do Ensino Fundamental, bem como a construção de significados associados 

às práticas culturais e experiências construídas ao longo da trajetória docente.  Diante disso, 

traçamos as seguintes questões norteadoras: Como são mobilizadas as práticas de Cultura 

Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Escola Belezas do Buriti? Como 

esses saberes são problematizados considerando as experiências dos alunos com a Matemática 

tanto na vida quanto na escola? Em relação a prática em sala de aula Pimenta (2005, p. 30) 

ressalta que “passa pela mobilização de vários tipos de saberes: saberes de uma prática 

reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância pedagógica, o que 

leva aos elementos para produzir a profissão docente”.  

 Considerando o enfoque de Miguel e Vilela (2008, p. 117) “as práticas escolares de 

mobilização de cultura matemática constituem fenômenos complexos, o que significa que elas 

podem ser estudadas em diferentes aspectos e que em cada época e contexto, alguns deles se 

tornam supérfluos, outros se manifestam e outros, ainda, mudam as suas características ou 

passam a ser vistos de outra forma”. Repensar os significados mobilizados em diferentes 

contextos da prática pedagógica, nos impulsionam a trilhar o caminho da desconstrução do 

modelo atual de ensino que tende a reprodução mecânica, tais pontos de discussão são 

evidenciados nas particularidades do ensino e qualidade na rede pública. 

 Ponderando a complexidade no ensino da Matemática, entende-se que as respostas 

jamais serão únicas, pois a partir de um enfoque podemos obter diferentes respostas em 

virtude do contexto social, político e cultural. Nesse sentido, Miguel e Vilela (2008, p. 16) 

esclarecem “a perspectiva de inspiração ao falar em processos de mobilização de Cultura 

Matemática deixas de referir-se à Matemática como um corpo homogêneo e universal de 

conhecimentos e tais matemáticas passam a ser vistas como aspectos de atividades humanas 

realizadas com base em um conjunto de práticas socioculturais”. 

Entendemos que a interação no ambiente investigativo é de suma importância, pois 

os sujeitos são compreendidos com base nos seus pontos de vista; o diálogo em que o 

pesquisador tenta aprender algo através do sujeito, partindo da compreensão de que tudo pode 
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ser modificado ou reformulado, de modo a avançar na intervenção proposta. Assim, com a 

definição da abordagem do estudo, optamos pela utilização de elementos na qual se planeja 

uma ação social e reflexiva, o que possibilita ao pesquisador conhecer e agir, como parte do 

mesmo processo, na problemática. Não se trata de um simples levantamento de dados ou 

relatórios a serem arquivados, pressupõem-se mudanças na problemática, no intuito de 

melhorá-las de modo a refletir sobre o sentido dessa melhoria, vislumbrando a utilização 

responsável da relação de mobilização da Cultura Matemática nos Anos Iniciais. 

 

2 RECOMPONDO ECOS – Vozes de mim e de outros  

Escrever de fato não é tarefa fácil! Lembrei-me do personagem  

 

 
Sargento Getúlio, personagem do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, é um 

homem mau. Cruel. Matador profissional. Um dia, conta João Ubaldo no 

livro Sargento Getúlio, o policial é escalado pra levar um prisioneiro da 

Bahia até Aracajú. Durante o percurso, toma-se de tal ódio pelo cabra que, 

quando todos os palavrões do mundo parecem insuficientes para ofendê-lo, 

cria vocabulário próprio. E desanda a xingar o prisioneiro numa língua 

particular, sem sentido, como animal enraivecido uivando para a lua. Quem 

nunca se sentiu como sargento Getúlio um dia? De mal com as palavras, 

brigado com a gramática, incapaz de domar o próprio idioma? 

(SALVADOR, 2014, p. 15).  

 

 

    Preciso ficar de bem com as palavras, afinal o desafio é grande! Vamos a tal ação. 

Em nenhum outro momento havia parado para colocar no papel minhas experiências, pois as 

lembranças estão presentes em forma de vida, porém a tarefa de escrevê-las é novidade para 

mim. Entendo que o uso de “narrativas com objetivo pedagógico não tem perspectiva 

terapêutica e, não deve se aproximar deste caráter. Evidentemente que a recuperação histórica 

dos sujeitos mexe com emoções, com sentimentos, com alegrias”. (CUNHA, 1997, p. 4). 

Para começar, retomo a infância, fase de encantos, simplicidade, humildade e rica de 

fortes recordações. Lembranças de travessuras, como aquelas do clássico do Sítio do Pica Pau 

Amarelo que adorava assistir, pois curiosa me sentia como a Emília. Como era fascinante, 

todos os dias contar os minutos para chegar em casa e não perder nenhum episódio. As 

lembranças são muitas, mas preciso falar onde tudo começou e com quem - minha Mãe. 

Logo, as palavras escapam para descrever sua representatividade em minha vida. 

Sempre ensinou aos filhos valores/atitudes que nos movem como pessoas e profissionais. A 

vida lhe trouxe alguns embaraços por ter que sustentar os filhos e não poder concluir o Ensino 

Fundamental, ainda assim sempre atribuiu grande valor ao estudo para seus filhos. De modo 
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que minha vivência escolar iniciou logo aos três anos de idade, ficando o dia inteiro na Creche 

Santa Marcelina perto de minha casa, onde moro até hoje. 

Ao passar para os Anos Iniciais na Escola São Cristóvão, tenho poucas lembranças, a 

não ser o teste de leitura que acontecia no primeiro ano. Uma tortura para quem não estava 

alfabetizado como eu, pois meu contato com o mundo da leitura era mínimo e a professora 

demonstrava tamanha preocupação nas respostas dadas nestes testes. Como faz bem 

rememorá-los para entender o presente, dada a importância sobre a “construção dessas 

referências estão a história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, a convivência com o 

ambiente de trabalho e sua inserção no tempo e no espaço”. (CUNHA, 1997, p. 3). 

Chegando nos Anos Finais do Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série na nomenclatura 

anterior, lembro-me da professora Rosilda de Língua Portuguesa na Escola Barão do 

Solimões em Porto Velho, sua serenidade e simpatia no trato com os alunos evidenciava a 

grande profissional, além da didática que me fazia flutuar em suas aulas. Sobretudo, não 

deixaria de mencionar as vivências em Matemática e as dificuldades, que iniciaram nas quatro 

operações, e como passar do tempo me perguntava: Será que existem somente em minha 

compreensão? 

Ainda relatando sobre a Matemática, observava sua presença em diferentes espaços, 

porém não conseguia fazer conexão com o cotidiano. Nos momentos que minha mãe pedia 

para comprar algo na taberna
3
 próxima da minha casa, na cantina da escola as poucas vezes 

que comprava um doce, e ainda assim pensava porque via números em todos os lugares, 

objetos, compra de alimentos, no caminho de casa e era tão complicado fazer essa relação na 

escola?  Faltava talvez habilidade ou sensibilidade de alguém que me fizesse compreender a 

relação da matemática do cotidiano com a matemática escolar com as demais práticas 

humanas e culturais. Neste destaco o texto Onde está a Matemática? De Thiago Pedro Pinto: 

 

Pairando no ar como alma penada – um espectro! – está, supostamente, a 

matemática entre nós. Língua com a qual Deus escreveu o universo, e isso 

inclui a nós, humanos. Presente em tudo, como anunciou a Semana Nacional 

de Ciência e Tecnologia de 2017
4
. Esta perspectiva aponta para uma 

matemática que independe nós, sempre existente e imutável, para além de 

nossas possibilidades de interferência e produção. Esta mesma matemática 

parece se manifestar - ou assombrar, enquanto alma penada - os livros e 

carteiras escolares. Matemática sem vida, visto já estar morta por nascer 

completa, onisciente e onipresente, como um deus. Este parece ser o projeto 

matemático de cientificismo positivista e moderno, foco de ensino em muitas 

                                                             
3
 Comércio pequeno conhecido pelos moradores locais por vender alimentos em pequenas quantidades. 

Disponível em: < https://www.lexico.pt/taberna/> Acesso em: 25 de mai. 2019. 
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escolas, escada para ascensão aos mais altos níveis de conhecimento – ou ao 

verdadeiro conhecimento, como proporiam alguns. (2019, p. 167). E ainda: 

Quer entender o significado de ‘vida’, ‘número’, ‘ponto’, olhe ao seu redor e 

“veja!”, não pense, veja! (WITTGENSTEIN, 1999, apud PINTO, 2019, p. 

179). 

 

Aprendi com a leitura desse texto de Pinto (2019), que não deve existir hierarquização 

dos jogos de linguagem matemáticos pois, 

 

cada um tem sua legitimidade garantida em sua forma de vida e não faz 

sentido tentarmos dizer qual é menos ou mais verdadeiro. Isto nos traz uma 

implicação direta para a sala de aula de matemática, os jogos (matemáticos) 

jogados na rua são tão legítimos em seus espaços quanto qualquer teorema e 

demonstração que possa surgir em um paper. Cada jogo deste é vivido por 

formas de vida diferentes e cada pessoa pode, e efetivamente participa, de 

diferentes formas de vida e jogos de linguagem. 

 Este relativismo não é absoluto, visto que as comunidades, formas de vida, 

mesmo que de forma não estruturada “escolhem”, “constroem” as regras dos 

seus jogos e os legitimam segundo critérios particulares. A matemática (os 

jogos de linguagem das matemáticas) que habitam os espaços escolares ali se 

constituíram e não são réplicas ou transposições de jogos matemáticos 

acadêmicos ou formalizações de jogos matemáticos da rua – ainda que 

possua semelhança com estes dois. (PINTO, 2019, p. 181). 

 

Vivenciei momentos como aluna na qual me recordo palavras de Rubem Alves (2003, 

p. 56) “o aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande. Fica 

mais rico interiormente”. De fato, traços que marcaram e foram marcados também em Língua 

Portuguesa ao rastrear as narrativas daquela professora. Com a motivação desta professora nas 

aulas de Português, em que seu corpo falava muito mais do que palavras, passei a ter um olhar 

especial pela escrita, cuja prática precisava ser aperfeiçoada com certeza, pois ao escrever 

aqui “revisito memórias jamais tocadas até o momento, onde existem traços, e o momento 

presente, cada um desses momentos foi um presente, agora irrecuperável. O momento 

presente da escritura, sempre mudando”. (FARIAS, 2014, p. 2). 

No instante dessa escritura ocorre-me como se fosse hoje as dificuldades em sala de 

aula por ter timidez exagerada bloqueava minhas manifestações e na mesma medida a pouca 

intimidade com a Matemática tornavam-se mais evidentes. Assim, mobilizo as palavras de 

Roberto Pompeu de Toledo 
5
aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com 

                                                             
5
 Fragmento de texto “O tempo” publicado na revista Veja pelo Jornalista e editor Roberto Pompeu de Toledo. 

Disponível em: < https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/roberto-pompeu-de-toledo-8216-feliz-ano-novo-

8217 > Acesso em: 21 de setembro de 2018.   

https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/roberto-pompeu-de-toledo-8216-feliz-ano-novo-8217
https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/roberto-pompeu-de-toledo-8216-feliz-ano-novo-8217
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outro número e outra vontade de acreditar que daqui por diante tudo vai ser diferente. E 

tocada pela vontade do novo, cheguei ao Ensino Médio profissionalizante.     

Enfim, o curso de Magistério se aproximava em 1996 e pressionada por minha 

família naquela época, com tamanha insegurança pela sensação de incertezas se a profissão de 

Professor era mesmo o eu que desejava trilhar.  Então, chego ao Magistério Escola Carmela 

Dutra, ainda desapercebido o verdadeiro encantamento da profissão de Educador. Logo, 

conheci a professora Kátia, da disciplina de Didática, que ministrava aulas com brilho nos 

olhos e aos poucos fui me encontrando naquele contexto.  

A cada aula, imaginava-me como passageira no avião do clássico infantil O pequeno 

Príncipe viajando pelo futuro, idealizando como eu seria no exercício da profissão. 

Conseguiria eu ser dedicada tanto quanto aquela professora? Continuando nos rastros dessas 

experiências, outros professores com posturas profissionais admiráveis, como os professores 

de História, Química e Física. Ao passar pelas disciplinas de Química e Física principalmente, 

senti imensa dificuldade, mas os professores tão prontamente ajudaram-me toda a caminhada.  

Recordo também o professor de Sociologia, que no Magistério, não foi tão motivador 

assim, não percebia entusiasmo no trato da disciplina e tampouco às questões sociais que 

naquele momento estávamos ociosos como jovens futuros profissionais. Então me pergunto, 

quais seriam seus rastros e experiências que o tornara tão rígido? No último ano do curso em 

1999 e após a conclusão iniciei à docência tímida nos estágios, em duas escolas privadas de 

Educação Infantil numa Igreja Católica em Porto Velho e na Escola Santa Marcelina, aquela 

onde fui aluna quando criança.   

Nesta ocasião, não havia pensado em cursar a faculdade, mais tarde percebi que 

minha vida seguia como na história da Casa Sonolenta
6
 que todos dormiam o dia inteiro, 

enquanto tudo acontecia lá fora. Literalmente as ações aconteciam numa grande velocidade, 

de repente ainda insegura, enfrentei uma sala de aula, mas foi a partir do ano de 2000 que as 

aprendizagens foram acontecendo de forma extraordinária, não mais como aluna, mas como 

professora e papéis invertidos. Que gratidão! Uma oficina e tanto para uma iniciante aprender 

a profissão! 

Descobri que a escola era meu lugar, na humildade de aprender com colegas que 

tinham experiências, e aos poucos contribuiriam ou não na minha constituição profissional. 

Incentivada por colegas e pela diretora Irmã Lurdes, iniciei o curso de Pedagogia em 2004 

                                                             
6
 Livro infantil do autor Audrey Wood com a primeira publicação em 1984. Disponível em: < 

www.editorarealize.com.br/revistas/enlije/trabalhos/01f4759356c3de57d296f5817626b0d3_194_312_.pdf.> 

Acesso em 24 de set de 2018. 

http://www.editorarealize.com.br/revistas/enlije/trabalhos/01f4759356c3de57d296f5817626b0d3_194_312_.pdf
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numa instituição privada, a Universidade Federal para mim era um sonho impossível que não 

me atrevia tentar o vestibular. A vida prega peças, não é mesmo? Nesse ínterim, entre o curso 

e a conclusão em 2010, fui convocada no concurso da Prefeitura de Porto Velho como 

professora, nessa altura à docência já era minha paixão, descobrindo a cada manhã 

responsabilidades na formação daquelas crianças e o privilégio de refletir minha prática.  

“Será possível, então um trunfo no amor? Sim. Mas ele não se encontra no final do 

caminho: não na partida, não na chegada, mas na travessia”. (ALVES, 2012, p. 16). Estas 

palavras de Rubem Alves me lembram uma travessia reveladora da importância das 

problematizações em meio ao contexto escolar, além de delinear a profissional que propus ser, 

consciente do papel social, fazer além do que prescreve o currículo, ser ferramenta de 

construção e reconstrução por meio da educação de maneira ética de crianças que um dia 

escreverão sua própria história.  

Nessa altura da minha trajetória o encantamento narrado mostrava-se evidente, pois 

tive a oportunidade de ser titular em turmas diversas entre creche e 5º ano dos Anos Iniciais. 

Transitando por peculiaridades em cada turma e a oportunidade de experiências como estas, 

ampliavam conhecimentos em torno das aprendizagens significativas a cada faixa etária, 

salientando que de todas as séries por onde transitei o deslumbramento perpassava em 

alfabetizar os pequeninos. A beleza do despertar da leitura e escrita no processo da sala de 

aula é algo imensurável, aqueles olhinhos brilhantes que te dizem: — Tia! Aprendi a lê! A 

sensação é esplendorosa, sem falar profissionalmente, o gosto do dever cumprido.  

Em sincronia a prática em sala de aula, estavam a dinâmica da Língua Portuguesa, 

Matemática e as inquietações. Ao tempo que planejava as aulas a partir de conhecimentos 

adquiridos, era tomada pelo sentimento de angústias profissionais ao final das aulas: Será que 

estou conseguindo mobilizar os saberes matemáticos de maneira significativa? Será que estou 

fazendo o melhor? O que mais posso acrescentar em minha prática?  Inquietações como estas 

me acompanham em toda minha trajetória docente. 

 Tais preocupações cercavam principalmente o Ensino da Matemática, pois além do 

espaço escolar agregar riquezas e vivências dos alunos em suas comunidades, a trajetória do 

professor também se constitui com rastros de diferentes perspectivas na mobilização desses 

saberes em suas práticas pedagógicas. Assim, Miguel e Vilela (2008, p. 106) entendem que: 

 

Para alguns pesquisadores que investigam a educação matemática na 

atualidade, essas perspectivas não permitiriam compreender porque uma 

pessoa bem-sucedida em lidar com certo tipo de conhecimento em uma 

prática social teria dificuldades em lidar com esse mesmo conhecimento em 
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outras. Ela não explicaria, especificamente, a dificuldade de se estabelecer 

“pontes” entre a matemática escolar e outras matemáticas mobilizadas em 

atividades não-escolares. 

 

Diante disso, sempre estive sensível às pesquisas que pudessem trazer contribuições 

ao meu fazer docente direcionando ou redirecionando ações consistentes para mobilizar a 

Matemática escolar. Em meio aos conflitos percebia a importância da autoavaliação. Muitas 

vezes desejei ser surpreendida com o gênio da lâmpada do filme infantil Alladin, para 

realização dos meus desejos.  Como nossos anseios não se concretizam num passe de mágica, 

continuei trilhando a Pós-Graduação com o curso de Especialização em Gestão Educacional 

concluindo em 2012, no mesmo ano fui convocada para o cargo de Orientadora Educacional 

também pela Prefeitura de Porto Velho.  

Assim, as experiências profissionais foram enriquecendo ainda mais o meu fazer 

docente privilegiando vivências em funções distintas, na qual as desenvolvo até hoje como 

Orientadora Educacional há seis anos e docente há dezoito anos. Memórias que rastreio a 

contento, pois tentei fazer essa caminhada com o encantamento imprescindível às nossas 

vidas, como diz Milton Nascimento em uma de suas canções [...] é preciso ter manha, é 

preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre
7
[...]. Sonhar é preciso, você não acha!  

Estas palavras ecoam com som animador, uma vez que Deus abençoava minha vida 

ao conceder em 2017 o sonho de cursar o Mestrado, algo que por muitas vezes idealizei em 

uma Universidade Federal. Descrever as emoções durante o processo seletivo seriamente 

criterioso, lembro-me o quanto ficava apreensiva a cada resultado. Na expectativa ou 

insegurança? Emaranhado de sensações e o esperado resultado. APROVADA! NOSSA! 

Nesse entrelaçar de efeitos ao saber o resultado final, as expectativas agora cercavam 

a pergunta que borbulhava. Quem será a orientadora da minha pesquisa? Então vi, Professora 

Kátia! Como um presente soou este nome, por recordar rastros significativos no Magistério da 

professora que também se chamava Kátia. Assim, deram-se os acontecimentos da primeira 

conversa entre colegas da turma e professores do programa, marcando o início da viagem e o 

movimento de saberes que de certos seriam mobilizados no Mestrado.  

A inesquecível primeira disciplina
8
 mobilizada pelo estimado Professor Clarides, ao 

compartilhar experiências, assim como as demais disciplinas tanto quanto enriquecedoras. O 

movimento fluía com leveza e solidez por meio de leituras/experiências compartilhadas com a 

                                                             
7
 Trecho da música Maria, Maria lançada em 1978 pelo cantor Milton Nascimento. Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=ji0BILoWwN8 > Acesso em: 09 de março de 2018. 
8
 Disciplina obrigatória Fundamentos Antropológicos, Filosóficos e Sociológicos da Educação do Programa de 

Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Educação Escolar – UNIR. 

https://www.youtube.com/watch?v=ji0BILoWwN8
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turma e professores do programa que despertavam o brilho nos olhos a cada reflexão 

tencionada em suas falas, além dos afagos na sala do MEPE e demais espaços da 

Universidade Federal de Rondônia. Que sensação indescritível! Um mundo novo, para uma 

tímida e iniciante pesquisadora. 

Enfim, o esperado primeiro encontro com a querida orientadora Professora Kátia 

Farias. Cheguei à Universidade antes do horário combinado, nervosa eu aguardava 

ansiosamente cheia de expectativas no corredor do Departamento de Matemática, com as 

mãos trêmulas segurando um caderno de anotações. Estava tão eufórica em conhecê-la, que 

ao adentrar a sala do Departamento visivelmente insegura como uma navegadora de primeira 

viagem, nos apresentamos com abraços tímidos ainda para dar início a nossa conversa.  

Atenta ao som doce de cada palavra que ecoava de sua boca, percebia a sensibilidade 

nos singelos movimentos da Professora Kátia, pessoa brilhante que se tornou minha 

inspiração desde aquele momento. De maneira que a largada foi dada sentido a caminhada 

pelas estradas do valoroso Mestrado com grandes expectativas, mas na certeza de muito 

empenho. Quantas vezes suas meigas e firmes palavras ecoaram encorajando-me nos 

primeiros passos de leituras e escrituras rumo aos horizontes de compreensão ao que estava 

por vir, me dizendo: — Vamos em frente! 

Para começarmos, tínhamos um projeto com o título Currículo e formação docente 

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, porém após o encontro com a orientadora, 

pensamos em ajustarmos o tema. De fato, ocorreu agora o desafio proposto se intitulava A 

formação de professores para o ensino da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Mas, ao passo em que os acontecimentos marcavam os encontros com minha 

orientadora, o caminhar também guiava-se sentido a sintonia na qual intencionávamos a 

problemática da pesquisa.  

Muito bem! Redirecionamento à vista! Agora para o título Práticas Pedagógicas no 

ensino de Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Assim, tais palavras 

ecoaram, senti a melodia rastreando uma canção que ouvia na minha infância que dizia assim 

[...] Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo; e com cinco ou seis retas é fácil fazer 

um castelo [...] E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar; não tem tempo nem piedade 

nem tem hora de chegar; sem pedir licença muda nossa vida
9
[...]. Nossa! E muda mesmo! 

Naquele instante em que ressoava esta temática, rastreei experiências exitosas em 

aulas de mobilização de Cultura Matemática, mas também frustrações enquanto professora 

                                                             
9
 Trecho da música Aquarela de composição do cantor Toquinho lançado em 1993. 
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nos Anos Iniciais. Quantas vezes, após o esforço envolvido em sala, percebia que as 

atividades não faziam o menor sentido para os alunos. Avistar significações e expectativas, 

“problematizar práticas que estão sendo por elas mobilizadas; às características comuns e 

singulares das instituições escolares e dos contextos geopolíticos em que tais práticas se 

realizam”. (MIGUEL; VILELA, 2008, p. 98). 

Partindo de minhas vivências em práticas Matemáticas no cotidiano e no fazer 

docente, recebi como presente a problemática levantada em torno das práticas de mobilização 

de Cultura Matemática em sala de aula, avistando possibilidades de enriquecer significados às 

experiências dos profissionais que também compartilham ações pedagógicas na escola alvo da 

pesquisa, “uma vez que não se trata de uma ação isolada, mas de um conjunto de ações 

coordenadas que se referem a práticas e usos dessas práticas, efetivamente”. (CLARETO, 

2011, p. 12).  

A verdade é que os efeitos se mostravam transformadores a cada acontecimento, pois 

íamos entrelaçando o movimento de saberes empenhando releituras e problematizações com 

olhar de pesquisadora externando o melhor dentro do possível, com dedicação e 

comprometimento. A contar com a competência e paciência admirável da orientadora 

Professora Kátia Farias que inspirada nas palavras do Filósofo Jacques Derrida, dizia-me: — 

Nos constituímos com os outros por meio de um jogo de remetimentos de rastros a rastros. 

(FARIAS, 2014, p. 9).  

Um jogo de rastros cuja inspiração aguçava ainda mais o meu caminhar, expectativas 

semelhantes a uma atriz ao ser convidada para atuar num elenco de uma série histórica em 

que após o convite sonha com o dia que conhecerá o papel principal, em que muitos gostariam 

de fazê-lo, mas você foi escolhida. Agora compreendo uma frase dita num dos episódios do 

seriado infantil do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que durante um diálogo uma personagem 

dizia: — Grandes descobertas vêm sempre com grandes responsabilidades
10

. 

Nada como estar com a curiosidade aguçada para ir em busca de aventuras, mas de 

maneira responsável não é mesmo? Assim me sinto como a curiosa boneca de pano Emília do 

clássico infantil supracitado, viajando pelo mundo do Mestrado Profissional em Educação 

Escolar tomada por descobertas, aventuras e encantamento não somente pela docência, mas 

principalmente por iniciar um percurso como pesquisadora transcendendo minhas vivências, 

iluminada pelos pensamentos de Wittgenstein onde “aprender é aprender a ver de outras 

maneiras”. (GHEDIN, 2018, p. 46). 

                                                             
10

 Memórias da pesquisadora ao assistir um dos episódios da série infantil inspiradora da pesquisa. 
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3 SOBRE O BELEZAS DO BURITI - Constituindo-se em traços e desvios 

 

 
Figura 1: Imagem do fruto que representa o nome da Escola. 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2019.  

 

A Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Belezas do Buriti, está 

localizada no Município de Porto Velho - RO, atendendo a comunidade com a modalidade de 

Educação Infantil somente com Pré-Escolar II e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano. 

Autorizada pelo Decreto de Lei Complementar 378 de 6 de maio de 2010 e através da Portaria 

018/2010/GAB/SEMED de 08 de junho de 2010, situada à Rua Trindade, nº 3454, bairro 

Flodoaldo Pontes Pinto, Zona Norte e mantida pela Prefeitura Municipal de Porto Velho. 

A escola surgiu da necessidade que a Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Velho tinha em atender todas as crianças em idade escolar na Educação Infantil e 

Fundamental que residiam nas proximidades da escola e por motivos desconhecidos 

estivessem afastados da frequência escolar. A partir da demanda percebida pela procura dos 

pais por vagas nesta idade escolar, mobilizou-se em 2009 a iniciativa da prefeitura de Porto 

Velho em alugar um prédio onde funcionava a escola particular Charles Chaplin. 

Com o intuito de atender essa demanda, a Secretaria Municipal de Educação de Porto 

Velho firmou parceria com a Paróquia Divino Espírito Santo, no sentido de alugar algumas 

salas em suas dependências, uma vez que, a Secretaria não possuía espaço físico-predial para 

as salas de aula necessárias para o atendimento da comunidade do bairro mencionado. Diante 

do dever e a falta de prédios próprios, a Secretaria Municipal de Educação optou por locar o 

espaço da comunidade católica. 

Nessa ocasião, a cidade passava por um crescimento populacional por motivo da 

construção da Usina de Santo Antônio e com isso passou a assumir a responsabilidade para 
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efetivar esse atendimento. Nesse contexto, a escola deu início a sistematização dos alunos 

cadastrados na chamada escolar e da própria escola Charles Chaplin que foi desativada depois 

do encerramento do contrato de aluguel com a prefeitura. Assim, em acordo com as 

adequações e mobilizações necessárias no referido espaço, a Prefeitura e Coordenação da 

Paróquia iniciaram o atendimento à comunidade. 

A equipe gestora nomeada nessa oportunidade mobilizaram os procedimentos 

burocráticos no sentido de organizar o funcionamento. Solucionando a situação do aluguel, 

em janeiro de 2010 as matrículas para a nova escola foram efetivadas a fim de começar o ano 

letivo em fevereiro com 12 turmas em funcionamento nos períodos matutino e vespertino 

atendendo turmas de Educação Infantil creche, Pré I, Pré II, e o Ensino Fundamental do 1º ao 

5º ano.  Inicialmente a escola foi organizada por uma equipe da SEMED
11

. 

Enquanto os funcionários estavam sendo lotados à medida que eram convocados no 

concurso de 2009, a escola passou por processo de organização e estruturação do espaço por 

dois anos, de modo que o Belezas do Buriti esteve sob a responsabilidade da Diretora 

nomeada Maria Célia de Souza Silva. Somente em 2013 houve eleição para diretor na qual as 

professoras Joelma Alves Gomes e Cíntia Pessoa Ribeiro estiveram na gestão até 2016. 

Depois desse período, a SEMED no uso de suas atribuições substituiu as gestoras 

mencionadas por pedido de exoneração solicitado por elas. 

Logo, a referida Secretaria de Educação resolveu nomear as novas gestoras por 

critério de indicação, assim ocuparam os cargos na gestão escolar a professora Priscila 

Oliveira Lima de Morais e a Professora Ana Paula Mourão Bernardo durante o ano de 2017. 

Em 2018, permaneceu frente à gestão da escola a Vice-diretora Ana Paula Mourão, pois a 

diretora Priscila Lima pediu exoneração do cargo por motivos de força maior. Contudo, no 

início do ano de 2019, a SEMED lotou uma professora por nome Edenis Govea de Lima para 

assumir a direção da escola juntamente com ainda Vice-diretora Ana Paula Mourão. 

Atualmente, a escola atende o quantitativo de 450 alunos aproximadamente entre os 

dois turnos de funcionamento totalizando 20 turmas entre 20 a 25 alunos matriculados, 

contando com a estimativa de 40 funcionários.  Esta escola é mantida pela Prefeitura do 

Município de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Educação e foi criada com a 

finalidade de atender a comunidade do bairro onde está inserida e comunidades adjacentes. O 

trabalho educacional está respaldado na LDB 9394/96, Pareceres e Resoluções do CFE, CEE 

e CME, Normas e Diretrizes emanadas pela SEMED. 

                                                             
11

 Trata-se da Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho. 
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 Está inserida na região periférica da Zona Norte onde observa-se o crescimento e 

melhorias no padrão de vida das famílias dos estudantes nos últimos dois anos. Nota-se, que 

muitos pais possuem condução automotiva e com aumento gradativo do grau de escolaridade, 

variando do analfabetismo ao curso superior. Dispõe de diversidade cultural em sua clientela, 

contudo os dados apresentam-se percentualmente de maneira detalhada no documento escolar 

interno Projeto Político Pedagógico. Assim, evidenciou-se o percentual de 49% dos alunos 

residentes ao entorno da escola e 51% oriundos de outros bairros como Aponiã, Esperança da 

Comunidade, Nova Porto Velho, Planalto, Industrial e Agenor de Carvalho.  

 Ainda percorrendo tais dados no referido documento, os pais possuem profissões 

adversas, pois 60% dos alunos são filhos de carpinteiros, pedreiros, lavadeiras e faxineiras; 

20% são filhos de jovens adultos estudantes que porventura deixam os avós responsáveis pelos 

mesmos e 20% são filhos de domésticas e autônomos. Observando a diversidade sociocultural 

da comunidade em sua complexidade e modernidade em que hábitos e comportamento estão 

cada vez mais presentes na escola, assim a relação escola e família ainda é ponto de 

fragilidades no que tange seus objetivos institucionais.  

 Contudo, os pais comparecem quando solicitados, participam de atividades coletivas 

como projetos escolares, eventos e reuniões e se esforçam no acompanhamento de tarefas 

escolares dos filhos. Nas reuniões a representação por parte dos responsáveis é considerável na 

medida do possível. A escola está sempre aberta ao bom entendimento entre as relações 

escola/família priorizando a qualidade na educação da clientela escolar, revendo horários, 

atualizando informações referentes a rotina escolar, bem como as programações da instituição e 

demais situações necessárias.  

 Durante as atividades cotidianas, a linguagem oral, a expressão corporal e artística 

dos alunos são manifestações respeitadas. Nesse sentido, o trabalho pedagógico consiste na 

realização de atividades pautadas na mobilização dos saberes propostos no plano anual a cada 

etapa escolar e atividades extraclasses como apresentações, exposições de trabalhos, mostra da 

cultura popular com participação dos alunos e da comunidade. Diante de todas essas conquistas 

no decorrer dos movimentos de surgimento da escola, a primeira iniciou com a busca de um 

nome que configurasse o seu contexto. A equipe gestora e pedagógica seguiu a orientação da 

Secretaria Municipal de Educação pra que as novas escolas escolhessem nomes com 

características regionais observando frutas ou árvores que visibilizassem nossa região e assim 

nomearam-na como Belezas do Buriti fazendo referência ao fruto buriti, típico da nossa região.  
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3.1 Um acontecimento no Belezas do Buriti - Episódios em sala de aula   

 

 

 

 

 

 

           

                     
Figura 2: Imagem de uma atividade na referida Escola. 

                                         Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2019. 

 

Esta narrativa é baseada em memórias e práticas mobilizadas em 2018 numa turma 

de 3º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Vivências memoráveis, mas também 

com sinais um tanto peculiares. Durante as aulas foram se constituindo acontecimentos
12

, não 

somente vivenciados, mas também problematizados em minha prática profissional
13

. O fio 

que tece o começo do ano que me referencio, emerge de um dos alunos que em meio à turma 

com o quantitativo de 26, sensibilizou atenções tanto da professora (eu), quanto dos colegas 

da turma, aluno que vou chamá-lo de Caixinha de surpresa
14

. A novidade neste ano era que 

estaria acompanhando uma turma de 3º ano. Mas por que novidade? Porque estive no 1º ano 

por cinco anos e agora estava eu ansiosa à espera dos alunos!  

Tudo começou no dia 05 de fevereiro de 2018… 

Viva! A notícia mais esperada por mim e certamente a ansiedade daqueles que 

comporiam a turma. ALUNOS! O primeiro dia de aula. Oba! Adentraram em sala a turma 

eufórica por rever os amigos do ano anterior, novos amigos para os novatos e claro a 

expectativa de todos em conhecer a nova professora. Quem será? Como ela é? Estas e muitas 

indagações surgem nas inúmeras cabecinhas cheias de imaginação. E assim se deu o primeiro 

contato, mas com uma característica peculiar, um aluno com o olhar ao tempo que curioso 

também enigmático, oito anos de idade, vestindo uniforme da escola e um tênis discreto, que 

ao entrar me observava com tanta sutileza, que me chamou atenção.  

                                                             
12

 A palavra Acontecimento, no texto, traz a ideia daquilo que foge às previsões. (CLARETO, 2013, p. 3) 
13

 Pedagoga e professora desde 2000 dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, trata-se da própria pesquisadora. 
14

 Nome ficcional atribuído ao aluno coadjuvante nesta narrativa. 
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Tímido ou arredio, este aluno não se sentou como os demais, ficara de pé. Na 

aproximação apresentei-me, o convidei para juntar-se a nós e sem hesitar gesticulou com a 

cabeça com o NÃO! A partir daquele instante, percebia que aquele aluno dentre tantos seria o 

meu maior desafio, tampouco imaginava o quanto este aluno me levaria a percorrer rastros e 

significados por onde passamos até aquele momento e o quanto aprenderíamos um com outro. 

Os movimentos de construção e desconstrução mobilizados por este aluno me faziam reportar 

a fala da Professora Kátia Farias, em uma das disciplinas do Mestrado, em que disse “é por 

meio do choque, ou seja, do confronto com nossa prática, dos questionamentos, é que ocorre a 

desconstrução derridiana, surgindo um fazer de outra maneira”. (FARIAS, 2014, p. 35). 

A reinvenção da minha prática, foram entrelaçando-se por meio dos fios que iam se 

tecendo a cada dia. Bem assim mesmo, no caso, esse aluno possibilitou essa mobilização, essa 

desconstrução, pois para Miguel e Vilela (2008, p. 98), “as práticas docentes são complexas e 

multicondicionadas, para sua caracterização é necessário levar em consideração alguns 

elementos, entre eles os sujeitos diretamente envolvidos”. Caixinha de surpresa não 

demonstrava o menor interesse por quaisquer atividades mobilizadas, e ainda não conversava 

comigo por meio de palavras, somente por gestos corporais de sim e não com a cabeça. 

Depois de intencionar inúmeras atividades nas mais diversas disciplinas, acrescento 

que a desconstrução não poderá definir-se, “porque os instrumentos que a permitem 

descrever, encontram-se por sua vez, no gesto desconstrutivo”. (MENEZES, 2013, p. 180). 

Assim, o objetivo das atividades não era a participação dele e sim o mínimo de entusiasmo em 

compartilhar com os colegas seus saberes. De repente, uma cantiga com título Peixe Vivo
15

, o 

contato com tirinhas coloridas, ouvir o áudio, ordenar, colar e compartilhar chamou sua 

atenção. UFA!! Enfim ele se interessou. Esplendoroso!  

Nessa ocasião, muito pensei e problematizei minha prática, porém via no olhar dele 

(Caixinha de surpresa) as indagações que não cessavam, mas que não eram mobilizadas ainda 

por palavras. As linguagens faciais ou corporais, deixavam-me cada vez mais inspirada. 

Sempre me perguntava: Será que estou conseguindo mobilizar seus saberes, tanto quanto ele o 

está fazendo em minha prática? Otimista, acreditava que sim, mas era apenas o começo de 

muitas transformações em nós dois. Esse movimento de narrativas mobiliza você atribuir 

                                                             
15

 Peixe vivo faz parte do riquíssimo folclore mineiro. Coreto, no regionalismo mineiro, era uma reunião festiva 

em que se faziam saudações cantadas; por extensão, as cantigas entoadas nessas ocasiões. Segundo alguns 

estudiosos, as cantigas como o coreto Peixe vivo eram cantadas nos jantares e nas ceias no município de 

Diamantina. O compasso era marcado pela batida de talheres nas bordas de pratos e em copos, ou por palmas. 

Disponível em: <http://sites.aticascipione.com.br/marcha/arte/audios/cantigas/pdf/faixa1_peixe_vivo.pdf > 

Acesso em: 25 de mai. 2019 

http://sites.aticascipione.com.br/marcha/arte/audios/cantigas/pdf/faixa1_peixe_vivo.pdf
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novos significados aos acontecimentos que vivencia, ou seja, estar reconstruindo a 

compreensão que temos de nós mesmos.   

O professor constrói sua performance a partir de inúmeras referências. “Entre elas 

estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua convivência com o ambiente 

de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no espaço”. (CUNHA, 1997, p. 3).  Diante das 

primeiras mobilizações do curioso aluno, numa manhã ensolarada resolvi adentrar a sala de 

aula com óculos de sol e batom vermelho, nesse momento consegui suas primeiras palavras... 

— Professora aqui está escuro, você pode usar esses óculos lá fora, porque lá está 

sol! Eufórica retruquei:  

— Por quê? Você acha que não posso usar aqui?  

Curiosamente me disse:  

— Você já me conhece!  

Respondi:  

— Não!  

Prontamente ele: 

 — Mas você já me viu pelo corredor!  

Com sorrisos disse-lhe:  

— Não! Estou conhecendo-o agora! Prazer, meu nome é Marcilene! 

 

E as vozes da turma ecoaram numa só melodia me dizendo: — Professora ele é 

assim mesmo, quase não fala, também não faz tarefas e a professora do ano passado também 

se chateava com ele e ele não é novato. Então disse a todos que eu estava conhecendo-o no 

terceiro ano e neste momento acabávamos de nos apresentarmos um ao outro! De certo, 

parcialmente, ele tinha razão, como estudava na escola desde o 1º ano, havia visto Caixinha 

de surpresa por diversas vezes pelos corredores nos momentos de intervalo. Inusitadamente, 

olhou-me sem entender as palavras que ouvira da professora, hesitando e olhando para as 

minhas mãos estendidas ao seu cumprimento, ele pensou. Por segundos pensou mais um 

pouco e…. SPLIM!! Tocaram-se e apertaram-se nossas mãos juntamente com um sutil e 

tímido sorriso no canto de sua boca disse... 

— Oi professora! 

Respondi  

— Olá, sente-se por favor! 
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Assim, deu-se nosso primeiro contato corporal e verbal diante da turma, em que os 

olhares se trocaram entre aluno e professor, diante de tamanha manifestação do nosso colega. 

O mais interessante que a cada encontro com ele vivenciávamos “novos acontecimentos”, que 

iriam sendo mobilizados corporal e verbalmente, e com isso me desconstruía, às vezes de 

maneira dolorosa. Lembro-me de uma das conversas com minha orientadora do Mestrado em 

que me dizia que “a desconstrução é uma releitura do mundo, enquanto realidade. Implica 

uma transformação do conceito de realidade, ocupando-se de uma realidade, mais real do que 

a própria realidade [...]”. (MENESES, 2013, p. 182). 

Esses momentos são mais do que palavras, são verdadeiras emoções! Pois 

constituímo-nos com os outros, como diria Jacques Derrida. Então poder participar de 

maneira indireta nesses acontecimentos em sala de aula é incrível, capazes de ensinar e de 

atingir uma reinvenção na prática profissional, pois também vou me ressignificando enquanto 

profissional, pois estamos sempre em relação com os outros, “formando uma teia em que 

podemos conhecer e partilhar valores, atitudes, sentimentos e símbolos”. (TARDIF, 2014, p. 

232). Por isso, não posso deixar de relatar outro acontecimento, dentre tantos é claro! Quando 

num ato de problematização Caixinha de surpresa me indagou, sobre a escrita e porque ele 

tinha que escrever.  

A atividade proposta era a transcrição de uma parlenda que estava organizada por 

desenhos. Naquele instante, pensei como aquela mobilização transgressora rastreava espectros 

de uma visão de escrita sistematizada, codificada e tradicional! Isso foi instigante! Fez-me 

transportar a uma leitura sobre o que constitui os saberes docentes, ou seja, que os saberes 

docentes originam-se de quatro fontes: “saberes da formação profissional; saberes 

disciplinares; saberes curriculares e saberes da experiência e argumentam sobre a necessidade 

dos programas de formação atribuir maior relevância aos saberes da experiência, pois os 

mesmos constituem-se fonte de referência para a prática docente”. (TARDIF, 2014, p. 237).
 

 Essa experiência mobilizou o reinventar, desconstruir todos que estão à sua volta, pois 

muitos significados foram tecidos neste ano, além das diferentes linguagens mobilizadas por 

ele em cada episódio eram sempre problematizadoras. Para Derrida tudo que encontramos na 

“linguagem é um sistema de diferenças, e o significado, simplesmente, emerge dessas 

diferenças. Tais diferenças são múltiplas e sutis”. (STRATHERN, 2002, p. 12). No percorrer 

do ano letivo, muitas significações foram tecidas em sala de aula daquele 3º ano no Belezas 

do Buriti, na certeza de que o aluno (Caixinha de Surpresa) literalmente me surpreendia a 

cada novo episódio. Sim, episódios! Não sabíamos os acontecimentos que nos aguardavam.  
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Como não mencionar sua mãe diante de tantas revelações, pois trocamos angústias, 

afagos e principalmente conquistas. Incondicionalmente ela estava ali toda semana, 

mobilizada tanto quanto nós, e mais ainda disposta a fazer o que estivesse ao seu alcance. 

Faço minhas as palavras dela, como professora estaria segurando a mão dele no que fosse 

preciso para uma construção significativa de saberes escolar. Ao final do ano letivo, 

especificamente no último dia de aula em 2018, sua mãe aguardou-me até o horário da saída e 

me abraçou em meio às suas lágrimas de agradecimentos por alcançar seu filho em lugares 

não antes alcançados por outros educadores. 

Enfim, neste ano de 2019 cursa o 4º ano, mas quando nos encontramos nos 

corredores, ele expressa um sutil sorriso no canto da boca. Dá para imaginar o quanto esses 

gestos me emocionam? O que nos move são cenas em que mostram o que está escrito no 

aluno, o dito e o não dito por eles. Simplesmente incrível!  
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4 PRIMEIROS CAMINHOS PERCORRIDOS – Rastros de pontos e contrapontos  

 

No meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero. 

Por isso, não estranhe minha maneira de sorrir e de desejar tanto 

bem. Eu sou aquela pessoa que acredita no bem, vive no bem e 

anseia o bem.  É assim que enxergo a vida e é assim que  

acredito que vale a pena viver.  

   Clarice Lispector 

 

Acreditar que o percurso da vida pode melhorar a partir do que queremos ser e fazer, 

nos move enquanto pessoa e profissional. É assim que pretendo entrelaçar o caminhar pelos 

episódios desta pesquisa, direcionando movimentos que me levam à lugares não antes 

imaginados. Dando continuidade aos acontecimentos e o tecer do meu percurso, as primeiras 

pegadas marcantes em momentos de conversas na escola Belezas do Buriti trouxeram à luz 

palavras que movimentaram o cenário da escola a respeito de práticas mobilizadoras de 

Cultura Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.  

O cenário, uma escola municipal da área urbana de Porto Velho localizada na Zona 

Norte da cidade, atendendo aproximadamente 450 alunos dos mais diversos bairros 

adjacentes. Com este quantitativo de alunos, a escola dispõe de 24 professores nos turnos 

matutino e vespertino, docentes cuja trajetória profissional exercida há mais de cinco anos. 

Portanto, profissionais experientes e com rastros diversos de significação de práticas 

enrijecidas ou não com o tempo. “Vozes que ecoam de modo a problematizar práticas com 

significado fixo e independente da situação que, uma vez alcançado, seria levado, carregado, 

para situações diversas”. (VILELA, 2016, p. 103). 

A princípio o caminhar na pesquisa versou conversas com os professores, esforços de 

sensibilização ao falarmos do projeto em momentos informais, principalmente no horário do 

recreio das crianças. Inicialmente, os mesmos mostraram resistência em participar da 

pesquisa, o que trouxe momentos de angústia, pois a maioria deles ora silenciavam ora 

falavam com rastros em contrapontos ao que se propunha naquele momento. A proposta era 

apenas uma conversa para que nossas vozes pudessem ser ouvidas, ao “mesmo tempo em que 

as pessoas falam suas histórias, buscam compreendê-las por meio do exercício de pensar 

compartilhado, o qual possibilita a significação dos acontecimentos”. (FIGUEIRÊDO; 

QUEIROZ, 2012, p. 2). 

Em uma de nossas conversas, fui surpreendida com uma colega que disse:  
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— Amiga estou farta de teoria! Se tiver boas novas para nos apresentar, talvez esteja 

presente! Palavras que soaram de maneira ríspida naquele momento.  

Então sorridente disse a ela:  

— Cara colega, como diria Derrida, “a sua ‘presença’ se insinua como rastros ou 

espectros chegando de algum outro lugar” (FARIAS, 2014, p. 87 apud WOLFREYS).  

Encorajada nas tentativas por semanas a fio, no intuito de atraí-los a participar da 

pesquisa, as barreiras foram grandes desde a apresentação informal da temática nos 

corredores, na sala dos professores, no refeitório e demais espaços da escola em que as 

oportunidades surgiam. Após algumas conversas sobre a temática, quinze professores 

mostraram-se abertos às intenções apresentadas pela pesquisadora ao abordarmos a 

mobilização de Cultura Matemática por meio de práticas verdadeiramente significadas. 

Na vida da escola Belezas do Buriti, o corpo docente mobiliza ações juntamente com a 

Equipe Gestora sem medir esforços em prol de um ensino qualitativo aos alunos atendidos 

nos Anos Iniciais. Os desafios ultrapassam os muros da escola, pois os enfrentamentos 

deslocam-se em diferentes aspectos relacionados às políticas públicas de implementação e 

formação continuada. As conversas mobilizadas nos diversos espaços da escola evidenciam 

um percurso que acontece em meio a muitas dificuldades, onde as práticas de Cultura 

Matemática muitas vezes não alcançam nossos alunos. 

Contudo, reconhecem a importância de problematizar ações dentro do contexto da 

escola, que vão além da simples reprodução ou transmissão de conhecimentos, mas 

repensando a melhoria em suas práticas escolares. O empenho dos professores em efetivar 

práticas considerando as experiências dos alunos, mobilizam-se em forma de ato criativo de 

estratégias de maneira a significar a Matemática escolar por caminhos menos enrijecidos. 

Assim, enquanto professores mobilizadores de tais práticas a maioria se propõe a compartilhar 

experiências e conhecimentos, pois sempre há algo a aprender na dinâmica da ação educativa 

e nas formas de vida que se manifestam na escola.           

 No entanto, olhares cruzavam-se entre colegas ao demonstrarem estranheza por se 

tratar de pesquisa de mestrado proposta por uma das colegas de trabalho. Tais embaraço, 

trouxe-me aflição como pesquisadora, não somente pelas expressões subentendidas, mas 

também a linguagem corporal mobilizada por alguns professores. Ao falarmos de aflição, não 

nos referimos ao medo, mas da ansiedade como sentimento que estremeceu o caminhar, e 

mesmo com as experiências vividas na educação, momento algum estive à frente de uma 

equipe docente para problematizar as práticas de um campo de ensino. 
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 A sucessão de acontecimentos, persistiam na sensibilização dos sujeitos pelos 

corredores da escola, ansiosa pela primeira roda de conversa, que se fazia em processo de 

organização naquele momento. Assim, aguardava confiante os aceites dos termos de 

participação para continuar a mobilização do estudo, porém somente sete professores 

entregaram. Nossa! A preocupação aumentava instantaneamente com este número, pensar que 

poderia ser um entrave no percurso da pesquisa, mas contava otimista com mais adesões. Não 

seriam exatamente entraves, mas de certo uma reorganização até o momento da nossa 

conversa, pois “o diálogo é um momento singular de partilha, uma vez que pressupõe um 

exercício de escuta e fala”. (OLIVEIRA, 2019, p. 83). 

 Os rastros semelhantes a metamorfose, ao me ver mergulhada nas leituras indicadas 

generosa e criteriosamente pela Professora Kátia, a incrível Fada Azul, cuja referência caiu 

como pluma na dissertação da autora Tharyck intitulada Alice no país das práticas docentes 

que mobilizam a Matemática na educação de Jovens e Adultos: vozes de personagem. 

Palavras que caracterizaram precisamente a brilhante orientadora, que como num gesto 

mágico de plim plim apresentou-me um universo desconhecido, chamado pós-estruturalismo. 

Tal aventura trouxe-me nervosismo, porém a cada novo episódio de leitura o encantamento 

foi inevitável. 

 Agraciada pela abordagem pós-estruturalista, possibilidades outras aos novos olhares 

quanto a condução da pesquisa, ampliavam-se a compreensão dos diferentes usos/significados 

que podem ser tecidos às práticas culturais como atividade humana, mas que guardam 

semelhanças de família entre si. Desbravando por este caminhar na pesquisa, optamos trilhá-

la assumindo atitude metódica referenciada na terapia filosófica desconstrucionista de 

Ludwing Wittgenstein e Jacques Derrida por entender a linguagem como atividade na qual os 

significados são mobilizados em diferentes práticas culturais “com o intuito de esclarecer e 

problematizar o uso de conceitos tais como: terapia filosófica desconstrucionista, diálogo 

ficcional e problematização indisciplinar”. (BEZERRA, 2016, p. 22) 

 Ampliando a compreensão de que as práticas culturais se realizam em diversos 

contextos e por entender que tais práticas mobilizam a Cultura Matemática nos espaços 

escolares e não escolares, que transitamos por rastros e significados percorridos pelos 

professores que atuam nos Anos Iniciais. Nesse caminhar onde a Matemática, na maioria das 

vezes é concebida como aprendizagem regrada e conceitos únicos, onde a desconstrução 

desse pensar foi o ponto de partida problematizando-se em torno dos discursos considerados 

por Derrida como “prática[s] organizada[s], na leitura das condições e relações históricas e 
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outras não naturais pelas quais tais linguagem institucionalizadas vêm a ser estruturadas como 

filosofias, métodos, teorias e assim por diante”. (WOLFREYS, 2012, p. 69). 

Ao desconstruir significados constituídos em experiências de forma enrijecida, 

borbulham inquietudes aos “significados que se constituem em diferentes práticas de 

mobilização escolar de Cultura Matemática, pois não são necessariamente únicos, nem 

definitivos ou convergentes” (MIGUEL; VILELA, 2008, p. 107). Problematizando práticas de 

professores que ensinam Matemática numa visão wittgensteiniana, entendemos as ações 

regradas que constituem as práticas, vistas como “diferentes jogos de linguagem; jogos esses 

que incluem aqueles que, escolarmente, são denominados conteúdos matemáticos. A 

matemática é um jogo de linguagem como qualquer outro jogo”. (BEZERRA, 2016, p. 16).  

O que chamamos ‘jogos’ “são processos inter-relacionados de diversas maneiras, 

com muitas transições diferentes entre um e outro”. (WITTGENSTEIN, 2003, p. 35). Mesmo 

que um conceito não possa ser definido por uma característica, por um traço comum a todos 

os seus diferentes usos, não significa que não tenha ‘unidade’. “Os jogos, por exemplo, 

formam uma família” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 67) e “é em virtude desta unidade que 

falamos ‘do’ conceito de jogo, ‘do’ conceito de número”. (WITTGENSTEIN, 1999, p. 68-

70). Corroborando nesta perspectiva de jogos narrativos de linguagem nas pesquisas em 

educação e considerando o rigor científico na forma de escrita, percorremos referenciais em 

estudos, dissertações e teses de autores com caminhar semelhante.  

Assim, temos Miguel (2008, 2016); Vilela (2007), Farias (2014), Marim (2014), 

Jesus (2015), Bezerra (2016), Rodrigues (2018) e Ghedin (2018), entre outros. Inspirada nesta 

forma de caminhar e principalmente na temática da pesquisa, referenciamos o nosso percurso 

nas vivências do Grupo PHALA, pesquisadores que trilham suas pegadas nos autores Ludwig 

Wittgenstein e Jacques Derrida, suas produções de trabalhos orientados pelos professores 

Antônio Miguel e Ana Regina Lanner Moura. 

Com intuito de clarear a fundamentação deste trabalho e por assumir atitude 

metódica terapêutico-desconstrucionista, que a cena a seguir transcorre da narrativa de um 

diálogo ficcional tecido por autores mencionados por meio de vozes de personagens 

mobilizados em suas escritas percorridas em modos outros de caminhar na pesquisa em 

educação num estilo de escrita performática. Logo, nesta cena as vozes de cinco dos autores 

referenciados assumirão performances como Fada Azul (Kátia Farias), Grilo Falante (Simone 

Bezerra), Comandante (Suzana Couti), Alice (Tharick Rodrigues) e Emília (pesquisadora). E 

no palco divã, uma brecha a luz da terapia desconstrucionista deu lugar ao brilho rumo às 
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diferentes compreensões. Resta nos transportarmos para outros contextos. Quem me 

acompanha?           

 

 

CENA 1:  VIAGEM AO PAÍS DAS FÁBULAS - Aventuras pela desconstrução 
 

  CENÁRIO: Abrem-se as cortinas num dia ensolarado, brisas e clima de entusiasmo 

no país das fábulas, pois as vozes dos personagens fabulosos
16

 ecoaram na esperada roda de 

conversa. A viagem pela terapia desconstrucionista começou com a participação da Fada 

Azul
17

, Grilo falante
18

, Comandante
19

, Alice
20

 e Emília
21

. Eufóricos, não viam a hora de 

percorrerem seus espectros terapêuticos rastreando movimentos fantásticos na busca dessa 

compreensão. 

 

EMÍLIA (cantarolando) — Rios de prata, pirata; voo sideral na mata; universo paralelo; 

Sítio do Picapau Amarelo; no país da fantasia, num estado euforia; cidade polichinelo; Sítio 

do Picapau Amarelo
22

. A beleza neste trecho, harmoniosamente traz em suas palavras 

expectativas e descobertas que nos esperam em nosso percurso. Quando os vejo com olhos 

brilhantes, logo imagino a riqueza dos esclarecimentos que serão tecidos em torno da terapia 

desconstrucionista como forma de caminhar na pesquisa científica. Destaco aqui a alegria de 

compartilharmos olhares acerca da atitude metódica assumida também para esta pesquisa.  

 

GRILO FALANTE (pede a palavra com risos) — Já que a música tem o dom de nos 

transportar sem sair do lugar, também quero cantarolar uma canção de Gonzaguinha: Eu fico 

com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita; viver e não ter a 

                                                             
16

 Referem-se aos personagens ficcionais mobilizados por meio de narrativas em jogos de cenas das dissertações 

que compartilham da mesma terapia. 
17

 Doutora em Educação em Ensino e Práticas Culturais, Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias, com tese 

intitulada Práticas Mobilizadoras de cultura aritmética na formação de professores da escola normal da 

província do Rio de Janeiro (1868-1889): ouvindo espectros imperiais - 2014 
18

 Doutora em Educação em Ciências e Matemática, Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra com tese: 

Percorrendo usos/significados da matemática na problematização de práticas culturais na formação inicial de 

professores - 2016. 
19

 Suzana Caroline da Silveira Couti e a dissertação Saberes e práticas pedagógicas na formação continuada de 

Professores da educação profissional: vozes que ecoam e mobilizam ações no IFRO/Campus Cacoal-2017. 
20

 Autora Tharyck Dryely Nunes Rodrigues com a dissertação intitulada Alice no país das práticas docentes que 

mobilizam matemática no contexto da educação de jovens e adultos: vozes de personagens – 2018. 
21

 Trata-se da pesquisadora com nome ficcional neste diálogo.  
22

 Trecho da canção composta e gravada por Gilberto Gil em 1977, tema de abertura da série Sítio do Picapau 

Amarelo na qual mobilizou a inspiração da pesquisadora. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gilberto_Gil
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vergonha de ser feliz; cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz
23

. E como 

eternos aprendizes, somos tocados por caminhos escolhidos a trilhar por toda a vida.  

  

FADA AZUL (suavemente complementa) — Que movimento fantástico vocês acabaram de 

fazer, além das lindas canções acentuo a referência ao caminhar nesta pesquisa e o quanto 

estou ansiosa em trazer vozes dos autores Ludwing Wittgenstein e Jacques Derrida que 

inspirou a condução tanto da minha tese como dos demais trabalhos realizados pelos 

personagens. 

 

GRILO FALANTE (acenando com a mão) — Com certeza Fada Azul! O intuito é 

ampliarmos o entendimento das significações mobilizadas ao longo do percurso metódico em 

que as reflexões são orientadas por uma perspectiva filosófica de Wittgenstein e a 

desconstrução de Derrida. 

 

EMÍLIA (suspirando pausadamente) — Confesso que a princípio os conflitos fluíram desde 

os primeiros episódios de leitura que versaram esta compreensão e a maneira de conduzir as 

investigações nas pesquisas em educação sem perder o rigor científico. 

 

ALICE (em tom questionador) — Mas Emília quando você menciona a atitude metódica 

como forma de realizar uma pesquisa, não é o mesmo que metodologia?  

   

FADA AZUL (corta) — Boa pergunta, Alice! Quando falamos em metodologia temos a ideia 

de método na qual o rigor acadêmico estaria garantido nesse percurso. Porém, a expressão 

atitude metódica nos leva a trilhar esse mesmo percurso praticando a terapia por meio do 

diálogo entre os autores abordados no intuito de desconstruir as tensões que forem surgindo 

na pesquisa nos levando a ampliar o campo de significações
24

. 

 

COMANDANTE (complementando) — Por isso, começo por Derrida mencionado pela Fada 

Azul, quando ele diz que existe um agora, um momento presente de leitura, o movimento e a 

rede de traços influenciando os tempos da escritura que marcam e são marcados
25

.  
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 Canção do artista Gonzaguinha em 1982. 
24

 (MARIM, 2014, p.10) 
25

 (WOLFREYS, 2012, p.21) 
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EMÍLIA — De fato Comandante, marcas de uma trajetória que não precisam ser rastreadas 

com julgamentos, mas como experiências em um determinado momento ou contexto e quando 

digo isso amigos, me refiro à nossa atuação em sala de aula. Lembro-me de um acontecimento 

no 5º ano de uma escola, quando fazíamos uma roda de conversa sobre obras de arte de 

pintores brasileiros em que os alunos observavam no centro do círculo diversas imagens. 

   

GRILO FALANTE (em tom curioso) — Posso imaginar quantas discussões foram levantadas 

por eles no momento dessa atividade. Conte-nos o que aconteceu? 

 

EMÍLIA (complementa) — As falas mais diversas borbulharam, porém, o curioso é que a 

maioria mencionava somente o que alcançavam a olho nu. Então um aluno pegou uma 

imagem e disse: — Como posso falar algo sem conhecer como e onde vivia o artista? Vejam 

como este aluno transportou sua expressão para além das imagens, curiosa suas observações?  

  

COMANDANTE — Não estavam presentes como figura de um corpo, mas rastros de uma 

presença, não é Emília? Traços rastreados por meio da leitura das imagens que os alunos 

mobilizaram ao percorrerem o momento e o contexto histórico em que as obras foram criadas. 

 

ALICE (pensativa) — Fazendo referência aos esforços de leitura, podemos percorrer 

significações diversas dependendo do momento? 

 

EMÍLIA (sinaliza) — Deixe-me esclarecer Alice, o sentido de uma palavra depende da 

atividade em que está envolvida, do contexto em que está inserida, em suma, depende de 

hábitos e costumes aprendidos (e ensinados), ideia que mais tarde será formalizada através 

da expressão “forma de vida
26

”. 

   

FADA AZUL (complementa) — Isso! E quando transportamos as palavras rastros e traços, 

buscamos entender a importância dessa relação. Depende das leituras e rastros
27

 trazidos pelo 

autor e o fechar ou não as possibilidades de significação dependem ou dependerão do autor, 

do narrador, do leitor e dos rastros espectrais trazidos no momento de significação. 

 

                                                             
26

 (GOTTSCHALK, 2009, p. 10) 
27

 (MARIM, 2014, p.154) 
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EMÍLIA (em tom explicativo) — É nesse pensamento derridiano que mobilizamos a 

desconstrução que não somente nos ensina a ler a literatura com mais atenção a ela como 

linguagem por meio de um complexo jogo de traços significativos; ela também nos capacita 

interrogar as encobertas pressuposições filosóficas e políticas
28

, ou seja, ler o que permanece 

não lido e trazer a luz o que também permanece não dito. 

 

ALICE (pensativa) — Quando você diz trazer a luz o não dito, o que quer dizer Emília? Que 

podemos significar a leitura de mundo dentro das linguagens entrelaçando os diferentes 

contextos sociais e diante dessa rede tudo ainda depende do momento? 

 

GRILO FALANTE (corta) — Acredito que o sentido colocado por você Alice, mostra o 

entendimento de que a desconstrução
29

 é algo que se pratica e o praticante trabalha dentro 

dos termos do sistema, mas de modo a rompê-lo. 

 

ALICE — É claro que, romper é arriscar amigos, que comecem a desconstrução das certezas 

ou convicções sem perder de vista as ponderações acadêmicas intrínsecas nessa relação.    

 

FADA AZUL (pede a palavra) — Eu diria que a desconstrução é como um rompimento sem 

desligamento, sem neutralização completa de dualidades. Quando aplicamos isso a um texto 

ou situação, significa que quando rompemos com sua totalidade perdemos a conexão.
30

. 

 

EMÍLIA (corta) — A significação mobilizada ao fazer referência ao rompimento sem 

desligamento não caracteriza um fim
31

, mas aberturas para outras possibilidades de limites 

em que os significados se dariam em jogos de diferenças e não por oposições. 

 

COMANDANTE (pensativo) — Jogos de diferenças? Como significar dentro desta 

perspectiva em se tratando de palavras? Como é possível? Confesso, o disse me leva as 

indagações! 

 

ALICE (suspirando) — Nesse momento recordei-me da poetisa Cora Coralina
32

 no fragmento 

que diz - a vida tem duas faces: positiva e negativa, o passado foi duro mas deixou o seu 
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 (WOLFREYES, 2012, p. 31) 
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 (FARIAS, 2014, p. 12) 
30

 (GHEDIN, 2018, p. 15) 
31

 (JESUS, 2015, p. 383) 
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legado, saber viver é a grande sabedoria. Assim como na vida, as experiências reúnem 

conhecimentos que mobilizam significações por meio dos usos de palavras percorridos em 

diferentes tempos.   

 

COMANDANTE (em tom de dúvida) — Então Alice, quando refere-se ao o percurso trilhado 

em outros tempos, você faz relação aos espectros dos sentidos nos usos da linguagem?  

 

EMÍLIA (corta) — É isso mesmo! Derrida fala da espectralidade presente na linguagem e a 

sua ‘presença’ se insinua como rastros ou espectros chegando de algum outro lugar; ela, 

entretanto, se estabelece e se firma mediante uma relação entre espectralidade e escritura
33

.  

 

ALICE (interpelando) — Emília, você falou de espectros anteriormente e agora 

espectralidade?  

 

EMÍLIA (retomando) — Bem, rastreando estas palavras me recordo de um acontecimento em 

uma das disciplinas
34

 do Mestrado, que vem ao encontro dessa problematização, quando a 

professora iniciou perguntando a turma: O que é verdade? E realidade? 

 

COMANDANTE (curiosamente) — Nossa! E o que a professora falou sobre essas questões? 

 

FADA AZUL (sinaliza delicadamente) — Posso ajudar iluminar essa compreensão Emília? 

 

EMÍLIA (tímida) — Por favor Fada Azul, sinta-se à vontade! 

 

FADA AZUL (entreolhando aos presentes) — Com Derrida entendemos que não há uma 

realidade que se esconda por detrás dos véus, mas sim, que “de fato”, o real é ele próprio 

esse jogo de véus, a rede de entre-remetimentos de rastros e que, por isso, a coisa mesma 

sempre escaparia- não porque ela se furte ao jogo, mas o que é muito diferente, porque a 

estrutura do real é o próprio escapar, ou, mais ainda, porque o real é ele mesmo jogo de 

escapamento
35

. 

                                                                                                                                                                                              
32

 Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, foi uma poetisa, contista brasileira e 

teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, quando já tinha quase 76 anos de idade. 
33

 (FARIAS, 2014, p.100) 
34

 Disciplina Formação de Professores, Cultura, Saberes e Práticas, mobilizada pela Professora Kátia em 2018. 
35

 (HADDOCK-LOBO, 2013)  
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COMANDANTE (timidamente) — Complexo de entender, mas são colocações interessantes. 

 

FADA AZUL (entusiasmada) — Nossa relação com o real seria como o tecer da teia da 

aranha. Se há o real, se posso chamar algo de real, isso não está nada além da teia, sendo a 

realidade o próprio tecer. E digo mais, ao tempo que os acontecimentos mobilizam o ir e vir, 

entrelaçamos atividade e linguagem, ou seja, a linguagem como atividade em diferentes 

práticas culturais. 

 

GRILO FALANTE — Aprecio as falas de Alice, Emília e Fada Azul ao fazerem referência 

aos significados percorridos na prática da atividade humana por meio do jogo de linguagem. 

No que diz respeito ao significado, a filosofia de Wittgenstein nega o significado fixo e 

referencial de linguagem. Associada ao movimento conhecido como virada linguística, o 

significado ocorre na prática da linguagem e, portanto, não está anteriormente previsto por 

uma relação, por exemplo, com um referente ou uma coisa
36

.   

 

FADA AZUL (complementando fala anterior) — Como eu dizia: a “aventura” está, 

portanto, na complexidade da estratégia que a narrativa assume e na qual ela se tece por 

meio do “faz de conta” de começos, enquanto iniciando, muitas vezes, por meio de gestos de 

resposta a alguma outra coisa e, por conseguinte, “começando” por meio da repetição
37

. 

 

EMÍLIA (pede a palavra) — Por isso busco inspiração também em Ludwig Wittgenstein 

como disse previamente. Para ele a linguagem não é uma representação da realidade, mas a 

prática do uso de uma palavra e essa variedade não é algo fixo; mas podemos dizer novos 

tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem [..] a expressão jogo de linguagem 

deve salientar uma língua que é parte  de uma atividade ou de uma forma de vida
38

. 

  

COMANDANTE (em tom de satisfação) — Vejam, não há aqui, na verdade, um “salto” na 

aprendizagem, como se a partir de um insight fossemos capazes de “ir adiante”, mas apenas 

a inserção em uma região de usos distintos de uma mesma palavra com semelhanças de 
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família entre si39. Nossa! Essa viagem está mesmo ficando cada vez melhor, muitas palavras e 

significados estão sendo rastreados neste percurso. Continuemos! 

 

EMÍLIA (eufórica) — Lembro-me das vivências de práticas educativas tecidas em 2014 numa 

escola do bairro Jardim Santana em Porto Velho, imaginam quanta riqueza? Participando 

dessa viagem, me veio à mente a multiplicidade de jogos de linguagem que compunha minha 

sala de aula, alunos que vinham do setor chacareiro repletos de significações. Extraordinário! 

 

ALICE (pede a palavra) — Com certeza Emília! Observando daqui os gestos e expressões 

enquanto você falava, posso sentir as vibrações, só imagino quantos saberes foram 

mobilizados dentro de um mesmo espaço. Simplesmente fantástico! Mas, retomando a visão 

de Wittgenstein, você quer dizer então que uma palavra pode ser significada nos mais 

diferentes contextos?       

 

EMÍLIA (esclarecendo) — Isso! Para o filósofo o significado está no uso apontam para a 

importância do uso das palavras e da familiaridade das crianças ao empregá-las nas suas 

formas de vida para o aprendizado das regras da gramática e da ortografia
40

. 

 

GRILO FALANTE (corta) — Entendo que ao mobilizarmos os diferentes usos/significados 

de uma palavra em outros contextos, encontramos a mesma palavra em outros jogos de 

linguagem que nos proporcionam maior compreensão dela
41

. 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Traçando entendimentos a luz de Wittgenstein, os conceitos 

desenvolvidos pelo autor que ajudam nessa reflexão, tais como: formas de vida, gramática, 

jogos de linguagem e semelhanças de família. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar 

que o falar da linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida
42

. 

 

FADA AZUL (sinaliza) — Sabe Grilo, quando trilhamos a ampliação desses significados 

percorremos a encenação da linguagem mobilizada nos diferentes jogos que você menciona.  
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 (GOTTSCHALK, 2013, p. 69) 
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EMÍLIA (iluminando) — Pensando nas possibilidades de significação é considerar que os 

jogos de linguagem demarcam e são instituídos nas e pelas formas de vida, enquanto 

simultaneamente as instituem
43

. 

 

COMANDANTE (em tom de inquietude) — Espera um pouco Fada Azul! Você poderia 

esclarecer melhor sua colocação de encenação ao falar de linguagem? 

 

EMÍLIA (sinalizando) — Acalmem-se, vamos clarear! Com Wittgenstein, a linguagem passa 

a ser entendida não mais como “a” linguagem, mas como conjunto heterogêneo de “jogos de 

linguagem”, isto é, como conjuntos diversificados de jogos de cenas simbólico-

comunicativas
44

. 

 

FADA AZUL (esclarece) — Portanto, os jogos assumidos em diferentes contextos de 

episódios de fala, a linguagem é entendida como ação, ou seja, são vistos como jogos de 

cenas. Portanto, modos de ver (e não pensar) como utilizamos as nossas palavras em variados 

contextos das diversas formas de vida
45

. 

 

GRILO FALANTE — Segundo Wittgenstein, a linguagem apresenta-se a nós como jogos de 

linguagem, formas de vida, com o sentido de modo de vida em uma sociedade. O conceito de 

jogo de linguagem vai desde os segmentos vários da linguagem cotidiana como: comandar, 

pedir, perguntar, informar até as linguagens técnicas da ciência como a da química e da 

matemática, sendo estes jogos caracterizados como sistemas linguísticos de regras
46

. 

 

ALICE (pensativa) — Então, ao falarmos de significação em jogos de cenas e atos de fala, 

rastreio o entendimento de que estas assumem performances diferentes em suas mobilizações?  

 

COMANDANTE (em tom de confirmação) — Verdade Alice! Ao reportar-se a performances 

logo fiz relação como numa peça teatral, cenários, narrativas, etc. De fato, um universo novo!      

 

Mudando de assunto... 

 

                                                             
43

 (MIGUEL, VIANA, TAMAYO, 2019, p. 278) 
44

 (FARIAS, 2014, p. 45) 
45

 (GOTTSCHALK, 2009, p. 12) 
46

 (MOURA; BEZERRA, 2018, p. 128) 



46 

  

 

EMÍLIA (timidamente) — As peças teatrais que assisti foram na maioria infantis, e marcante 

em todas elas foi A boneca de pano
47

 no palco do SEST/SENAT
48

. A narrativa contava a 

história da boneca como parte de uma família, ela era vista somente por um membro, porém 

somente no desfecho a mesma surpreendeu a todos da família por criar vida sensibilizando-os 

ao falar como se sentia e a partir disso os acontecimentos passaram a ser diferentes. Ah! Um 

dia realizo o sonho de vivenciar a emoção de assistir uma boa peça num teatro brasileiro! 

 

GRILO FALANTE (suspirando) — Vejo como essa aproximação é importante Emília, pois 

ao assistir um espetáculo, cada um mobiliza interpretações diferentes diante das encenações e 

encadeamento narrativo. Se quisermos problematizar essa relação é por este o caminho? 

 

 FADA AZUL (retomando) — Deixe-me iluminar essa compreensão! Vejo a linguagem ou, 

mais precisamente, os jogos de linguagem, como performativos porque, com base em 

Wittgenstein, eles podem ser vistos como jogos de cena, ou seja, como jogos de ações 

corporais. Esse é um modo de entender a linguagem oral e escrita enquanto performance, 

isto é, vê-la como encenação narrativa
49

.      

 

ALICE (indagando) — Então ao mobilizar essas narrativas estamos praticando a escrita de 

um texto como uma apresentação cênica? A arte em criar atos performativos das próprias 

práticas?  

 

EMÍLIA (em tom de esclarecimento) — Veja bem, o trabalho da narrativa com seus signos 

excessivos, estratégicos, e à posição da ciência em seu ser entendida com uma narrativa em 

uma rede de relações diferenciais, produzidas histórica e culturalmente
50

.  

 

COMANDANTE (corta e indaga) — Mas como praticar essa escrita nesta pesquisa, por se 

tratar de um texto que requer um rigor acadêmico? Confesso que esboço uma pequena 

aflição! 
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EMÍLIA (calmamente) — É neste movimento que clareamos a atitude metódica assumida 

nesta caminhada. Após os esforços de leituras e releituras, compreendi que ao fazer a 

narrativa desses jogos estamos praticando a terapia-desconstrucionista ao ampliar as 

significações. 

 

GRILO FALANTE (com gestos de confirmação) — A medida que percorremos os 

usos/significados vamos nos encontrando na orientação filosófica e no caminhar da pesquisa 

em que corroboramos com Bezerra a utilização de jogos de cenas ou textos dialógicos em 

textos científico-acadêmicos tem ganhado espaço no meio acadêmico
51

.      

 

FADA AZUL (pede a palavra) — Isso é verdade Grilo Falante. O ato de narrar em textos com 

rigor científico vem sendo bastante discutidos no Grupo de Pesquisa PHALA da Faculdade de 

Educação da UNICAMP. Debates acerca dos modos terapêutico-desconstrucionistas de se 

conduzir investigações em educação. Alguns indecidíveis “quase–conceitos” tais como: 

práticas culturais; contextos de atividade humana; jogos de linguagem; jogo de cena, 

"encenação" ou "performance"; desconstrução; terapia gramatical; rastros de significação; 

citação; iteração; enxertia, dentre outros.
52

 

 

ALICE (em tom de insatisfação) — Muito esclarecedor terapeuticamente falando, a maneira 

de investigação em educação, mas usar o termo enxertia
53

, Fada Azul me deixou intrigada!  

 

EMÍLIA (corta) — Alice, relembro aqui palavras de Clarice Lispector
54

 num fragmento em 

que diz Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de 

sentido[...] trazendo para a escrita o termo literalmente nos mobiliza não se limitar no ato de 

escrever.    

 

COMANDANTE — Espera um pouco Emília, não se limitar faz referência as possibilidades 

de inserção e significação em outros textos e contextos? Como é possível essa prática?     
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GRILO FALANTE (sinaliza com a mão) — Derrida nos fala de enxertia textual, isto é, do 

discurso compreendido como o produto de vários tipos de combinações ou inserções [...] A 

desconstrução é, entre outras coisas, uma prática que opera com o propósito de identificar 

enxertos nos textos que analisa
55

. 

 

ALICE (complementa) — Ao realizar os movimentos de deslocamentos como prática de 

enxertia textual, entrelaçamos atividades e linguagem. Tecemos uma multidão de enxertos, de 

espectros que nos assombraram em muitos momentos.
56

   

 

FADA AZUL — Assim, serão rastreadas neste percurso, a exploração de citações no corpus 

deste trabalho mobilizando não somente pontos de conexão, mas principalmente de tensão?    

 

EMÍLIA (com gestos de confirmação) — Isso mesmo! Por meio dessa prática o leitor pode 

entender esses diálogos, dentro de uma perspectiva derridiana-wittgensteiniana, como uma 

possibilidade de prática terapêutico-gramatical ao longo da pesquisa
57

. 

 

ALICE (suspirando profundamente) — Não sei vocês, mas estou me sinto como num palco 

encenando entendimentos e problematizações em forma de terapia, num verdadeiro divã. 

Pensado em encenações, somos coadjuvantes no jogo de linguagem que os alunos mobilizam.   

 

EMÍLIA (sorridente) — Alice, nos dias de hoje os alunos gritam por socorro metaforicamente 

falando e ressalto ainda que muitas vezes é somente na escola que podem ser ouvidos. Este 

ano sou professora numa turminha de 1º ano dos anos iniciais, na segunda semana de aula em 

processo de adaptação entre alunos e eu, enquanto fazíamos uma dinâmica de socialização... 

 

GRILO FALANTE (corta) — Também gosto de movimentar minha sala de aula com 

dinâmicas, principalmente no primeiro mês, seja a série que for os alunos adoram. Além de 

quebrar o gelo popularmente falando, eles interagem apesar da timidez e ainda tecemos os 

primeiros rastros da nossa caminhada ao longo do ano letivo. Desculpe interrompê-la, mas 

continue Emília. 
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EMÍLIA (sorridente) — Bem, retomando o relato da dinâmica, observei que uma aluna não 

participava da atividade como os demais. Toda vez que a olhava, baixava a cabeça e desviava 

o olhar. Então, continuei com os gestos mais três vezes e ela agia da mesma maneira. 

 

ALICE (estarrecida) — Estranho mesmo! Em se tratando de alunos com 5 e 6 anos de idade.     

 

EMÍLIA (retomando) — Discretamente me aproximei, perguntei em tom baixo se ela estava 

bem. Balançou a cabeça sinalizando NÃO, sussurrou que não havia almoçado em casa, pois 

os avós com quem morava estavam sob efeito de bebida alcoólica e não providenciaram a sua 

alimentação.   

 

FADA AZUL (cabisbaixa) — Gente, que tristeza! Em pensar que muitos passam por isso. 

 

EMÍLIA (entreolhando a todos) — Narrar este acontecimento me leva a reflexão, a 

importância da sensibilidade enquanto professores, ouvir nossos alunos não somente por meio 

do som das palavras, mas o não dito e sempre atentos a linguagem sinalizada pelo seu corpo.  

 

ALICE (acrescentando) — Compartilho de sua fala! Vivenciei momentos enquanto 

professora na EJA – Educação de Jovens e Adultos que me tocaram como profissional e como 

pessoa. Muitas vezes fui para casa refletindo as significações de vida narradas pelos alunos 

nas aulas.   

 

COMANDANTE (retomando a fala de Emília) — Compreendo Emília! Ao trilhar a narrativa 

performaticamente por meio de jogos de cenas ampliamos as significações por um olhar 

terapêutico, certo? 

 

GRILO FALANTE (corta) — Percebo ainda os desdobramentos que são possíveis neste 

percurso ao mobilizar significados às práticas no cotidiano, mas principalmente quando 

problematizamos questões conceituais que norteiam a temática que estamos discutindo.    

 

ALICE (pede a palavra) — Acredito que a terapia desdobra positivamente os caminhos 

pretensos nesta investigação ao fazer referência aos conceitos, pois sabemos o quanto é 

importante desmistificá-los como únicos. Praticar a terapia filosófica wittgensteiniana 
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implica em não buscar uma essência, um único sentido, desestabilizar a estabilização do 

sentido único ampliando ao máximo as possibilidades de significar.
58

 

 

FADA AZUL (pausadamente) — Bem lembrado Alice! Conceitos arraigados como únicos 

em nossas práticas que precisam ser problematizados em nossa jornada pedagógica! 

 

EMÍLIA (recordando) — Reporto-me agora a figura de Zaratustra em sua obra Assim falou 

Zaratustra? Ao se preocupar com a possibilidade de gerar, de conceber, afirmar outros 

valores, de inventar, de tomar outra atitude, de crescer no sentido humano, de aumentar no 

sentido de vontade
59

. Diante das suas narrativas, dos diálogos, procura viver e sentir 

diferentes manifestações criadoras e afirmativas ao longo de suas vivências. 

 

COMANDANTE (complementa) — Movimentos e caminhos que percorremos que vêm com 

rastros de um tempo, certo Fada Azul? Como na música que também reflete uma época.  

 

GRILO FALANTE (suspirando) — Por falar em música, quero trazer a voz de Tom Jobim 

num trecho que diz:  [...] É pau, é pedra, é o fim do caminho; é um resto de toco, é um pouco 

sozinho; é um caco de vidro, é a vida, é o sol[...]
60

. Porém, o caminho não se finda, mas se 

ressignificam. 

 

EMÍLIA (sorridente) — Então amigos, apreciando a viagem? Até o momento conseguimos 

iluminar a compreensão acerca da atitude metódica deste trabalho? 

 

ALICE (em tom de confirmação) — Esclarecedor Emília! Muito interessante esse tempo de 

boa conversa e conhecimentos sobre uma condução diferente de fazer pesquisa em educação.  

 

FADA AZUL (dirigindo-se à Emília) — Sim! Mas ainda precisamos clarear como você vai 

praticar o movimento, visto que sua pesquisa envolve a Matemática no Ensino Fundamental! 

 

EMÍLIA (prontamente) — Verdade Fada Azul! Como diz Wittgenstein a terapia não conclui, 

não busca resultados, pretende somente esclarecer os significados e, neste sentido, o uso que 
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fazemos dela dará continuidade ao esclarecimento que procuramos tecer neste diálogo
61

. 

Nessa perspectiva, procuraremos repensá-los por entender a matemática também como jogo 

de linguagem que se constituem nos mais diferentes espaços.  

 

GRILO FALANTE (com gestos de confirmação) — De certo, jogos de linguagem presentes 

nos espaços escolares e não escolares, significam as vivências e práticas pedagógicas dos 

professores que ensinam matemática nos anos iniciais. 

 

EMÍLIA (com expressões de satisfação) — Sentir algo que nos toca a alma, nos transforma 

sem sombra de dúvidas.  Lembro da voz de uma amiga por nome Vanessa, ecoando em uma 

de nossas conversas dizendo: Admiro os professores que trabalham com crianças não 

somente pela relevância de seu papel, mas principalmente pela sensibilidade entrelaçada na 

beleza oculta que compõe o cotidiano da sala de aula.
62

  

 

COMANDANTE (com brilho nos olhos) — Como é bom ouvir falas como estas Emília! 

Somos professores e como tais nos revelamos uns aos outros numa simetria própria do ser.     

 

EMÍLIA (com brilho nos olhos) — Estas palavras ecoam com leveza, pois a viagem está só 

começando e agora mobilizados por uma visão menos enrijecida de compreender esta 

condução, continuaremos a tecer os jogos de cenas com a narrativa dos desdobramentos e 

significações rastreados pelos sujeitos que compõem o corpus da pesquisa em diferentes 

encenações da prática mobilizadoras de Cultura Matemática. Até breve pessoal! 

 

Com o final da primeira parada à vista, os personagens despediram-se uns aos outros 

em tom de satisfação, mobilizados terapeuticamente em compreensões wittgensteiniana e 

derridiana, seguiram todos rumo a direções diferentes.  

 

As performances nesta cena contaram com as mobilizações de pesquisadores em 

forma de personagens que assumindo vozes fictícias, iluminaram percursos e significados por 

meio de jogos de linguagem de Wittgenstein e Desconstrução de Derrida. Dessa forma, 

permitimo-nos esparramar conceitos como formas de vida, semelhanças de família, jogos de 

linguagem, desconstrução e terapia. Esclarecendo modos outros de caminhar em pesquisas em 
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educação, nos propusemos buscar entendimentos numa perspectiva de práticas de linguagem 

tecidas e significadas em diferentes comunidades ou formas de vida. 

Considerando que tais jogos de linguagem acontecem em diferentes comunidades de 

práticas, os significados são mobilizados a partir dos usos de palavras orientados por regras 

que fazem parte de um jogo regrado em suas práticas culturais. Numa perspectiva filosófica 

wittgensteiniana praticamos a terapia desconstrucionista de maneira a desmistificar conceitos 

únicos e fixos de perceber a Educação Matemática, tendo em vista a ressignificação da 

linguagem matemática praticada culturalmente.      

Os movimentos terapêuticos inspiradores até aqui, nos moveram em diferentes 

compreensões que se fazem inevitáveis ao campo da educação. Em se tratando de Educação 

Matemática, o percurso desta narrativa tencionou diálogos ponderando os diferentes contextos 

em que a linguagem ultrapassa a nomenclatura de coisas, assim ver outras possibilidades de 

significação da linguagem passando a considerar usos e sentidos mobilizados em diferentes 

práticas. Nossa busca não finda, mas traz visibilidade aos campos de significação da 

Educação Matemática. Sensibilizados pela beleza da pesquisa acadêmica por caminhos 

metódicos da terapia filosófica de Wittgenstein, percorreremos deslocamentos de como 

constituímo-nos professores em nossa trajetória docente alumiados por autores como Clareto 

(2013), Loss (2015), Larrosa (2002), Pinto (2019), Pimenta (1997), dentre outros.  

Por esta ótica, percebemos os desvios como aquilo nos leva a outros contextos, por 

isso ouviremos vozes de professores sujeitos e protagonistas nesta pesquisa dentro do cenário 

da Escola Municipal de Porto Velho Belezas do Buriti. Desta forma, os sete participantes por 

meio de diálogos ficcionais como personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, serão 

mobilizadores da importância da formação e das experiências para uma prática docente 

significativa. Então me sigam, o caminho é por aqui!        

 

CENA 2: MEMÓRIAS DA TURMA DA EMÍLIA – Deslocamentos no Primeiro Ato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Roda de conversa com os professores 

                                                                   Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2018. 
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      Quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com  

que me pintaram. Desencaixotar emoções, recuperar sentidos. 

Rubem Alves 

 

CENÁRIO: No palco teatral – divã – em uma sala de aula da escola com cadeiras 

dispostas em círculo, data show, caixa de som, texto impresso, folder, chocolates sobre a mesa 

de cada convidado e um cantinho para o lanche. Uma tarde atípica de outubro de 2017, estava 

o tempo escurecido com trovões que anunciavam uma possível chuva, numa sala de aula com 

paredes brancas na calmaria do ambiente escolar, visto que o período contava com poucos 

alunos presentes nas aulas de recuperação e por ocasião do horário especial estavam 

dispensados devido suas tarefas cumpridas. Neste clima, transcorre a terapia da problemática 

do ensino de matemática na escola Belezas do Buriti. Desta cena, participam sete personagens 

ficcionais de uma Série Literária Infantil conhecida como Sítio do Picapau Amarelo
63

: a 

pesquisadora Emília
64

, as professoras Tia Anastácia
65

, Dona Benta
66

, Tonica
67

 e Cleo
68

, o 

professor Visconde de Sabugosa
69

, a supervisora Narizinho
70

 e a acadêmica Cinderela
71

.  

 

Para começo de conversa... 

 

Emília estava ansiosa e tensa no aguardo dos colegas que aceitaram o convite para 

participar de uma roda de conversa em que o propósito seria rastrear memórias e significados 

percorridos durante a trajetória profissional dos professores por entender que este percurso do 

professor é “constituído com vários pedaços de suas vivências como alunos, além de seus 

saberes constituídos na prática e com as situações vivenciadas na realidade da sala de aula
72

”.  

Emília aguardando os convidados na porta da sala, viu que caminhavam em sua 

direção inicialmente cinco professores, a supervisora e uma acadêmica de Pedagogia da UNIR 

filha de uma das professoras da escola. Ao adentrar a sala de aula, a leitura dos “corpos” 

docentes em ação eram visíveis. Os corpos falavam de diversas formas, inquietude 
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(preocupado talvez com conversa, será?), outro apressado (preocupado com o tempo, talvez?) 

e aquele observador filtrando todo ambiente (será curioso?). 

Bom, confesso que ao perceber o número de participantes, apertou-me o coração ao 

pensar que seria insuficiente para o objetivo da pesquisa. Nesse instante, me veio à lembrança 

de uma amiga que se chama Vanessa, dizendo-me que o mais importante era a qualidade e o 

envolvimento entre os participantes. Então, acalmaram-se as batidas. Ao me cumprimentarem 

com abraços, uma delas sussurrou-me no ouvido:  — Marci, só estou aqui por nossa amizade 

e consideração! Vou colaborar no que for preciso!  

Nossa, ao ouvir tais palavras senti o tamanho da responsabilidade como docente e 

pesquisadora! E para minha surpresa, duas professoras perguntaram entusiasmadas se 

poderiam também participar da roda de conversa, pois trabalham com Educação Infantil. 

Respondi prontamente: — Claro que sim! Complementaram com risos: — Também 

ensinamos matemática aos pequeninos!  

Sinalizando com a mão, acrescentou o professor de Educação Física: — Quero 

participar, pois desenvolvo matemática de forma prática nas minhas aulas e adoraria estar 

nessa conversa! Ainda nervosa, suspirei lisonjeada com o empenho de todos e assim 

iniciamos o movimento de palavras, sentidos e rastros na qual esperávamos ansiosamente!  

 

E deram-se os primeiros suspiros... 

 

 É sempre assim que acontece – quando a gente se revela,  

os outros começam a nos desconhecer. 

Clarice Lispector 
 

Desconhecer, conhecer, entender, desconhecer novamente. É bem assim os 

acontecimentos, nessa ordem ou desordem? Então, que venham! Com as primeiras palavras e 

afagos, acomodaram-se com olhos e ouvidos atentos ao início da roda de conversa. Vamos lá! 

 

EMÍLIA (respirando profundamente) — Agradeço a disponibilidade dos presentes em 

colaborar com a nossa pesquisa com a temática Práticas Mobilizadoras de Cultura Matemática 

nos Anos Iniciais, porém as professoras da Educação Infantil e o professor de Educação Física 

que também ensinam Matemática farão grandes contribuições.  

 

DONA BENTA — Claro! Estamos ansiosas em participar dessa conversa. Acredito que para 

ampliarmos o conhecimento esse movimento de compartilhamento de experiências é crucial. 
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TIA ANASTÁCIA (sorridente) — Então falaremos sobre nossas memórias? Ao revivê-las 

Emília, viajo para as primeiras pegadas do meu caminho docente em tempos não muito fáceis.  

 

EMÍLIA — Isso mesmo! Uma roda de conversa sobre a trajetória de cada um até constituir-se 

professor. Compartilhar rastros marcantes de onde falamos, e provocar que organizem 

narrativas destas referências é fazê-los viver um processo profundamente pedagógico, na 

qual sua condição existencial é o ponto de partida para a construção de seu desempenho na 

vida e na profissão
73

.  

 

CLEO — Retomar certas memórias nos deixa mexida, vocês concordam? Me sinto assim... 

 

EMÍLIA — Claro professora! Mobilizamos aqui a palavra memória, não para significar uma 

capacidade mental superior do sujeito ou capacidade inerente à espécie humana, mas para 

nos referirmos a um conjunto de rastros de significados em movimento.
74

  

 

TONICA (timidamente) — Jamais havia pensado por esta ótica, literalmente rastros sendo 

significados em nossas vivências. Aprecio esta maneira de pensar em nossas memórias. 

 

EMÍLIA — Se me permitem, gostaria de começar!  Tive a formação numa instituição 

particular, vim de uma família em que meus pais não tinham muita instrução, caí de 

paraquedas no magistério e forçada a fazê-lo sem encanto ou vocação. Durante o curso fui 

descobrindo e interessando-me pela profissão, até começar o esperado estágio.  

 

DONA BENTA (com pensamentos altos) — Quantos efeitos são revelados nos estágios, de 

certa forma decisivos? Ops! Desculpe Emília pela interrupção, continue!  

 

EMÍLIA (em tom de calmaria) — Gostei muito da sala de aula com as experiências do estágio 

e aos poucos percebendo que ali era meu lugar e o que queria fazer. Logo iniciei como 

professora na Educação Infantil, posteriormente no Ensino Fundamental e a paixão tomou 

conta de mim somando 19 anos. E como diria Clarice é preciso coragem para me aventurar 
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numa tentativa de concretização do que sinto, coragem para fazer o que vou fazer: dizer. E 

me arriscar à enorme surpresa que sentirei.
75

 

 

Assim, a palavra foi dada àquele que desejasse falar, entre os olhares que se 

cruzaram ergueu-se a mão visivelmente trêmula da nossa colega Cleo! 

 

CLEO — Bem, fiz o Magistério motivada por uma paixão à primeira vista, logo em seguida 

optei pela Pedagogia para dar continuidade a minha formação.  Realizei o estágio no SESI 

cercada de muita aprendizagem. Observo que o Magistério e a Pedagogia para os dias atuais, 

são diferentes em relação à formação, pois as lacunas são inúmeras. Conscientes das 

dificuldades que temos nessa trajetória. Possuo 22 anos de profissão e muita dedicação. 

 

EMÍLIA — Verdade! Quantas pessoas chegam ao universo da escola e pensam: Deus, não é 

nada daquilo que estudamos no curso de Pedagogia! É aqui que aprendemos, no chão da sala 

de aula, ensinar, aprender e constitui-se a partir de nossas vivências. Na ação, no movimento 

de práticas escolares existem saberes e performances que o professor precisa conhecer para 

que possa constituir um perfil de professor desejável. Sendo esses frutos da prática e do 

cotidiano.
76

  

 

TIA ANASTÁCIA (pede a palavra) — Sempre quis ser professora e sou a única formada de 

sete irmãos. Confesso que a primeira vez numa sala de aula senti vontade de desistir, a aula 

acontecia numa casinha de palha com a turminha do primeiro ano antiga alfabetização e foi 

como um choque de realidade. Depois de um ano, fiz Pedagogia, passei em um concurso e 

comecei a ministrar aulas. Tenho experiência com Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

Educação Infantil somando 15 anos de educação, e a cada dia me apaixono mais em trabalhar 

com a educação básica. 

 

TONICA (timidamente inicia sua fala) — Tenho apenas cinco anos de docência e sempre quis 

fazer Pedagogia. Lembro que brincava de professora quando criança. Trabalhei muito tempo 

em mercado, mas meu objetivo era ser professora e decidi cursar Pedagogia. Ao final da 

licenciatura passei no concurso, assumi uma sala de aula e estou até hoje. Amo crianças! 
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EMÍLIA (pede a palavra) — Que interessante Tonica, você esteve trabalhando em outras 

práticas, e agora está conosco no Belezas do Buriti. Assim, podemos dizer que ao escutarmos 

a experiência do outro passamos a olhar a própria vida a partir de outras lentes.
77

 

 

DONA BENTA — Nasci no interior, meus pais só assinam o nome e meus irmãos não 

conseguiram terminar o ensino médio. Sou a única formada aos 39 anos. Fiz o colegial, 

depois o vestibular e passei na UNIR na licenciatura em Pedagogia. Tenho dez anos de 

formação e não pensei que seria professora. Minha filha está fazendo Pedagogia, fico feliz em 

vê-la empenhada, pois incentivos não lhe faltam para se tornar uma professora dedicada. Logo 

conclui a especialização em Psicopedagogia. Gosto da minha profissão, mas principalmente 

dos desafios de atuar numa sociedade complexa como a nossa. 

 

NARIZINHO — Tenho 28 anos na educação, cursei o Magistério. Quando vim morar em 

Porto Velho, passei nos concursos do Estado como professora e na Prefeitura como 

supervisora. Fiquei por 5 anos no Estado, e no Município como supervisora permaneço até 

hoje. Fui Secretária de Educação, uma experiência maravilhosa, mas ao recusar atender 

interesses particulares do gestor da época não fui aceita. Sempre pautei pelo certo, aconselho, 

mas cada um tem sua cabeça. A vida é isso, uma caminhada com degraus e cada um sobe de 

um jeito. 

 

EMÍLIA (complementa) — Suas palavras mobilizam rastros de saberes em cada percurso 

narrado, além de experiências que os tocaram. Os saberes são aqueles que brotam da 

experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva 

sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser.
78

 

 

NARIZINHO — É por isso, que penso deixar os jovens que estão formando assumir, não por 

estar cansada, mas por pensarem diferente, pois os veteranos tendem a repetir-se com os anos.  

 

EMÍLIA (retomando) — É por esse caminho de reflexões que memórias realmente 

significativas vem à tona, relembrar quando e como começou, o durante, como estamos e 
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como estaremos mais na frente, não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, 

mas sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece.
79

 

 

VISCONDE SABUGOSA — Venho de uma família humilde do Nordeste, tenho três irmãos 

e também sou o único formado. Formei em Educação Física na UNIR, em 2006. Não tinha 

objetivo de ir para sala de aula e nesta ocasião resolvi ser treinador. Sempre acreditei numa 

Educação Física diferente dos meus colegas e luto por isso. Passei no concurso e na primeira 

lotação, convidaram-me a participar da gestão da escola, com o aceite comecei a vivenciar 

questões de todo contexto da escola e ações pedagógicas/didáticas por dois anos.   

 

EMÍLIA (em tom nostálgico) — Lembro como se fosse hoje a primeira turminha de Creche 

que recebi no ano de 2000 como titular na Escola Santa Marcelina. Por estar com alunos entre 

2 e 3 anos, observava atentamente as mobilizações das demais professoras, e como uma 

iniciante cheia de sonhos perguntava qual a melhor forma de conduzir os pequeninos, assim  o 

céu desenhou novos sonhos, e houve muitas alegorias.
80

  

 

TONICA (corta suspirando) — É assim que me sinto, por ter 5 anos de docência é apenas o 

início de uma grande caminhada. Às vezes me pergunto se tal insegurança é natural, até 

quando? 

 

EMÍLIA (continuando) — Na ocasião, contava com uma supervisora criteriosa que também 

observava e avaliava meu desempenho, uma vez que ao fim de cada semana me passava 

orientações para a semana seguinte. Mas continue Visconde, você foi diretamente para 

gestão? 

 

VISCONDE SABUGOSA (retomando a fala) — Sim! Como gestor desenvolvi um projeto 

envolvendo matemática com tema “Número e Movimento” e estou no setor administrativo da 

SEDUC dando continuidade neste projeto há 6 anos. Tenho 12 anos de docência e penso que 

a realidade da escola é bem diferente com aquela que se aprende na universidade, como o 

Ensino Superior encara os futuros professores que vão para escola pública, muitas vezes há 

um distanciamento e um currículo totalmente fora da realidade escolar.  
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TONICA (pede a palavra) — Concordo com você! Neste contexto, cabe também as lacunas 

mencionadas pela Cleo e o fato de que vai além de termos apenas consciência, mas a 

necessidade de nos dispor a problematizar nossa própria prática.  

 

EMÍLIA (com gestos de confirmação) — Por esse viés, que não se pode considerar a prática 

como elemento desprovido de teoria. Pelo contrário, não se constrói uma prática pedagógica, 

sem que haja fundamentação teórica explícita ou não. A ação pedagógica pode até começar 

pelo espontaneísmo, mas logo se impõe a necessidade de refletirmos sobre essa ação.
81

  

 

DONA BENTA — Verdade! Tenho dificuldade em ensinar Matemática talvez por ser 

tradicional e por isso quero fazer diferente, mudar essa Matemática considerada rígida! 

 

VISCONDE SABUGOSA (pede a palavra) — Acredito que a importância da Matemática vai 

desde a coordenação motora, Ensino Médio, educação básica como todo e principalmente no 

dia a dia, pois tudo tem a ver com a Matemática. Empiricamente fazemos isso, às vezes falta 

só um acertar para o outro trilhar acrescentando algo. 

 

NARIZINHO (complementando) — Quando você trabalha as questões Matemáticas na 

Educação Física, acaba auxiliando o professor em sala de aula. Recebemos muitas formações, 

mas por um motivo ou outro quando chegamos na escola, estamos cansados, não temos 

materiais suficientes, corremos com o dia a dia e nos acomodamos. Mas não porque deixamos 

de receber formações, somos despreparados o quanto parecemos. 

 

EMÍLIA — Concordo com você Narizinho! O exercício da constante reavaliação das ações e 

atitudes do Eu com o Outro, na perspectiva da autoanálise ou autocrítica, vai despertando o 

sujeito para o que precisa ser modificado em seus relacionamentos.
82

  

 

CLEO (corta) — Fazemos o curso superior, porém muitos não põem em prática o que se 

aprende talvez pelo comodismo, não se sabe, pois muitas propostas são significativas, porém 

não garantimos a devida importância. Apontar falhas não resolve a situação não é mesmo?  
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VISCONDE SABUGOSA (sinalizando) — É preciso fazer uma reflexão, de onde você está e 

qual o seu momento de conhecimento. Não adianta virar as costas para o aluno e achar que ele 

está ali só para ouvir. Além de ser o sujeito do conhecimento ele está construindo as 

ferramentas para subsidiar o seu crescimento e ao participarem dessa dinâmica o resultado é 

muito melhor.  

 

EMÍLIA — Você tem razão! Nomear o que fazemos como: práxis reflexivas ou como 

experiência dotada de sentido, não é somente uma questão terminológica. As palavras com 

que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que 

sentimos são mais do que simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo 

significado.
83

 

 

CLEO (ergue a mão) — Acredito que significativo para a criança é aprender brincando, 

confeccionando e muitas vezes acontecem do jeito tradicional. Penso que a criança tem que 

mobilizar o próprio conhecimento, em outras palavras, colocar a mão na massa! 

 

EMÍLIA (iluminando as reflexões) — Importante essas falas sobre a diferença e conflitos de 

teoria e prática, pois o professor em sala de aula tem muitos desafios e ao tentar entendermos 

essa dinâmica, formamos o movimento de reflexividade, não só facilitando a crítica dessa 

prática, como também a submetendo a uma contínua condição de reelaboração.
84

 

 

NARIZINHO — Pertinente a sua colocação Emília, não nos formamos em um único lugar, 

por meio de uma única instituição. Nossa formação é pela informação visual, textual, 

comportamental, pelo dito e pelo não dito, um processo socializador e, como tal, inclui 

considerar o outro como elemento constitutivo dessa formação.
85

  

 

Assim, estávamos atentos às palavras da acadêmica no início dos estágios e as 

primeiras experiências que prontamente desejou compartilhar conosco. Palavras que foram 

dando significados às suas tímidas vivências! 
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EMÍLIA (com sorriso acolhedor) — Bem-vinda Cinderela! Está cursando Pedagogia, certo! 

Como sua vida tomou este percurso, você gostaria de compartilhar?     

 

CINDERELA — Sim, com prazer! Terminei o ensino médio em 2014, fiz o processo seletivo 

da UNIR em Pedagogia, porque via o trabalho da minha mãe como professora e me despertou 

o interesse. Passei e logo iniciaram as aulas, me apaixonei ao descobrir que era aquilo que eu 

queria. No segundo semestre fomos à escola fazer a primeira visita de uma atividade de 

campo, o encantador quando vi aquelas crianças, pensei quanta beleza dentro daquele espaço! 

 

TONICA (com risos) — Entendo Cinderela, como no ditado popular foi amor à primeira 

vista, um passo antes do clímax, antes da revolução, um passo antes do que se chama amor. 

Um passo antes de minha vida – que, por uma espécie de forte ímã. 
86

    

 

CINDERELA (timidamente) — Certamente, mas agora iniciamos os estágios na Educação 

Infantil e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Há pouco tempo, tivemos uma experiência 

desafiadora no presídio, além da curiosidade em compreender como acontecia a educação 

escolar no sistema prisional, pensava qual a intencionalidade dessa experiência no curso?   

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Bem Cinderela, considerando a natureza da atividade 

docente, que é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos 

historicamente situados, espera-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos 

necessários à compreensão do ensino como realidade social.
87

  

 

DONA BENTA (com gestos de confirmação) — Oportunizar aos futuros professores 

diferentes experiências com o estágio abrem portas aos primeiros efeitos, cujos passos que 

precisam ser trilhados no percurso de formação do curso de Pedagogia.            

 

CLEO (complementa) — Imprescindível ampliar essa compreensão em que o conhecimento 

mobilize a capacidade de investigar a própria atividade e a partir dela, constituírem e 

transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo continuo de construção de 

suas identidades como professores.
88
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CINDERELA (retomando) — Todas as experiências são relevantes. Agora estamos no 

estágio de participação nos preparando para dar aulas na Residência Pedagógica. Não vejo a 

hora! 

 

De repente aquele brilho nos olhos peculiar aos presentes, cuja sensação conhecemos 

bem ao vivenciar emoções desde a formação até as conquistas na prática em sala de aula.  

Palavras que tocaram... 

 

A palavra é o meio de comunicação. Eu só poderia  

 amá-la [...] a palavra é algo tão forte que  

 atravessa a barreira do som. 

Clarice Lispector 

 

Apagaram-se então as luzes para que todos assistissem o vídeo que Emília trouxe 

para a conversa, e os rastros das palavras da Professora 
89

Bernadete Gatti foram acolhidas 

pela seriedade e atenção dos participantes estampados em seus rostos. E o silêncio tomou 

conta do cenário!   

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Vimos como é importante falar de experiências, que se 

agregam aos saberes da prática e os sentidos que vão sendo atribuídos. Assim, o saber da 

experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente e pessoal, se a experiência 

não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas que enfrentem o mesmo 

acontecimento, não fazem a mesma experiência.
90

 

 

NARIZINHO — Percebemos na fala da professora Bernadete Gatti que muitas vezes fazemos 

não com a conotação de pesquisa científica, nós temos que atender e ministrar mesmo sem ter 

aprendido, com experiências e saberes distorcidos na própria formação que acontece num viés 

superficial. 
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EMÍLIA (complementa) — Desenvolvemos práticas Narizinho, porém nos falta 

conhecimento para entender como fazer esse caminhar. A Matemática está presente em tudo e 

com essa presença as dificuldades em mobilizá-la no espaço escolar.  

 

CINDERELA (em tom de confirmação) — Concordo! O nosso esforço é imenso, mas a 

sensação é que algo sempre falta. Aprendemos num sistema de memorização e a proposta da 

escola deveria trilhar um percurso onde o aluno possa de fato significá-la.  

 

NARIZINHO (corta) — São esses conflitos que nos movem a desconstruir e redescobrir 

significados que possam ser rastreados na mobilização desses saberes quando falamos em 

práticas de Matemática. 

 

CLEO (entusiasmada) — Confesso que o diálogo tecido até o momento trouxe mais que 

memórias, mas traços de práticas significadas em diferentes contextos por cada um de nós. 

 

VISCONDE SABUGOSA (em tom de confirmação) — Verdade Cleo! Essa conversa 

mobilizou o compartilhamento de tantos saberes, conhecer pouco mais de cada um e o que 

pensamos do que fazemos. Então, fica a pergunta, passamos a nos conhecer somente agora?   

 

EMÍLIA (com olhar direcionando a todos) — Visconde e amigos, mesmo convivendo 

cotidianamente uns com os outros muitas vezes enxergamos somente o visível, porém 

rastreamos muito mais nesta conversa. Por hora, os acontecimentos discorreram 

consideravelmente, vocês não acham? 

 

NARIZINHO (complementando) — Sim, mas temos consciência de que como educadores a 

busca pelo conhecimento não deve cessar. Aguardaremos então uma nova conversa, certo! 

 

EMÍLIA (em tom de satisfação) — Isso mesmo Narizinho! Sendo assim, agradeço a todos e 

que venha a próxima conversa. Até breve!     

 

As vozes cessaram parcialmente em meio as revelações e desconstruções, deixamos o 

cenário no final da tarde chuvosa, com agradecimentos e afagos ansiosos ao próximo ato.  
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Diante das tensões enriquecedoras, os professores corroboram quanto às dificuldades 

que permeiam o chão da sala de aula. Contudo, reconhecem a importância dos acontecimentos 

marcados por experiências adquiridas no fazer docente, mas principalmente a formação do 

professor que precisa pautar-se em bases teóricas que sustentem a ação do professor em 

conhecimentos necessários à prática educativa de maneira a entrelaçar um coletivo de forças 

priorizando a mobilização de práticas significativas aos alunos.  

Os esclarecimentos perpassaram mobilizações uns com outros, na qual os professores 

acreditam que a reinvenção da prática docente acontece no cotidiano da sala de aula, pois a 

formação do professor vai além dos processos acadêmicos numa perspectiva de fôrma ou 

molde, uma formação em condições teóricas evidenciadas num distanciamento da prática em 

sala de aula. Contudo, a proporção dessas lacunas constitui-se num ofício que requer 

problematizações, pois enquanto educadores colocamos-nos em movimento numa prática 

pedagógica como aprendizes e os saberes de uma prática para outra como tarefa em 

movimento infinito.     

Neste jogo de cenas, vamos trilhar a terapia e problematização das práticas de 

mobilização Matemática, em que os personagens ficcionais encenam suas significações 

rastreadas no cotidiano escolar.  Diante disso, diversas problematizações se mostram como 

elementos que nos levam a reflexões. Que Matemática mobilizamos em sala de aula? E 

porque estas práticas em sua maioria não se tornam um acontecimento na vida dos alunos? 

Acontecimento como algo que foge ao controle, considerando marcas que lhes são próprias 

no modo derridiano de tornar todo acontecimento possível, necessário e inencontrável. 

(DERRIDA, 1991, p. 21). 

 

CENA 3: ARTISTAS DA ARITMÉTICA – Esparramando compreensões no Segundo Ato 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Roda de conversa com os professores 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 
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QUE MATEMÁTICA ACONTECE EM SALA DE AULA? 

 

Defendemos um pensar não mecanicista e um tipo de ação que 

negue uma educação do tipo anacrônica, pragmática, repetitiva, que 

negue os transmissores de conhecimento, repetidores do já instalado, 

da obra morta. Defendemos não o ruminar do já sabido, do já 

instaurado; não o fomentar da erudição estéril, mas, sim, a 

aproximação com a vida, a obra viva. 

(FARIAS; MOURA, 2019) 

 

 

CENÁRIO: Em um espaço cênico da Escola Belezas do Buriti, mais precisamente 

uma sala de aula de 1º ano, com mesas e cadeiras alinhadas horizontalmente, o lanche num 

cantinho acolhedor, texto impresso, canetas, folhas em branco sobre a mesa e data show com 

a primeira apresentação de slide sugestiva. Era uma tarde nublada de março, sexta-feira, 

porém movimentada por se tratar do final de semana que antecedia os dias de carnaval e o 

recesso nas atividades escolares. Meus pensamentos tentavam deslocar as sensações de 

euforia para a conversa sensibilizada durante toda a semana, visto que a palavra mobilizada 

era MATEMÁTICA! E por termos a presença de uma convidada muito especial estávamos 

ansiosos à sua espera, a Professora Lanner que visita à cidade de Porto Velho pela primeira 

vez, aceitou prontamente o convite para conhecer a nossa escola Belezas do Buriti. 

Tudo pronto! Os detalhes providenciados no aguardo dos coadjuvantes fundamentais 

para início do movimento. A narrativa conta com as vozes dos professores que compõem o 

corpus deste trabalho que encenam os seguintes personagens: a pesquisadora Emília, as seis 

professoras que participaram da cena anterior Cleo, Tia Anastácia, Tonica, Dona Benta, 

Visconde Sabugosa e as convidadas Dona Carochinha
91

, Cuca
92

 e Lanner
93

.  Vamos à cena? 

As professoras convidadas já se encontravam na escola. Seu rosto vermelho pelo 

calor que estava fazendo nesse dia. Enquanto aguardava os personagens, Emília conferia os 

últimos detalhes a fim de manter o ambiente propício e acolhedor as mobilizações que 

esperávamos. No horário combinado, adentraram a sala três professoras sorridentes 

comentando sobre a animação das crianças durante o bailinho de carnaval no pátio. Ao 
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cumprimentá-las, dirigi-me à porta e avistei os demais caminhando apressadamente em minha 

direção...         

 

EMÍLIA (cumprimentando a todos) — Ótima tarde amigos! Agradeço a presença de todos 

nesta roda de conversa e como combinado, estamos de volta! Agora, com a presença de uma 

convidada, a Professora Lanner. A tarde promete ser de boa conversa sobre as possíveis 

mobilizações Matemáticas no Ensino Fundamental. Nesse momento, passo a fala à Professora 

Lanner e suas primeiras palavras. 

 

LANNER (com simpatia esboçando um sorriso) — Boa tarde a todos! Muito bom estar com 

vocês nesta tarde de sexta-feira. Estou em Porto Velho a convite da Professora Kátia Farias, 

orientadora da Emília. Espero que tenhamos uma tarde de muitas mobilizações positivas. 

 

EMÍLIA (em tom acolhedor) — Estamos felizes por aceitar o convite professora e na 

simplicidade de nossa escola contamos com suas valorosas contribuições.  

 

TIA ANASTÁCIA (descontraindo) — Ótima tarde Emília! Seja bem-vinda professora Lanner 

e demais presentes! Já disse a vocês que me sinto uma estrela encenando.    

 

Risos de todos...    

 

DONA BENTA (com semblante sorridente) — Esta conversa configura o segundo ato certo? 

Maneira fantástica de percorrer as narrativas de nossas práticas como personagens, penso que 

cada um de nós rastreia diferentes caminhos para significar tudo que fazemos em nossa vida.   

 

LANNER (em tom pensativo) — A beleza da vida é algo subjetivo, por isso Zaratustra 

busca, afirmar danças em cima do peso, da gravidade dos sistemas, dos valores metafísicos, 

ele ri das virtudes modernas, do pensar mecanicista, dualista, que separa corpo e alma
94

.  

 

EMÍLIA (mudando de assunto) — Professora Lanner, li um texto que discutia diferenças 

entre diferentes matemáticas, a matemática do cotidiano, a matemática escolar, a matemática 

acadêmica. Poderia falar um pouco sobre isso? 
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LANNER (iluminando) — Claro! Baseada em Wittgenstein, Vilela afirma que: os diferentes 

usos da matemática, sejam, no dia a dia, na escola ou na academia, não possuem uma 

essência, uma característica comum, mas apenas ‘semelhanças de família’. Assim, a 

‘matemática do cotidiano’, a ‘matemática da escola’ e a ‘matemática acadêmica’ se 

assemelhariam de muitas e muitas formas, sem ter algo em comum, sem um traço que 

perpassasse a todas, o que as tornariam ‘matemáticas diferentes’
95

. 

 

EMÍLIA (mobilizando-se) — Li que entre outras coisas, o uso do termo ‘matemática’ com 

adjetivações: “[...] matemática escolar, matemática da rua, matemática acadêmica, 

matemática popular, matemática do cotidiano.”
96

  

 

LANNER (ampliando ainda mais) — As adjetivações indicam uma pluralidade de ‘jogos de 

linguagem’ dos quais as matemáticas participam, e esses jogos de linguagem expressam, por 

sua vez, os usos de matemáticas específicas em diferentes práticas sociais. Ao contrário de 

uma concepção essencialista, os diferentes ‘jogos de linguagem’ possuem, no máximo, 

‘semelhanças de família.
97

  

 

CUCA (curiosa) — Penso que aí entra a criatividade do professor, para fazer relações entre 

essas diferentes práticas matemáticas significando-a por meios de práticas culturais.  

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Lembrei  da figura de Zaratustra, em Assim falou Zaratustra, 

de Nietzsche, compartilhamos da visão de que o professor deve inventar/criar o seu próprio 

caminho para a ação criativa no contexto das mobilizações matemáticas; para isso, ele, o 

ator em ação, precisa algumas vezes agir na contramão dos fazeres vigentes.
98

 

 

DONA CAROCHINHA (pede a palavra) — Bem eu fiquei entusiasmada pelo convite ao 

tomar conhecimento do tema envolvendo prática em sala de aula e Matemática! Por ser nova 

no Belezas do Buriti, já cheguei gostando desse movimento!   

 

CUCA (com risos) — Aconteceu diferente comigo! Percebi as conversas nos corredores e 

fiquei curiosa mesmo e disse também quero! Assim como a Dona Carochinha eu também 
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cheguei nesta escola este ano, porém quando o assunto é melhorar nossa prática, sempre estou 

aberta a novos olhares. Espero não incomodar! 

 

EMÍLIA (em tom receptivo) — De maneira alguma Cuca, eu quem agradeço a disposição de 

todos em colaborar. Daremos início fechando os olhos, imaginando aquela sensação ao ouvir 

a canção [...] hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe, só levo a certeza de que muito 

pouco sei, ou nada sei[...]
99

. Estamos certos de que enquanto professores, estaremos em busca 

de melhorar o pouco que sabemos sempre. Vamos então ao objetivo da nossa conversa de 

hoje, iniciaremos com as palavras de... 

 

VISCONDE SABUGOSA (corta inesperadamente) — Desculpe a interrupção, mas a primeira 

observação que fiz ao entrar nesta sala foi o slide Artistas da Aritmética? Somos ou não?
100

  

 

EMÍLIA (retomando) — Bem Visconde como ia dizendo, as palavras que me referia traz a 

voz de Miguel
101

 e Vilela
102

 com o texto Práticas escolares de mobilização de cultura 

matemática.
103

  

 

DONA BENTA (timidamente) — Nossa Emília, Cultura Matemática é um termo novo para 

mim! Sempre ouvi falar em Matemática de uma forma cristalizada em que o erro não é 

aceitável dentro de um sistema de prima resultados, embora não concordando com algumas 

políticas. 

 

EMÍLIA (corrobora) — Imaginem repensar a matemática num ponto de vista cultural. 

Quantas mobilizações seriam possíveis dentro do jogo de linguagem da matemática escolar, a 

expectativa de que os alunos aprendam aquilo que lhes está sendo ensinado, parece impedir 
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que se olhe mais efetivamente para seus enunciados e para suas soluções como 

possibilidades de produção e não simplesmente como erro.
104

      

 

TONICA (inquieta) — Pergunto-me o que seria o erro na Matemática escolar? O que de fato 

é observado na aprendizagem dos alunos? O sucesso está para aqueles que respondem a 

matemática exata e padronizada correta? Um nivelamento incoerente dentro de um sistema 

descompassado, não é mesmo!  

 

LANNER (corroborando) — Amigos eu diria que erro? Estamos aqui para problematizar os 

rastros de Educação Matemática como simples representação, debruçando no pensar de uma 

Educação Matemática aberta a possibilidades outras, como pensamento que faz pensar.
105

  

 

EMÍLIA (mobilizando-se) — Movimentos que fazem toda a diferença, uma Matemática 

sensível aos corpos de alunos e professor, no espaço da sala de aula, através de gestos, falas, 

manifestações cognitivas, sensibilidades, afetos, enfim, expressões diversas do seu 

aprender.
106

 

 

VISCONDE SABUGOSA (com risos) — Mas de Cultura Matemática, Dona Benta falou na 

novidade enquanto percurso da Matemática escolar, creio que essa expressão é nova para 

muitos que estão no Ensino Fundamental. Fiquem à vontade para me corrigir se eu estiver 

errado. 

 

TONICA (em tom ríspido) — Não estamos aqui para sermos corrigidos não é mesmo Emília? 

 

EMÍLIA (apaziguando) — Tenha certeza disso! Somos parceiros nessa caminhada. Quantas 

alegrias e frustações já compartilhamos nesta escola? 

 

CLEO (em tom de confirmação) — Isso é uma grande verdade, levamos nossas preocupações 

para casa e muitas vezes tiram o sono. Mas dê continuidade, como assim Cultura Matemática? 
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EMÍLIA (em tom de empolgação) — Bem, as discussões contemporâneas detêm pontos de 

complexidade ao falarmos de Educação Matemática certo! No intuito de ampliar as 

compreensões que temos, mobilizaremos nosso propósito através de expressões tais como 

“práticas escolares” e “mobilização cultural”, em vez de “ensino” e “aprendizagem”.
107

 

 

VISCONDE SABUGOSA (pensativo) — Muito interessante! De certo, os pesquisadores 

trazem contribuições de muito valor. Estou empolgado com as discussões propostas com essa 

temática. 

 

EMÍLIA (continuando) — Amigos, os campos de atuação dos autores deste texto trilham os 

estudos de práticas culturais vistas como jogos de linguagem; historiografia de práticas 

culturais educativas (escolares e extraescolares); historiografia cultural da matemática vista 

como conjuntos autônomos e dinâmicos de jogos de linguagem orientados por propósitos 

sociais normativos.
108

  

 

CUCA (em tom nostálgico) — Emília, em tempo algum ouvi falar, mas quero conhecer mais 

sobre essas pesquisas. Muitas vezes não nos preocupamos com problematizações, com o 

tempo assumimos modismos que vem de encontro ao que acreditamos.   

 

EMÍLIA (em tom de empolgação) — Miguel e Vilela trazem compreensões sobre teorias da 

aprendizagem na década de 1970 com decreto de falência no que diz respeito às práticas 

escolares situadas de mobilização cultural realizadas por professores e estudantes.
109

  

 

DONA CAROCHINHA (estarrecida) — Falência é uma expressão forte, você não acha? 

 

TONICA (corta em tom nostálgico) — Sabe amigos, lembro de quando iniciei à docência na 

área rural de Porto Velho. Via aqueles alunos com tão pouco ao seu redor, a escola com 

necessidades extremas e eu com sonhos profissionais de uma iniciante. Marcante para mim. 

 

CLEO (recordando) — Tonica eu também, iniciei na escola rural. Mas ao tempo que 

carecíamos de recursos, os alunos esforçados com aquele brilho nos olhos com vontade de 
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aprender, inspiravam-me a cada aula. Tempos difíceis, mas compensadores em vê-los muito 

dispostos! 

 

VISCONDE SABUGOSA (retomando) — Emocionante mesmo Cuca! Mas diga-nos Emília, 

o que trouxe como ponta pé inicial para nossa conversa de hoje? 

 

EMÍLIA (sorridente) — Bem, viram o texto impresso sobre a mesa?  

 

TIA ANASTÁCIA (corta) — Claro! Percebi que tem fragmentos sobre Matemática dos 

professores que você menciona! 

 

EMÍLIA (complementa) — Boa observação Tia Anastácia! A propósito Visconde Sabugosa, 

não esqueci o interpelo que fez sobre o slide. Fique tranquilo, retomaremos.  

 

VISCONDE SABUGOSA (com risos) — É verdade! Pode estar certa que estou no aguardo!   

 

DONA BENTA (timidamente) — As angústias são muitas no que refere às práticas escolares, 

mas sobre a mobilização cultural dessas práticas não compreendo muito bem.  

 

EMÍLIA (recordando) — Nesse instante lembrei-me de um aluno do ano passado que no 

primeiro dia de aula em meio a turma eufórica, tímido ou arredio não se sentou como os 

demais e ficou de pé. Percebendo o movimento do seu corpo me aproximei, apresentando-me 

o convidei para juntar-se a nós e sem hesitar gesticulou com a cabeça NÃO!  

 

TIA ANASTÁCIA (atenta à narrativa) — Nossa Emília, que desafio! E o que aconteceu? 

 

TONICA (corta com risos) — O primeiro dia sempre vem carregado de muitas expectativas, 

tanto dos alunos quanto nossas. Passamos por turbilhões de emoções todos os anos e digo 

amigos nunca são ou serão as mesmas. Acontecimentos que nos tocam de diferentes formas.     

 

EMÍLIA (continuando) — Foi o que pensei quando vi aquele aluno observando com olhar 

examinador. Pensei comigo, que pensamentos estariam sendo mobilizados diante daquela 

cena!  



72 

  

 

CLEO (sensibilizada) — Aprendemos como nossos alunos e vice-versa. Vejam quantos 

movimentos são tecidos em nossa prática. Simplesmente vivências únicas.    

 

EMÍLIA (calmamente) — Muitas vezes Cleo, o esclarecimento e a realização de tais práticas 

requerem a consideração conjugada e simultânea de um conjunto nem sempre identificável 

de condicionantes sociais.
110

 

 

DONA BENTA (pensativa) — Emília, preciso de mais esclarecimentos quanto às questões 

socioculturais que você aponta em diversas falas desde que chegamos!  

 

EMÍLIA (prontamente) — É claro, vamos debruçar nesse e outros pontos. Ao longo desta 

conversa se permite a partilha de experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as 

práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela interação.
111

   

 

DONA BENTA (corta bruscamente) — Antes de continuarmos por este caminho dialógico, 

vamos reaver a indagação projetada no slide. Peço desculpas pelo atropelo Visconde 

Sabugosa! 

 

VISCONDE SABUGOSA (com risos) — Tudo bem! Não vejo como atropelo, mas como 

investimentos necessários à nossa discussão. Prossiga! 

 

EMÍLIA (apontando para o slide) — Muito bem! O slide mostra a indagação Artista da 

Aritmética? Somos ou não?
112

 Que rastros podemos percorrer ao observar o termo 

Aritmética? Alguém gostaria de falar? 

 

VISCONDE SABUGOSA (pensativo) — Penso que o ensino da Matemática e, em especial, o 

ensino de Aritmética passaram por profundas transformações nos últimos cem anos. 

 

VISCONDE SABUGOSA (entreolhares) — Como professor de Educação Física, a 

matemática literalmente é como um fazer artístico a cada aula. Recriamos nossas atividades 

pedagógicas para alcançar o máximo de envolvimento dos alunos. Agora, falando 
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distintamente de Aritmética sempre tive o entendimento que se trata de números pressupondo 

cálculos entre eles. 

 

EMÍLIA (enfatizando) — Visconde Sabugosa, para compreendermos melhor é importante 

rastrearmos espectros da prática escolar da aritmética no campo da História da Educação 

Matemática, práticas educativas escolares que teriam sido realizadas no Brasil do século XIX. 

 

LANNER (pede a palavra) — Se me permitem, sobre os rastros que Emília se refere, gostaria 

de iluminar a discussão com o texto Formação de professores no século XIX e a Aritmética de 

Condorcet: espectros de vozes em revistas da instrução pública.
113

  

 

DONA CARONCHINA (pensativa) — Aritmética de Condorcet? Fale-nos mais Professora!  

 

LANNER (ampliando a discussão) — Bem, o Manual de Aritmética de Condorcet - 

publicado, no Brasil, com o título Meios de aprender a contar seguramente e com facilidade, 

divulgado em forma de fascículos, em revistas da instrução pública.
114

  

 

CUCA (em tom reflexivo) — Intrigante Lanner! Até o momento, não conhecia sobre o 

manual. Mas tenho a ideia de que todo manual traz instruções.  

 

LANNER (continuando) — Isso! Nesse texto, os pesquisadores tecem problematizações 

acerca das práticas de ensino de aritmética que teriam sido realizadas na Escola Normal da 

Província do Rio de Janeiro, no período de 1868 a 1889 com o propósito de formar 

professores para atuarem nas chamadas "escolas de primeiras letras”.
115

     

 

EMÍLIA (pensativa) — Quando me transporto a mobilização de Aritmética atualmente, 

rastreio experiências por meio de práticas guiadas por ideologias que muitas vezes não 

problematizamos. 

 

TIA ANASTÁCIA (em tom de concordância) — Verdade! Podemos observar nos currículos 

e nos livros didáticos por exemplo. Mas continue nos apresentando sobre Condorcet! 
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EMÍLIA (corta) — Você tem razão! Numa certa aula no 2º ano do Ensino Fundamental, 

estávamos mobilizando com noções de adição no livro didático. De repente, observei uma 

dupla que se olhavam e envergonhados baixavam a cabeça toda vem que eu passava entre as 

carteiras.   

 

DONA CAROCHINHA (atentamente) — Eles não conseguiam desempenhar a atividade, por 

isso agiam assim. E o que você fez? 

 

EMÍLIA (complementa) — Peguei um pote com tampinhas de garrafas. Com sorrisos e 

suspiros aliviados, organizavam as tampinhas e registravam a adição que mobilizavam.  

 

TONICA (com gestos de confirmação) — Legal Emília, ser professor é recorrermos a 

diversos meios para minimizar o distanciamento do aluno na matemática escolar.   

 

LANNER (retomando) — Então amigos, Jean-Antoine-Nicolas Cartat (1743-1794), o 

Marquês de Condorcet, foi um brilhante intelectual do século das luzes, uma figura relevante 

na Matemática, na Filosofia e na Educação
116

.  

 

VISCONDE SABUGOSA (em tom esclarecedor) — Nesse período, o que prevalecia eram os 

discursos da burguesia, estou certo? Livros e palavras têm poder. Podem ajudar. Mas não se 

deixe enganar pelo seu aspecto inocente.
117

  

 

CLEO (em tom de satisfação) — Oportunas palavras Visconde Sabugosa, sabemos como os 

movimentos políticos ao longo da história potencializam e fragilizam o sistema educacional. 

 

LANNER (continuando) — Outro ponto forte do marquês foi sua atuação na Revolução 

Francesa, pois colaborou para estabelecer as bases doutrinárias do sistema educativo 

burguês e definir o projeto educativo liberal republicano.
118

  

 

TIA ANASTÁCIA (fazendo referência) — Por isso que você menciona à Escola Normal da 

Província do Rio de Janeiro no século XIX?  
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LANNER (entusiasmada) — Nessa conjuntura, dada a importância das práticas de formação 

de professores, uma vez que, na segunda metade do século XIX, eram tema de grandes 

debates e discussões em nosso país, acentuamos esta escola pelo fato de ela ter sido a 

primeira Escola Normal criada no Brasil, em 1835, para formar professores primários.
119

 

 

DONA BENTA (inquieta) — Percorrer rastros de formação de professores no cenário político 

a qual você se reporta, merece atenção de forma criteriosa. Como é possível? 

 

EMÍLIA (complementa) — Toma-se como referência, a base documental da tese de 

doutorado de Farias (2014) que analisa os usos das revistas - A Revista do Ensino; Revista 

Brasileira de Educação e Ensino; Revista do Ensino Primário, bem como, dos Jornais - A 

Instrução Pública; A Verdadeira Instrução Pública – como fontes para uma descrição 

fidedigna das práticas de ensino de aritmética realizadas com o propósito de formar 

professores.
120

 

 

DONA CARONCHINHA — Diante dos usos de revistas e jornais da época que você 

descreveu, suponho que eram os meios pelo qual aconteciam a disseminação da Arithmetica 

de Condorcet?     

 

LANNER (ampliando a discussão) — Isso mesmo! Utilizadas como meio de instrução 

pública foi escrita em 1794, para a instrução da França revolucionária, traduzida no Brasil, 

no ano de 1883 e intitulada Methodo para aprender a contar com segurança e facilidade.
121

 

 

CLEO (pensativa) — Tento imaginar o quanto os pensamentos foram influenciados 

pedagogicamente. Algumas de minhas aulas são de forma expositiva e percebo o desânimo. 

 

VISCONDE SABUGOSA (interpelando) — Dos alunos ou seu Cleo? 

 

EMÍLIA (sinaliza a fala) — Sabe Cleo, também tenho essa percepção em algumas aulas de 

mobilização Matemática e isso me deixa muito angustiada. Lembram daquele aluno do 3º ano 

que falei anteriormente.  
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DONA CAROCHINHA — O aluno com mobilizações intrigantes desde o primeiro dia de 

aula? 

 

EMÍLIA (em tom de confirmação) — Isso mesmo! Para alcançá-lo diversas atividades em 

grupos, na sala de aula, foram mobilizadas, porém o aluno não demonstrava interesse ou 

motivação por quaisquer delas, até que de repente com a cantiga de roda “Peixe vivo” 

consegui fazer com que o corpo dele falasse. De repente, expressões e gestos surgiram em 

meio à dinâmica. Mas o fato, é que ele não havia sinalizado palavras comigo ou gestos de 

aceitação. Que angústia! 

 

VISCONDE SABUGOSA (pensativo) — De certo, a relação professor e aluno é calcada de 

muitos diálogos tecidos nas aulas. Posso imaginar a sensação me colocando em seu lugar.  

 

EMÍLIA (reflexivamente) — Gente! Cursando o Mestrado, lembro que a Professora Kátia 

comentou sobre a mobilização corporal, que o nosso corpo fala, sendo uma das maneiras da 

desconstrução, ou seja, você como praticante da desconstrução trabalha dentro dos termos 

do sistema, mas de modo a rompê-lo.
122

 

 

TONICA (corta) — Muitos corpos falam ao mesmo tempo em sala de aula. Continue Lanner, 

você dizia que... 

 

LANNER (retoma entusiasmada) — Condorcet iniciou a elaboração do texto que pretendia 

abordar elementos da aritmética, geometria, teoria das proporções e das equações do 

primeiro grau e outros tópicos, autorizado por um Conselho de Instrução Pública, cuja 

repercussão foi responsável pela publicação, no Brasil, de pelo menos duas edições do livro 

de aritmética.
123

  

 

VISCONDE SABUGOSA (ergue a mão) — Amigos, manifesto aqui uma inquietude!  

 

EMÍLIA (com semblante tranquilo) — Diga-nos Visconde, qual seria esta inquietação?             
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VISCONDE SABUGOSA (continuando) — Com os esclarecimentos, me pergunto como 

mobilizações Aritméticas foram feitas no Brasil tendo em vista os ideais franceses 

entrelaçados no livro de Condorcet? 

 

DONA BENTA (sinaliza) — Nessa ocasião da publicação, o contexto político e social no 

Brasil, em 1883, passava por mudanças econômicas, políticas, sociais e educacionais.
124

 

 

TONICA (suspirando) — Nossa! A sensação que tenho é de quantas incompreensões mais 

deixamos escapar como professores! Muitas vezes nos sentimos submissos às regras de um 

jogo, como se tivessem concordado.
125

  

 

TIA ANASTÁCIA (com risos) — Ah Clarice! Como suas palavras rastreiam significações 

independente do contexto! Pontual trazer Lispector para esse momento, penso que não é 

preciso concordar, mas ter consciência de que a Matemática como jogo de linguagem tem 

suas regras.  

 

DONA CAROCHINHA (em tom explicativo) — Concordo com você! E digo mais, na visão 

do filósofo Condorcet, a instrução pública visa especialmente ao desenvolvimento das 

faculdades intelectuais e das aptidões técnicas pela aquisição dos conhecimentos e pelo 

exercício individual da razão.
126

 

 

LANNER (prontamente) — Amigos, quero acentuar neste texto iluminador dos rastros de 

práticas aritméticas, que a investigação historiográfica de Farias assume o pressuposto pós-

epistemológico central do pensamento último do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, bem 

como, de pressuposto análogo ao pensamento do filósofo Jacques Derrida.
127

 

 

VISCONDE SABUGOSA (com gestos de confirmação) — A propósito Lanner, lembro bem 

da viagem que fizemos pela terapia desconstrucionista na visão dos filósofos referenciados. 

 

LANNER (em tom de satisfação) — Isso é muito bom! Os pressupostos de Wittgenstein da 

impossibilidade de conhecimentos ou saberes, que sejam independentes de jogos de 
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linguagem, entretecidos em diferentes formas de vida. E Derrida, do primado da escritura em 

relação a qualquer forma autônoma de conhecimento.
128

 

 

EMÍLIA (iluminando) — Assim, entendermos que esse tipo de fonte mobiliza práticas 

realizadas por humanos de determinado tempo cronológico, situados em um campo de 

atividade humana especificado, qual seja, o da formação de professores, para atuarem nas 

denominadas “escolas de primeiras letras”, que fazem diferentes usos do tempo no interior 

desse campo.
129

 

 

DONA CAROCHINHA (complementa) — Dado ao tempo dos acontecimentos, do ponto de 

vista educacional, estava em curso uma transição entre “práticas tradicionais” - que 

investiam no ensino baseado na repetição e na memorização de conteúdos desconectados de 

quaisquer práticas extraescolares, isento de inovação metodológica e práticas pedagógicas 

“inovadoras”.
130

 

 

O telefone de Lanner emite um som de notificação, todos se entreolharam e ela o 

silencia... 

 

LANNER (em tom justificativo) — Desculpem o ruído do celular! Mas, muitos dos 

professores daquela época entendiam o método intuitivo, como sendo aquele que deixava de 

lado a teoria para dedicar-se exclusivamente à prática, à prática e mais prática.
131

 

 

TONICA (em tom de indagação) — Como assim Lanner? Explique-nos melhor! 

 

LANNER (esclarecendo) — Quero dizer que apresentavam muitos exemplos, mas poucas 

regras; muitas aplicações, mas poucas teorias e abstrações, principalmente com relação ao 

ensino e à aprendizagem da Aritmética.
132

     

 

EMÍLIA (complementa) — Lições de aritmética, em que Condorcet mobiliza representações 

dos números no sistema decimal indo-arábico e das operações com esses números, efetuadas 
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por intermédio de algoritmos que aproveitam todas as vantagens desse sistema, e que são 

exatamente os mesmos trabalhados ainda hoje na educação matemática básica
133

. 

 

 LANNER (em tom de satisfação) — As compreensões tecidas direcionam ao que parece 

dirigir Condorcet é o propósito de ensinar, primordialmente, os algoritmos - denominadas 

fórmulas - das operações”. O manual apresenta as ideias que lhe estão associadas, em 

seguida motiva a introdução da respectiva fórmula como instrumento abreviador e 

facilitador.
134

 

 

CUCA (em tom apreensivo) — Essas questões muito práticas que podem ser adotadas 

pedagogicamente para mobilizar a Matemática me preocupam não somente em Aritmética, 

mas os demais conhecimentos matemáticos que precisamos contextualizar em sala de aula. 

 

DONA BENTA (com gestos de confirmação) — Concordo com você Cuca! Muitas vezes nos 

prendemos somente as estratégias ou objetivos perdendo a conexão com a linguagem 

matemática vivenciada pelo aluno no cotidiano. 

 

LANNER (pede a palavra) — A isto temos a importância dos significados Dona Benta, para 

Wittgenstein as significações adequadas que devemos produzir tanto para palavras e 

enunciações em diferentes línguas nativas quanto a palavras e signos numéricos e às 

operações que realizamos com tais signos na aritmética usual não se dão através de 

associações fixas.
135

   

 

EMÍLIA (acrescenta) — Entendo Lanner, para ele os processos de significação não 

constituem atividades associativas de qualquer natureza, em que a um estímulo sensorial 

externo faríamos corresponder uma imagem mental interna
136

 

 

TIA ANASTÁCIA (acrescenta) — Agora clareou a referência que faz às práticas sociais ser 

considerada como linguagem independente à contextualização em que tecemos em sala. 

Pontuo discussões que iluminaram as questões da aritmética num ponto de vista 
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historiográfico. Mas Lanner, além da Aritmética de Condorcet, quantas mais foram 

mobilizadas em outros tempos?   

 

LANNER (ampliando a discussão) — Com sua pergunta, recorre-me outro exemplo de 

discussões sobre o uso da Matemática na prática do noves-fora mobilizada em outros tempos 

e Bezerra traz rastros desse pensar em sua tese de Doutorado. 

 

DONA CAROCHINHA (recorda) — É verdade Lanner! Lembro que no meu tempo fazíamos 

o uso do noves-fora para saber se os cálculos estavam corretos e naquele contexto fazia 

sentido. 

 

LANNER (fazendo referência) —Tirar o noves-fora de um número significava tirar do 

número o maior múltiplo de 9 nele contido ou achar o resto da divisão do número por 9. Uma 

regra prática para achar o “noves fora” de um número é somar seus algarismos e tirar do 

resultado o maior múltiplo de 9 nele contido
137

.   

 

EMÍLIA (complementa) — Nesta pesquisa foram rastreadas práticas de usos matemáticos por 

comerciantes da época da borracha. Uma das formas de pagamento utilizada pelos 

seringueiros era o sistema de troca, em que se trocava gêneros alimentícios com os 

seringueiros, pela borracha bruta ou o sernambi rama e, nessas notas, se fazia presente a 

‘prova dos noves’.
138

           

 

TIA ANASTÁCIA (corroborando) — Então o sistema de troca mobilizava diferentes usos, 

pois tanto para os gêneros quanto para as borrachas, os comerciantes percorriam questões de 

preços, pesos, equações, valor de x, multiplicação, divisão, etc. Lembro que em minha época 

comprávamos a quantidade que precisávamos e os comerciantes se utilizavam de maneiras 

diversas de medidas. 

 

LANNER (complementa) — Muito bem, essa forma de comércio chamava-se venda à retalho 

que significa varejo (português brasileiro) ou retalho (português europeu) é a venda de 
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produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades, ao contrário do que 

acontece na venda por atacado, o varejo é a venda direta.
139

     

 

TONICA — Nos escritos da pesquisa, podemos perceber os diferentes usos no cotidiano, bem 

como as relações da Matemática praticada e a matemática formal no comércio de seu pai.   

 

EMÍLIA (sinaliza) — As explicações matemáticas mobilizadas deixam claro por meio de 

registros, que os usos faziam sentido considerando o contexto. Através desses rastros 

documentais, foi possível perceber o quanto a prova dos nove era utilizada até o ano de 1986, 

época em que começam a surgir às calculadoras digitais que mais tarde vieram a ser a 

ferramenta que substituiria a utilização da prova dos noves.
140

   

 

LANNER (esclarecendo) — Dessa forma, pode-se dizer que a forma de lidar com a 

Matemática não deixa de ser um “jogo de linguagem” no significado de Wittgenstein, isto é, 

um jogo de linguagem normativo, cuja normatividade é criada por ele, a semelhança da 

normatividade dos jogos de linguagem de calcular da matemática escolar.
141

 

 

DONA BENA (mobilizando) — Vejam quantos usos da Matemática percorremos até aqui, 

mas principalmente os significados entrelaçados em práticas cotidianas em outras épocas.   

 

LANNER (complementa) — Os significados em Wittgenstein estão nos usos e por isso não 

fixos.  O sujeito que pertence a uma comunidade de prática empenha-se a participar de um 

sistema de atividades em que os integrantes compartilham os mesmos ideais e entendem o 

significado desse comprometimento em suas vidas e na vida de sua comunidade.
142

 

 

EMÍLIA (recordando) — Falando em percorrer, lembrei de um episódio em que atuava no 4º 

ano numa escola particular em Porto Velho. O assunto era frações, um tanto complexo. Pelo 

fato de não ter passado por uma experiência significativa como aluna, me sentia insegura ao 

mobilizar tal assunto juntamente com a turma.  
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CUCA (recordando) — Sempre tenho a sensação semelhante quando vou abordar assuntos 

com certa complexidade com meus alunos. E como foi Emília? 

 

EMÍLIA (retomando) — Durante a aula, mesmo fazendo uso de objetos como caixas vazias 

de pizza pintadas em cores diferentes na qual em duplas cortavam a caixa arredonda 

intencionando a demonstração de frações. No entanto, percebia que os mesmos não 

conseguiam situar-se naquele contexto. Um sentimento frustrante, pois tinha consciência que 

devido à minha dificuldade não alcançamos uma atividade exitosa. E isso na verdade me 

impulsionou a tentar melhorar rastreando outros meios de significação. 

 

LANNER (faz referência em tom de empolgação) — Esse relato Emília me fez retomar as 

ideias defendidas pelo pedagogo Thomas Braun, em seu artigo Aritmética: Exemplos do 

Ensino Prático – Frações ordinárias, publicado em agosto de 1872. Thomas Braun destina a 

lição para classes de meninos de 10 e 11 anos.
143

  

 

DONA BENTA (mobilizando o entendimento) — Vejo que o teórico Braun discutia o ensino 

pelo método de lição de coisas, sinalizando a valorização de objetos do cotidiano na 

mobilização da aritmética voltada para as crianças.  

 

LANNER (continuando empolgada) — Ele explica que a lição pressupõe que os meninos 

conheçam as quatro operações fundamentais sobre números inteiros e sobre as frações 

decimais, entendendo que “para que toda a operação seja trabalho raciocinado sobre os 

números, importa muito que ela tenha por base a intuição. O professor deve munir-se de um 

ou alguns objetos quaisquer que sejam para satisfazer a esse requisito”.
144

 

 

TONICA (corta direcionando olhares) — Como as caixas de pizza que você usou Emília 

mencionou Emília! Mas Lanner, o que falava mesmo sobre outras obras?   

 

TIA ANASTÁCIA — As contribuições de Braun versaram em quais obras. Saberia pontuar? 

 

LANNER — Sim! Algumas foram: Aritmética elementar ou cálculo racional, exposto 

através de exemplos e problemas, 2 vols. Bruxelas, Pais, 1855; Leitura curso de graduação, 
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Bruxelas, 1851. Cursos de metodologia e pedagogia para uso dos professores primários, 

Bruxelas, 1849. Teoria e prática da pedagogia e metodologia, seguido de cursos 

educacionais, formando o complemento de cursos e metodologia de ensino.
145

 

 

VISCONDE SABUGOSA (em tom de espanto) — Nossa, quantas memórias. Estou cada vez 

mais mobilizado com esses desdobramentos.  

 

LANNER (iluminando a discussão) — Lembram os rastros da Escola Normal da Província do 

Rio de Janeiro?  A partir do ano de 1876, adotou o Compendio de Pedagogia elaborado pelo 

professor da cadeira de Pedagogia, professor Antonio Marciano da Silva Pontes, que se 

inspirou na obra do belga Tomas Braun Cours Théorique e Pratique de Pédagogie et de 

Méthodologie.
146

  

 

CLEO (pensativa) — Um livro para primeira escola? Como foi possível essa observação?  

 

LANNER (continuando) — Rastreando um relatório do diretor da Escola Normal, “para o 

estudo da Pedagogia está adotado o compendio escrito pelo professor Silva Pontes, 

designadamente para esta Escola Normal. É um ramo feito com inteligência e cabal 

conhecimento da matéria, extraído dos melhores autores franceses e belgas”.
147

 

 

CUCA (em tom de dúvida) — Bem legal o apontamento feito, mas os caminhos no qual 

Braun defendia a Aritmética como matemática não somente subjetiva, vai na contramão do 

que Miguel e Vilela argumentam neste texto das práticas de Cultura Matemática que Emília 

nos apresentou no início da conversa.  

 

EMÍLIA (em tom de empolgação) — Isso! Eles tencionam de que o fundamento para o 

conhecimento não é mais buscado nem no objeto e nem no sujeito, mas nas práticas 

semióticas, ou melhor, nos jogos de linguagem. Na perspectiva filosófica de Wittgenstein, o 

pensamento não é visto como uma entidade mental ou abstrata, mas como um conjunto de 

proposições que são projetadas na realidade.
148
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DONA CAROCHINHA (em tom de compreensão) — Mas veja Emília que, primeiramente a 

Matemática no século XIX foi pensada para ser mobilizada pela intuição. Ainda temos um 

pouco desses rastros quando tentados fazer uso de meios na tentativa de significar a 

Matemática com nossas crianças. 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Isso é verdade! Nos tempos de hoje, a matemática nos anos 

iniciais é pautada no diálogo nas interações, na comunicação de ideias, na mediação do 

professor e principalmente na intencionalidade pedagógica.
149

 

 

DONA BENTA (complementando a fala de Dona Carochinha) — Talvez por essa visão 

intuitiva de mobilizar a Matemática, possamos estar percorrendo rastros de semelhanças de 

família por acreditar que ao trazer elementos do cotidiano possamos tecer problematizações 

junto ao aluno para melhor significá-la.    

     

EMÍLIA (corta) — Numa visão wittgensteiniana, a atividade de produzir significados 

adequados, para os signos que participam de um determinado jogo de linguagem, seja vista 

como uma atividade de seguir regras que orientam esse jogo de linguagem.
 150

   

 

CLEO (complementa) — Nos orientamos por regras, fazemos diversos usos de uma mesma 

palavra, isto é, uma palavra pode ser usada com significados muito diferentes em situações 

diferentes. É dentro dos jogos de linguagem que as palavras adquirem significados, quando 

operamos com elas numa situação determinada, e não quando simplesmente as relacionamos 

às imagens que fazemos delas.
151

 

 

TIA ANASTÁCIA (em meio entreolhares) — Precisamos ter consciência de que nós não 

detemos de respostas para mobilizar a Matemática com nossas crianças. 

 

TONICA (com semblante de preocupação) — Você tem razão Tia Anastácia!  

                                                             
149

 (PNAIC – Caderno 1, 2014, p.5) 
150

 (FARIAS; MOURA; MIGUEL, 2019, p.156) 
151

 (MIGUEL; VILELA, 2008, p.110) 



85 

  

 

EMÍLIA (sinalizando) — As respostas jamais serão as mesmas.  Precisamos problematizar 

tencionando diálogos e intervenções que mobilizem a compreensão e a ampliação dos 

saberes matemáticos.
152

 

 

VISCONDE SABUGOSA (complementa e corta) — Por trilhar esses rastros que a suposta 

falta de significado da matemática escolar para os estudantes vem sendo considerada um 

problema central da aprendizagem, e a abordagem wittgensteiniana da questão da 

significação, por sua vez, nos parece elucidativa
153

. Mesmo por este entendimento, 

percebemos que os princípios pedagógicos de Braun versavam sobre os cálculos pelo 

intuitivo. Certo! 

 

EMÍLIA (complementando Visconde) — Dentre os princípios defendidos por Thomas como 

base ao método da Aritmética e ao seu ensino nas escolas primárias, um deles afirma que o 

cálculo deve ser intuitivo. Não somente as primeiras representações do número devem estar 

baseadas na intuição, mas todas as operações devem ser levadas à intuição, de sorte que a 

criança encontre, por ela mesma, por sua própria reflexão, o procedimento mais 

conveniente.
154

 

 

DONA BENTA (pensativa pede a palavra) — Por um instante meus pensamentos rastrearam 

como surgiu o termo Aritmética? 

 

TIA ANASTÁCIA (com risos) — Sabe, também estou curiosa para saber!      

 

LANNER (rastreando) — Percorrendo rastros de significação de práticas mobilizadoras de 

cultura aritmética no campo de atividade mercantil, André-Marie Ampère
155

 designou, creio 
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que com muita conveniência, esta ciência pelo nome de Arithmographia
156

, do grego arithmos 

(número) e grapho (eu escrevo).
157

  

 

CLEO (em tom de descoberta) — Gente que interessante! A Aritmética é uma ciência 

indispensável, que faz enriquecer e prosperar as cidades. Como sabemos, o estudo da 

Aritmética vem da tradição medieval, como a primeira das artes do quadrivium.
158

 

 

TONICA (em tom de empolgação) — Agora entendo que os rastros não se findam, nos 

mobilizam em acontecimentos que seguem e retornam para outros. Pensando nesses rastros de 

Aritmética, me transporto para os dias de hoje. As dificuldades que temos nos acontecimentos 

de mobilização Matemática. 

 

DONA CAROCHINHA (complementa) — Verdade! Me pergunto, qual Matemática acontece 

em nossa escola? 

 

EMÍLIA (pede a palavra) — Na sala de aula como coletivo de forças, não se aponta para a 

estabilidade, para uma forma definitiva, para uma teoria explicativa. Ao tomar a sala de aula 

como um coletivo de forças, opta-se por colocar a atenção desatentamente na 

processualidade, na dinâmica, no fluxo: matemáticas acontecendo, currículos se atualizando, 

professores se constituindo professores, viveres, devires... Produzem-se rachaduras, fissuras, 

acontecimentos.
159

   

 

CUCA (com gestos de confirmação) — Concordo com você! As fissuras nos movem, muitas 

vezes um tanto desconstrutoras de nós mesmos. Por isso, sempre mobilizamos meios para 

tornar a aula mais significativa possível, munindo-se de estratégias diversas. 

 

TONICA (complementa) — Isso, como por exemplo objetos manipuláveis, vamos dizer 

assim.  
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EMÍLIA (pede a palavra) — Entendo que a expectativa da utilização de materiais 

manipuláveis por parte dos professores está na esperança de que as dificuldades de ensino 

possam ser amenizadas pelo suporte da materialidade. Contudo, a simples manipulação de 

objetos não leva a compreensão.
160

 

 

DONA BENTA (em tom apreensivo) — Isso também versa um percurso de mão dupla. Mas 

os rastros que Lanner nos mobilizou a percorrer, iluminou as possíveis semelhanças de 

família nessas praticas. Lembram! 

 

CLEO (em tom compreensão) — Na verdade, as reflexões tecidas são imensuráveis. Quanto a 

vocês, não posso dizer, mas para mim faltam palavras.      

 

LANNER (em tom de satisfação) — Bem amigos fico muito feliz pelos esclarecimentos 

tecidos até o momento. A conversa valorosa, mas preciso me ausentar para resolver uma 

questão solicitada via torpedo de mensagem.  

 

VISCONDE SABUGOSA (agraciado) — Sério Lanner! Pena você ter que sair, mas reafirmo 

que mobilizou compreensões relevantes. Até mais!   

 

LANNER (despedindo-se) — Obrigada a todos! Espero logo podermos entretecer diálogos 

como estes que transitam por minha área de interesse. 

 

Uma pequena pausa... 

Neste momento, Lanner se despede dos presentes, levantando-se e saindo 

apressadamente... 

 

EMÍLIA (retomando) — Podemos continuar nossa conversa? Gostaram dos apontamentos 

feitos por Lanner? 
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VISCONDE SABUGOSA (em meio entreolhares) — Claro Emília! Penso nossas conversas 

como uma rede de fios, nos jogos narrativos aqui encenados podemos ver, como nos diria 

Derrida, uma  ligação de fios.
161

 

 

TIA ANASTÁCIA (complementa) — Pertinentemente suas palavras descrevem nesse 

instante fios e rastros necessários. Acontecimentos como este vivenciamos pouco nas escolas. 

 

TONICA (em tom de confirmação) — Isso também é verdade Tia Anastácia. Nossa 

caminhada é árdua e a busca pelo entendimento que versam os objetos matemáticos não se 

findam. Vejo como dar visibilidade em álgebra, geometria, grandezas, medidas, probabilidade 

e estatística por meio de perspectivas significadas nas práticas dos nossos alunos. 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — A escola é sensível ao que se passa no mundo. A escola está, 

de algum modo, ligada ao pensamento vigente e ao momento social. Na escola é que podemos 

ver e analisar as novas direções de comportamento e de conhecimento.
162

  

 

DONA BENTA (com gestos de confirmação) — Compartilho de suas angústias. Quando a 

colega fala de mobilizações matemáticas, cujas representações tradicionais ainda estão 

presentes no ensino de hoje. 

 

CUCA (recordando) — Durante essas falas, me transportei à minha vivência como aluna, 

pouco motivadora e fria no ensino fundamental com metodologias que eu ano conseguia 

significá-las.  

 

EMÍLIA — Entendemos que a busca de novos paradigmas na educação tem um profundo 

efeito na escola e, em particular, no professor. Certamente, o papel de professor muda.
163

    

 

CLEO (retomando) — Verdade Emília, usualmente a matemática praticada em sala de aula é 

aquela apresentada nos livros didáticos e proposta pelos currículos escolares. Uma 

matemática régia ou matemática maior.
164
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TONICA (corta) — Estamos aqui para desconstruir essa maneira de concebê-la como única e 

aplicada da mesma forma em diversos contextos. Vejo a Matemática muito mais que cálculos, 

a vejo como experiências vivenciadas tanto na vida como na escola!     

 

DONA BENTA (pede a palavra) — Penso também por esse viés, temos a Matemática como 

algo fixo e a usamos talvez como nos foi ensinado a usá-la. Por isso que pesquisadores 

procuram voltar a sua atenção para a natureza dos sistemas usados como mediadores por 

uma mesma pessoa, nas diferentes práticas sociais, bem como para os propósitos e valores 

envolvidos em cada uma dessas práticas.
165

 

 

TIA ANASTÁCIA (sinaliza) — Como assim Dona Benta, propósitos e valores em práticas 

sociais? Confesso que me causa embaraços ao fazer essa relação pensando na dinâmica da 

sala de aula e a diversidade de experiências dos alunos com a Matemática.   

 

CLEO (complementa) — Por esse viés de pluralidade vivenciadas na prática e em diversas 

práticas, que rastreamos a riqueza em seus saberes, dado que a matemática é multifacetada, é 

cheia de possibilidades, de práticas e aplicações que vão além das regras e fórmulas 

ensinadas, muitas vezes, de forma desconexa e cientificada nas escolas.
166

     

 

EMÍLIA (pede a palavra) — E na maioria das vezes mobilizamos tal qual aprendemos, 

tendendo a repetição do ciclo de forma rígida com nossos alunos. Digo mais, priorizando 

práticas intimamente ligadas ao desenvolvimento das capacidades e estruturação intelectuais.   

 

CUCA (sinaliza) — Verdade Emília! Ficamos presos a essas formas de ensinar onde o aluno 

não mobiliza significados, consequentemente pouco acrescenta em sua formação e a maneira 

como esse aluno lidará com os enfrentamentos matemáticos no cotidiano.   

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Vejamos bem, a aprendizagem escolar não é internalização 

ou memorização contínua e sequencial de conteúdo, mas mobilizar a linguagem e os 

significados na prática. Uma noção de prática pela perspectiva normativa da linguagem 

precisa conceber os jogos de linguagem como atividades regradas, pois ela só se mostraria 

nos pontos de tangência entre os jogos de linguagem e as práticas, mais precisamente, na 
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atividade de “seguir as regras” de um jogo de linguagem para se realizar uma determinada 

prática.
 167

 

 

CUCA (sinaliza) — Interessante esse ponto de vista! 

 

TONICA (pensativa) — O que me intriga é que temos consciência dos elementos envolvidos 

na ação pedagógica. Nos falta mergulhar em estudos e problematizações pautadas em 

experiências práticas significadas entre alunos e professores.   

 

EMÍLIA (em tom explicativo) — Diante disso Tonica que a inspiração nesta pesquisa versa o 

caminhar filosófico na visão de Wittgenstein ao dizer que não é tarefa da filosofia solucionar 

a contradição por meio de uma descoberta matemática, lógico-matemática. Mas tomar visível 

em seu conjunto a situação da matemática que nos inquieta, o estado antes da solução da 

contradição. (E com isso não se esquiva de uma dificuldade.)
168

 

 

DONA CAROCHINHA (ergue a mão) — De fato as dificuldades são inúmeras, mas dentre 

essas acentuo os conhecimentos matemáticos elencados para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental onde devemos mobilizá-los durante o ano letivo, porém muitos não contemplam 

a realidade dos nossos alunos e tampouco a necessidade. Embaraçoso não é mesmo?  

 

TIA ANASTÁCIA (corta) — Apoiada na sua fala Carochinha, transporto as seguintes 

palavras: Seremos a matéria viva se manifestando diretamente, desconhecendo palavra, 

ultrapassando o pensar que é sempre grotesco. Ser é ser além do humano. O desconhecido 

nos aguarda.
169

 

 

VISCONDE SABUGOSA (retomando) — Nesse sentido vejo as inquietações como positivas 

às nossas ações, de modo que para buscar esse entendimento precisamos problematizá-las!    

 

TONICA (complementa) — Considero que esse é o caminho! Exercitar a problematização 

das práticas socioculturais no cenário da sala de aula tencionando experiências escolares e não 

escolares, pois é nesse confronto e num processo coletivo de troca de experiências e práticas 
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que os professores vão constituindo seus saberes como praticam, ou seja, aquele que 

constantemente reflete na e sobre a prática.
170

  

 

EMÍLIA (sinaliza) — Aqui não trataremos de indicar soluções práticas, mas em se tratando de 

saberes matemáticos valorizamos deslocamentos de usos que apontem para possibilidades 

plurais das coisas tidas como unas, tais como normalmente são vistas a disciplinaridade, as 

representações, a geometria.
171

   

 

CLEO (corta) — Quando falamos em práticas sociais, as entendemos como atividade humana 

mobilizada nas comunidades onde estão inseridos nossos alunos, certo! Seguindo essa linha 

de pensamento, significa que devemos perceber a matemática como objeto cultural?         

 

CUCA (complementando a indagação) — Então ela é vista como prática cultural e natural, 

visto que se fazem presentes em nossas ações e o modo como intencionamos solucionar 

situações no dia a dia? 

 

EMÍLIA (corta) — Isso mesmo! Com esse movimento tecemos o sentido dado a 

problematização. O intuito é de percorrer/esclarecer os diferentes usos/significados nas 

diferentes práticas culturais de algo que se quer conhecer, neste sentido, tem semelhanças de 

família com a terapia desconstrucionista, porque, ao percorrer diferentes usos, desconstrói 

significados privilegiados que restringem o conhecimento; desconstrói significados únicos 

tidos como essenciais e universais do algo que se quer conhecer.
172

   

 

DONA BENTA (mudando de assunto) — Mas voltando ao slide Emília, agora tenho a 

resposta parcial daquela indagação, artistas sim! Como verdadeiros artistas entrelaçamos a 

arte de ensinar, como nas palavras de Manoel de Barros no caminho, as crianças me 

enriqueceram mais do que Sócrates, pois minha imaginação não tem estrada, e eu não gosto 

mesmo de estrada, gosto de desvios e de desver.
173
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CUCA (pensativa) — Ao tempo que os desvios são necessários no percurso pedagógico, 

juntam-se a eles as dificuldades que temos em tecer as significações, pois acredito que a 

forma de ver e mobilizar a Matemática significativamente faz toda a diferença para o aluno. 

 

VISCONDE SABUGOSA — Concordo ao citar a importância do movimento considerando a 

realidade do aluno, porém como podemos mobilizar os significados dado a complexidade dos 

objetos matemáticos? De certa forma, não continuaríamos trilhando ações regradas?   

 

TIA ANASTÁCIA (corta) — Penso que na ação cotidiana reelaboramos práticas e ao agir o 

professor se baseia em vários tipos de juízos práticos para estruturar e orientar sua atividade 

profissional [...] baseia-se em valores morais ou normas sociais, grande parte das práticas 

disciplinares do professor se baseia em juízos normativos.
174

  

 

EMÍLIA (pede a palavra) — Bem Tia Anastácia, por entender a matemática como linguagem 

mobilizados em práticas sociais que corroboramos com a visão de Wittgenstein de que não 

deve ser compreendida fora do contexto das relações sociais que se estabelecem em 

diferentes campos e contextos de atividade humana
175

. Não pode ser constituída fora dos 

modos de usar a linguagem, segundo as regras de nossas práticas mais cotidianas.  

 

TONICA (pensativa) — Mas ainda não ficou claro! Se estamos problematizando as regras 

para mobilizar a Matemática na escola, não fazemos usos das mesmas regras na perspectiva 

wittgensteiniana? 

 

CLEO (sinaliza) — Bem, considerando a Matemática como jogo de linguagem como 

qualquer outro, as regras são mobilizadas tendo em vista os objetivos dos diferentes grupos ou 

contextos, em Wittgenstein, o uso da palavra ‘regra’ está relacionado à noção de gramática, 

que está vinculada à noção de simbolismo da linguagem. Um simbolismo não mais 

compreendido de maneira abstrata, e sim como uma lógica que é produto de atos 

constituintes de formas de vida.
176
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DONA CAROCHINHA (em tom indagativo) — É como um jogo regrado que se constitui em 

práticas que adquirem significados a medida em que tecemos os usos?  

 

CUCA (corta) — Parando para pensar Dona Carochinha, deslocando essa compreensão para a 

Matemática escolar e todo aquele movimento da sala de aula, acabamos por nos prender as 

dificuldades dos alunos mobilizando uma Matemática sem sentido algum.  

 

EMÍLIA (complementa) — Nesse sentido, as ações regradas que constituem as práticas e 

que são orientadas, inequivocamente, podem ser vistas, na acepção de Wittgenstein, como 

diferentes jogos de linguagem; jogos esses que incluem também aqueles que, escolarmente, 

são denominados de conteúdos matemáticos.
177

 

 

DONA BENTA (pensativa) — Nossa Emília! Quando falamos anteriormente em prática 

enrijecida e regras universais ou estáticas, não fazia ideia quantas significações estaríamos 

rastreando aqui ao mobilizar a desconstrução desses conceitos. 

 

TIA ANASTÁCIA (retomando) — Somente agora clareou a importância de praticar o 

movimento na qual Derrida nos tenciona, ou seja, perceber o que está em jogo no cotidiano 

escolar para que assim possamos ressignificar o habitual. 

 

TONICA (em tom sorridente) — Quero rastrear palavras de Chico Buarque que vem a calhar 

com sua fala Tia Anastácia. Não sei se lembram do trecho [...]todo dia ela faz sempre tudo 

igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual [...].
178

 

 

CUCA (complementa) — No dia a dia tendemos a nos repetir com ações levando a 

mobilizações sem significados. Nesse momento ressalto aqui Jacques Derrida ao dizer que a 

linguagem é claramente um sistema universal, nunca é apoderada. Tenho somente uma 

linguagem que não é minha. O modo como é usada pode sinalizar uma singularidade. É 

precisamente o jogo e a tensão entre o singular e o geral, o singular e o iterável, pelo qual 

alguém procede a pressa de universalizar ou generalizar.
179
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DONA CAROCHINHA — Realmente podemos mobilizar uma Matemática muito além de 

padrões de raciocínios esperando respostas únicas de nossos alunos.  

 

CLEO (sinalizando) — Concordo com você Dona Carochinha! Nesse aporte, Miguel e Vilela 

apontam para matemáticas no plural. E tais matemáticas passam a ser vistas como aspectos 

de atividades humanas realizadas com base em um conjunto de práticas sociais, tais como 

aquelas realizadas pelos matemáticos profissionais, pelos professores de matemática, pelas 

diferentes comunidades constituídas com base em vínculos profissionais, bem como pelas 

pessoas em geral em suas atividades cotidianas
180

  

 

EMÍLIA (complementa) — Observem quantas matemáticas são mobilizadas culturalmente! 

Por ampliar a compreensão acerca desta diversidade que constitui a sala de aula, não estamos 

considerando apenas os saberes culturais, mas também os significados da linguagem 

matemática encenados pelos alunos. 

 

VISCONDE SABUGOSA (pede a palavra) — Dada a importância dos pontos discutidos e 

fazendo relação do movimento de trazer para as aulas as experiências vividas que o professor 

poderá repensar as condições para mobilizar esses saberes na prática. 

 

TONICA (em tom apreensivo) — Ao mencionar as condições Visconde, logo me transporto 

aos recursos pedagógicos. Penso que para a criança é importante a interação com o objeto 

Matemático assim os efeitos e sentidos mobilizados se mostram positivamente. 

 

DONA BENTA (corta) — Mas vale frisar que para otimizar essa dinâmica quanto a 

Matemática, os jogos acrescentam descobertas múltiplas repletas de significações. Vejo como 

apoio que na maioria das vezes não temos na escola. 

 

DONA CAROCHINHA (ergue a mão) — Você fala em objetos manipuláveis Dona Benta, ou 

seja, jogos como uma necessidade? 

CUCA (pede a palavra) — Você quer dizer não num caráter concreto de sentir a Matemática 

para construir as ideias certo! 
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DONA CAROCHINHA (retoma) — Talvez não tenha me expressado claramente! Me refiro 

aos jogos de linguagem mobilizados no momento em que estamos intencionando nossas ações 

pedagógicas na perspectiva das experiências socioculturais. 

 

TIA ANASTÁCIA (complementa) — É desafiador compreender os objetos matemáticos além 

de representações. Com isso, a matemática está em todo lugar, está presente na nossa vida 

cotidiana, em toda parte e, nem percebemos. A ideia é mostrar a matemática no nosso dia a 

dia e deixá-la menos assustadora.
181

   

 

EMÍLIA (pede a palavra) — Esse modo, é razoável dizer que o aluno necessita do domínio 

da linguagem para aprender proposições e conceitos matemáticos com o corpo em ação e 

caso tenha exigências de uso social e cultural para que um determinado objeto manipulável 

seja utilizado, não vejo problemas, uma vez que a perspectiva de concretude ou materialidade 

para o ensino de matemática está na linguagem e não nos objetos
182

. Importante tencionar as 

reflexões de modo a ampliar nossa compreensão de um ponto de vista da Matemática como 

objeto cultural, é preciso estarmos atentos às linguagens mobilizados pelos alunos nessa 

relação, além dos sentidos para compreender o mundo matematicamente.  

 

TONICA (curiosa) — Gente, que matemática a gente faz em sala de aula? Quais os efeitos?  

 

EMÍLIA (recordando) — Essa semana conversei com uma estagiária de Matemática, ela 

estava encantada com a sua professora do estágio. Disse-me: – Professora estamos 

encantadas com a prática da professora Ana Luz, de nossa sala de Estágio! A aula é 

encantadora. Ela é extraordinariamente alegre. Ela se envolve com a turma do Ensino 

Médio. A professora cria situações diferentes. Ela é elegante. Sabe o nome de todos os alunos 

e eles a respeitam. Estou iluminada, apaixonada! A professora desenvolve projetos de 

Matemática na escola. 

 

CUCA (em tom de confirmação) — Interessante Emília! Observamos que a mobilização de 

projetos movimenta todo o contexto escolar com envolvimento notável de alunos e 

professores. 
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TONICA (sinalizando) — Você tem razão! Quando os alunos interagem percebemos muitas 

vezes as problematizações durante a própria atividade proposta. 

 

VISCONDE SABUGOSA (pensativo) — Considerando que nosso público são alunos dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Reconheço que muitas são as necessidades 

matemáticas e mais ainda são as práticas mobilizadoras que precisam ser sempre discutidas e 

repensadas. 

 

EMÍLIA (mobilizando) — Concordo!  Sabemos que o acontecimento junto à experiência, à 

experienciação – experiência em ação. Uma experiência, é sempre singular, sempre 

constituidora de marcas, de afetos, de subjetividades. Sendo assim, precisamos transitar por 

reflexões, conexões e tensões, tais quais se revelam no chão da sala de aula.
183

 

 

Olhares e sorrisos se mobilizaram com a fala de Emília... 

E os presentes, caminharam em direção ao cantinho com lanche, enquanto suas vozes 

ecoavam com palavras de despedidas. 

 

Com a terapia filosófica inspiradora desde o início da pesquisa, procuramos 

problematizar entendimentos de educação Matemática por concepções essencialistas, cujos 

significados são vistos como campos regrados de verdades únicas. Nesta cena, ampliaram-se 

compreensões acerca de Matemáticas culturalmente diferentes, onde os significados são 

praticados em diferentes comunidades de práticas, ou seja, em matemáticas do cotidiano, 

escolar e acadêmica rastreados por alunos e professores. 

As discussões iluminam pontos de vistas em que a matemática está presente em 

diversos jogos de linguagem tecidos em práticas sociais. Portanto, a matemática participa de 

jogos de linguagens plurais levando a usos específicos dentro do jogo regrado na qual está 

inserida. Compreendendo que a Matemática não está fora da linguagem, os professores 

trilharam problematizações em práticas mobilizadoras nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental mobilizadas em práticas Matemática. Práticas essas que se mostram como 

produto de práticas efetivas que ocorrem e evoluem à medida que são orientados por 

determinadas regras. 
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Corroboram em discussões de conceitos wittgensteinianos de forma elucidativa, 

repensando a necessidade de problematizações acerca da Matemática escolar e cotidiana, 

tendo em vista usos e significados tecidos pelos alunos em sua vida. Em se tratando de 

práticas mobilizadora de cultura matemática nos anos iniciais, entendemos que por meio de 

seus usos, podem variar ou transformar-se de uma prática para outra em jogos de linguagem 

significados numa relação de apropriação em suas formas de vida e semelhanças de família.       

Na cena a seguir, percorremos as encenações de práticas Matemáticas de professores 

componentes do corpus da pesquisa, cujas ações no chão da sala de aula perpassam caminhos 

pedagógicos de diferentes maneiras intencionando a mobilização de saberes fazendo uso de 

jogos para significação da relação Matemática da vida com a escolar. Os participantes somam 

dez personagens ficcionais, a pesquisadora Emília; sete professores da escola e sujeitos da 

pesquisa em todas as conversas Tonica, Visconde Sabugosa, Dona Benta, Narizinho e Tia 

Anastácia; duas professoras convidadas Cuca e Dona Carochinha e a personagem Fada Azul 

que surpreende a todos durante a conversa com sua presença inusitada.   

 

CENA 4: TESOUROS DA EMÍLIA – Percorrendo problematizações no Terceiro Ato 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Roda de conversa com os professores 

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2019. 

 

CENÁRIO: Uma das salas de aula de 1º ano da escola Belezas do Buriti, cuja sala 

com paredes repletas de decoração temáticas que estimulam a imaginação das crianças numa 

sintonia perfeita aos olhos de nós educadores. Numa tarde muito quente de setembro de 2019, 

a pesquisadora aguardava ansiosamente os personagens para mais um episódio, na qual os 

preparos versaram uma roda de conversa sobre o uso de jogos em práticas de Matemática 

escolar no Ensino Fundamental. Nesse clima animador, tudo organizado com muito zelo à 

espera dos atores, texto com fragmentos do artigo A seria busca no jogo: do lúdico na 
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Matemática
184

, folha em branco para possíveis anotações, caneta, data show, caixinha de som, 

cantinho com lanche e lembrança na figura de cubo mágico como forma de agradecimento da 

participação de todos. 

A narrativa deste jogo de cenas, percorrem problematizações de práticas de 

mobilização de Cultura Matemática por meio de jogos. Inúmeras inquietações ressaltam no 

contexto da sala de aula nos Anos Iniciais ao rastrear significados intencionados em práticas 

pedagógicas de professores da referida escola. Que preocupações permeiam práticas 

matemáticas de 1º ao 5º ano, considerando as experiências do cotidiano dos alunos? Como 

acontece a mobilização da Matemática da vida relacionando-a com a Matemática escolar por 

meio do jogo? Até que ponto o uso do jogo favorece a significação da Matemática escolar no 

Ensino Fundamental?  

Tocados por estas e outras inquietações, os diálogos entrelaçaram problematizações 

de maneira a ampliar significações de práticas de mobilização de Cultura Matemática em sala 

de aula, tendo em vista as experiências culturais dos alunos em suas comunidades de práticas 

mobilizadas em diferentes jogos de linguagem. Numa visão wittgensteiniana, os jogos de 

linguagem – sendo práticas sociais – possuem significados dentro da forma de vida que os 

abriga, assim considerada como um conjunto de jogos de linguagem, a matemática escolar 

apresenta uma gramática específica, conformada por um conjunto de regras.
185

  

Entendendo a Matemática como jogo regrado e como conjunto de jogos de 

linguagem em que as práticas escolares mobilizam significados por meio de uma gramática 

específica e seus usos, seguimos uma mesma regra praticada de modos diferentes, em função 

do contexto, do jogo de linguagem em que o gesto está inserido
186

. Percorrendo diferentes 

mobilizações na Matemática escolar nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que 

consideramos significativas as discussões tecidas no texto que mobilizou a proposta da roda 

de conversa em problematizar o uso do jogo e a seriedade em práticas Matemáticas. As 

situações de jogo são consideradas como parte das atividades pedagógicas, porque são 

elementos estimuladores, assim é elemento do ensino apenas como possibilitador de colocar 

em ação um pensamento
187

, de maneira que os saberes Matemáticos possam acontecer num 

contexto de relações que faça sentido para o aluno. Que comecem as narrativas! 
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O espontâneo só pode surgir como começo puro do acontecimento na 

condição de não se apresentar a si mesmo, nesta condição de 

passividade inconcebível e irrelevável onde nada pode apresentar-se a 

si mesmo. Requeremos aqui uma lógica paradoxal do acontecimento 

como fonte que não pode apresentar-se, regressar a si. O valor do 

acontecimento é talvez indissociável do de presença. (DERRIDA, 

1991, p. 338). 
 

 

Abrem-se as cortinas para os acontecimentos, inspirada na epígrafe num momento 

presente ecoando revelações e movimentos dos personagens em suas encenações, buscando 

entender as possíveis relações entre as Matemáticas do cotidiano e escolar pelo viés filosófico 

da terapia desconstrucionista. Que venham as tensões: Como acontecem as mobilizações 

Matemáticas em sala de aula? As ações pedagógicas alcançam os alunos e suas relações 

praticadas na vida e na escola? E quantas inquietações mais serão necessárias? Me proponho a 

responder! Todas aquelas inevitáveis por meio de fissuras que nos levam aos rastros e 

significações dos alunos que transitam no Ensino Fundamental! 

Com um som ambiente, na voz suave de Almir Sater
188

, a pesquisadora Emília 

aguardava os personagens ansiosamente. No horário combinado, adentraram a sala um a um 

em tom sorridente cumprimentando-me de maneira cortês. Assim, cada um procurou o lugar 

na roda que se sentiriam mais à vontade e foram acomodando-se. Muito interessante foi 

observar que cantavam baixinho a canção de fundo Tocando em frente
189

 até o momento em 

que todos estavam devidamente em seus lugares. 

  

EMÍLIA (cantarolando) — Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já 

chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe, eu só levo a certeza do que 

muito pouco sei. Ou nada sei [...]
190

. Boa tarde a todos! É com muita satisfação que os recebo 

novamente para mais uma roda de conversa na perspectiva de mobilizações significativas à 

nossa prática Matemática por meio do jogo. Senti que apreciaram a canção, impressão minha? 

 

CLEO (acenando inquieta para falar) — Certamente não foi Emília. Amo essa música, porque 

lembra minha infância, meus pais e como tudo naquele tempo era diferente. Bons momentos! 
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NARIZINHO (complementa) — Uma boa conversa seja qual for o contexto em casa, na 

igreja, no shopping ou no trabalho sempre é algo prazeroso assim como a música, cinema, 

dança ou teatro. Acredito que essa sensibilidade está na alma de todos nós professores.  

 

EMÍLIA (em tom de confirmação) — Por esse caminho de conversação que se problematiza a 

prática, uma aprendizagem significativa, vista como a compreensão de significados, que se 

relaciona às experiências anteriores e vivências pessoais dos aprendizes, permitindo a 

formulação de problemas desafiantes que incentivam o aprender mais
191

   

 

DONA CAROCHINHA (pede a palavra) — Compartilho da ideia que as conversas em 

reuniões pedagógicas sempre são mais frutíferas ao invés de encontros na qual passivamente 

só ouvimos.   

 

TONICA (com gestos de concordância) — Acredito também nessa forma de caminhar, 

sempre escutei meus pais dizendo que é conversando que a agente se entende. De fato, 

conversar é uma arte e a Emília foi feliz quando disse que nos levam a compreender e 

significar muitas coisas. 

 

TIA ANASTÁCIA (sinalizando) — Em se tratando de relações no trabalho dentro da escola, 

penso que o caminho para mobilizar ações devem pautar-se em muitos cuidados. O ambiente 

escolar é espaço de criação e recriação de diferentes práticas e nós somos elemento instigador. 

 

EMÍLIA (complementando) — E como espaço multifacetado o diálogo mostra-se como fio 

mobilizador, as rodas de conversa priorizam discussões em torno de uma temática 

(selecionada de acordo com os objetivos da pesquisa) e, no processo dialógico, as pessoas 

podem apresentar suas elaborações, mesmo contraditórias, sendo que cada pessoa instiga a 

outra a falar, sendo possível se posicionar e ouvir o posicionamento do outro.
192

  

 

DONA BENTA (em tom reflexivo) — Digam-me como ser professor e não compreender as 

relações com a linguagem do coração? Há quem duvide dos efeitos de tal sensibilidade? 
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VISCONDE SABUGOSA (com gestos de confirmação) — Não se pode negar que ouvir é 

mais fácil que falar, mas sentir traz a beleza invisível aos olhos. Deslocando para o momento 

presente da nossa conversa e observando a complexidade das questões envolvidas no espaço 

escolar, acredito no diálogo como ferramenta positiva, pois nos toca com possibilidades. 

 

EMÍLIA (em tom esclarecedor) — No modo wittgensteiniano de problematizar a linguagem 

como algo universal que o ato de conversar possibilita ampliar o repertório das significações 

ecoadas naquele contexto, sabendo que estas não são fixas e se constroem e reconstroem no 

momento em que estão sendo mobilizadas.
193

 

 

CUCA (sutilmente) — Perceberam quantos pensamentos rastreamos até aqui, memórias, 

música, teatro, poesia e estamos apenas iniciando nossa viagem terapêutica como diz Emília.  

 

EMÍLIA (sorridente) — Verdade, quando a Cuca disse a palavra viagem, me recorreu Cecília 

Meireles [...]estou diante daquela porta que não sei mais se ainda existe... estou longe e fora 

das horas, sem saber em que consiste nem o que vai nem o que volta... sem estar alegre nem 

triste, sem desejar mais palavras nem mais sonhos, nem mais vultos, olhando dentro das 

almas, os longos rumos ocultos, os largos itinerários de fantasmas insepultos [...].
194

     

 

TONICA (fazendo referência) — Num clima de boa conversa vamos nos deslocando para 

outros lugares significando e ressignificando itinerários nesta caminhada pedagógica. Percebi 

que além da canção, você trouxe um vídeo para nos mostrar? 

 

EMÍLIA (preparando o áudio para o vídeo) — Isso mesmo, espero que gostem! Esse vídeo 

com o título Tecnologia e metodologia
195

, permite esparramar problematizações em diferentes 

vertentes educacionais. Então vamos ao vídeo! 

 

As vozes silenciaram naquele momento, em que os participantes dedicavam sua 

preciosa atenção as performances em uma aula de Matemática representada na cena. 
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CUCA (acenando a mão logo ao término do vídeo) — Esse vídeo é muito interessante, faz a 

gente pensar as questões metodológicas e como os recursos são importantes até certo ponto, 

muitos aspectos precisam ser consideramos quando preparamos uma aula. 

 

TIA ANASTÁCIA — Muitas vezes temos mídias ou recursos materiais para trabalhar com os 

alunos e por diversos motivos não são mobilizados de forma positiva quando aliado à prática 

pedagógica em qualquer disciplina, mais ainda em Matemática. 

 

EMÍLIA (complementando) — Muitos quesitos relacionados a Matemática precisam ser 

considerados no ato de ensinar. Aos elementos que contribuem, o jogo aparece dentro da 

educação matemática incorporado às atividades educativas. O objetivo é buscar razões do 

uso do jogo atentos aos cuidados a serem tomados com os modismos adotados.
196

  

 

VISCODE SABUGOSA — Presumo que relevante nisso tudo são os objetivos que se quer 

alcançar com qualquer atividade proposta, fica claro no vídeo que a professora continua com a 

mesma forma de mobilizar a tabuada em sala mesmo dispondo de vários recursos. 

 

NARIZINHO (gesticulando a cabeça) — É verdade Visconde, ficou claro neste vídeo como 

professor é peça fundamental como mediador, a sala de aula é um momento de interação 

entre a matemática formal e a matemática como atividade humana, não devemos nos 

esquecer de que o professor organiza ele próprio sua atividade matemática.
197

 

 

EMÍLIA (pedindo a palavra) — Considerando a presença da Matemática em toda parte faz-se 

necessário significá-la por meio do envolvimento dos alunos, pois o professor nessas 

situações pode problematizar situações e contextos partindo de sua cultura, história de vida e 

suas experiências.
198

  

 

CLEO (pensativa) — Vocês viram que foram apresentadas as mídias como meio para 

melhorar a prática da professora, porém ela continuou mobilizando uma Matemática sem 

sentido algum.   
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DONA CAROCHINHA (retrucando) —  Acontece colegas que existem fatores de diferentes 

naturezas que influenciam ou interferem no avanço do aluno em sala de aula, ou seja, não 

depende somente da escola, principalmente de nós. 

 

EMÍLIA (em tom esclarecedor) — Nesse sentido que percorremos problematizações de 

práticas Matemáticas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, usos diferentes de conceitos 

matemáticos em diferentes jogos de linguagens, desconstruindo a crença de que o saber 

matemático consiste num único saber universal e apontam para uma constituição de 

esquemas teóricos específicos que indicam as condições de sentido e inteligibilidade de 

diferentes situações, épocas e lugares da vida.
199

 

 

CUCA (corta) — É nesse momento de significação dessas matemáticas que pensamos o jogo 

como meio que contribui para melhor relação de conceitos mobilizados pela escola.  

 

EMÍLIA (continuando) — O conjunto de situações percorridas pela escola intencionando a 

significação dos conceitos matemáticos pode ser restrito ou amplo, dependendo da prática 

pedagógica efetiva de cada professor. No entanto, essas situações estão sempre distanciadas 

das práticas diárias.
200

    

 

DONA BENTA (em tom áspero) — Tenho certeza que todos nós enquanto professores, nos 

propomos a esparramar práticas de modo que sejam alcançados os objetivos que é 

problematizar os saberes dos alunos de maneira que avancem e signifiquem no contexto da 

sala de aula a Matemática escolar. 

 

CLEO (incisivamente) — É muito fácil falar que tudo depende do professor, aqueles que 

falam na maioria das vezes tem uma visão superficial do dia a dia na sala de aula. A tarefa 

não é fácil!  

 

EMÍLIA (acalmando os ânimos) — Vamos nos acalmar caros colegas! O que queremos 

pontuar se refere ao papel do professor em relação ao uso de recursos como o jogo por 
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exemplo, de modo que sem a intencionalidade pedagógica, corre-se o risco de se utilizar o 

jogo sem explorar seus aspectos educativos, perdendo grande parte de sua potencialidade.
201

  

 

TIA ANASTÁCIA — Concordo com você Emília, quando destaca a ação do professor. 

Temos consciência de que o professor pode ter os melhores e mais sofisticados materiais de 

apoio pedagógico, se ele não souber usar dá no mesmo, uma prática sem sentido para o aluno. 

 

TONICA (corta e retoma) — Narizinho cita anteriormente a professora, ela quis dizer que a 

mesma não explorou os meios que foram oportunizados em favor da uma prática significativa.  

  

NARIZINHO (em tom angustiante) — Então é nesse momento que pensamos em inúmeros 

caminhos como meio para significar a Matemática do cotidiano com a Matemática escolar. 

Quantas Matemáticas se mostram em comunidades e usos diferentes, acabo de pensar nisso! 

 

EMÍLIA (como num estalo) — De repente me veio a lembrança um filme que assisti 

inspirado no balé Lago dos Cisnes que até hoje faz sucesso em diferentes adaptações e jamais 

perde sua beleza revelada em quatro atos maravilhosos.
202

  

 

TONICA (bruscamente corta) — Eu não canso de assistir O cisne negro que foi uma dessas 

adaptações, meu sonho era ter assistido à apresentação feita em Belo Horizonte em 2014, 

infelizmente não pude viver esse acontecimento. Interrompi você Emília, continue!  

 

EMÍLIA (com risos) — Imaginem que a escola é um teatro e a sala de aula é o palco. Até 

chegarem aqui tanto os alunos quanto nós marcamos nossa presença com rastros vividos em 

outros contextos e para que as mobilizações esperadas aconteçam tudo em volta precisa de um 

olhar peculiar. Como no Lago dos Cisnes em que a beleza não se faz somente com bailarinos, 

mas o conjunto orquestra, regente, coreografia e encenação.       

 

VISCONDE SABUGOSA (com sorrisos no canto da boca) — A conversa está ótima que sem 

sair do lugar fomos a Rússia. Vejam que ainda nem começamos a conversar sobre o texto que 

a Emília nos trouxe sobre as questões que implicam no uso do jogo.   
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CLEO (em tom nostálgico) — É verdade Visconde! Falamos das ações do professor, dos 

diferentes jogos de linguagem que se tecem, da Matemática escolar e da vida. Às vezes me 

pego a pensar, talvez meu aluno mostre dificuldade em significar a Matemática tanto quanto 

eu tenho dificuldade em mobilizá-la em sala de aula.  

 

EMÍLIA (suspirando profundamente) — Vamos nos tranquilizar, as angústias que ecoam 

fazem parte de todo e qualquer acontecimento que mobilizam ao pensamento, a linguagem 

como movimento de transformação, sem preocupar-se em conceituar, definir, descrever, 

explicar, representar e interpretar, mas quem sabe transformar a relação que temos - com a 

infância, com as crianças, com o mundo.
203

 

 

DONA CAROCHINHA (com semblante enrijecido) — Me desculpem, sou professora no 4º 

ano e acredito que até certo ponto os caminhos por meio de materiais pedagógicos fazem 

sentido aos alunos, porém nesta etapa começam as cobranças do sistema que foge a questão 

do concreto. 

 

CUCA (corroborando com a colega) — Você mencionou um ponto relevante, o sistema cobra 

resultados num modelo que busca controlar os movimentos envolvidos no fazer pedagógico. 

Isso nos leva a muitas problematizações em relação aos saberes dos alunos, pois existem 

semelhanças em suas práticas, porém os significados são percorridos de maneira diferente. 

 

EMÍLIA (lançando inquietações) — Então me digam porque as discussões sobre o fracasso 

escolar perpassam em atribuir culpados, o aluno que não tem capacidade, o professor que é 

despreparado, a secretaria que não remunera, as universidades que não formam bem.
 204

  

   

DONA BENTA (mobilizada) — Sabe Emília, essa fala me soa de modo estremecedor. Porque 

os alunos mobilizam práticas matemáticas em seu cotidiano quando ele compra um pão, a 

pipoca em frente à escola com o dinheiro insuficiente, o tamanho da roupa, o número do 

calçado, as quantidades ao fazer uma receita, etc.  

 

EMÍLIA (disponibilizando) — Nessa ótica de discussão amigos, trouxe este livro que se 

chama Na vida dez, na escola zero
205

 que percorre inúmeras problematizações em relação às 
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matemáticas. Na escola a Matemática como ciência, na vida a Matemática como atividade de 

alguém que compra, vende, mede, argumenta, registra, etc.   

 

NARIZINHO (curiosamente) — Que legal Emília, você poderia me emprestar esse livro? 

 

EMÍLIA (em tom de satisfação) — Claro! Tenho certeza que vai gostar! Recentemente, tem-

se procurado salientar a importância de uma análise do rendimento escolar em função das 

características individuais de famílias pertencentes a mesma classe social, sem levar tanto em 

consideração os estereótipos que enfatizam as deficiências da classe social baixa, haja vista 

a existência de alunos não pertencentes a essa classe, que têm bom rendimento escolar
 206

 

 

TIA ANASTÁCIA (recordando cenas do vídeo) — Deslocando para as mobilizações do 

vídeo acerca da prática com materiais, com eles pensamos em mobilizar uma melhor 

compreensão do aluno acerca dos saberes que queremos trabalhar, ou seja, percorrer 

significados. 

 

TONICA (corta e retoma) — Emília, vi que a nossa conversa transita pelas práticas 

Matemáticas por meio do jogo. Tenho muitas preocupações ao pensar nessas possibilidades 

mesmo tendo consciência da presença dele em diferentes épocas de nossa vida.  

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Tonica a importância do jogo como fato social numa 

perspectiva de linguagem emerge quando o jogo assume a imagem, o sentido que cada 

sociedade lhe atribui. É este o aspecto que nos mostra por que, dependendo do lugar e da 

época, os jogos assumem significações distintas.
207

 

 

VISCODE SABUGOSA (complementando) — Nossa aflição sempre será com que o aluno 

relacione essas Matemáticas na escola. Vejo os conteúdos anuais organizados por bimestre 

que me assustam, e sinceramente fico pensando meu Deus como vou mobilizar tal conteúdo?  

 

DONA BENTA (compartilhando a angústia) — Também me pego a pensar Visconde, como 

vou mobilizar os objetivos com minha turminha de 2º ano que estão numa etapa onde 
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precisam estar envolvidos nas atividades matemáticas e significá-las por meio das ações que 

propomos.   

 

EMÍLIA (pede a palavra) — Por isso, os convido a pensar a Matemática como possibilidades 

de aproximar a criança do conhecimento científico, levando-a a vivenciar situações que a 

aproximem daquelas que ela enfrenta ou enfrentou.
208

 

 

NARIZINHO (em tom de constatação) — Isso mesmo Emília, a questão não é usar o jogo 

como meio exclusivo para significar essa relação, mas as situações que propomos na prática.  

 

EMÍLIA (recordando) — Agora rastreio minha infância e o jogo da amarelinha. Brincávamos 

na rua de cascalho onde morávamos, fazendo marcas no chão com um pedaço de madeira. Na 

escola acontecia na hora do recreio e hoje penso, como nunca conversamos sobre as regras?    

 

CUCA (com risos) — Isso é verdade Emília, perdi as contas do quanto brinquei de 

amarelinha e como era legal. Regras? Quem pensava em regras queríamos mais era diversão.   

 

CLEO (com gestos de confirmação) — Concordo com você! No meu tempo a Matemática era 

algo assustador, eu tinha medo do professor e não conseguia aprender de jeito nenhum, o uso 

do quadro como único meio para o professor trabalhar conosco era algo desmotivador. 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Por isso que os caminhos que versam essa compreensão, 

revelam que não precisamos de puros objetos em sala de aula, mas de situações que mobilize 

os saberes necessários para tal, a liberdade de pensar em diferentes formas de solução é 

essencial para que o aluno recrie, assim teríamos alunos reflexivos, independentes e 

confiantes.
209

 

  

DONA CAROCHINHA (incisivamente) — Entendo que a escola precisa sistematizar o 

ensino da Matemática estreitando essa relação com a vida do aluno. Então pergunto a vocês 

porque somos cobrados por caminhos tão rígidos baseados somente em resultados certo ou 

errado, que pouco evidenciam seus saberes e muitas vezes se mostram apenas na escola para a 

maioria desses alunos?  
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CUCA (sinaliza) — Entendo sua preocupação, sou professora no terceiro ano e vejo que essas 

questões de envolvimento do aluno acontecem muitas vezes na contramão. Ora mobiliza 

melhor o abstrato ora o concreto, e por sua vez não consegue narrar o caminho percorrido. 

 

EMÍLIA (tencionando) — Isso que nos move a praticar a desconstrução da Matemática 

enrijecida e universal, e no caminhar wittgensteiniano percorrer outras possibilidades de 

usos/significados do jogo em práticas Matemáticas nos Anos Iniciais.   

 

DONA BENTA (pensativa) — Eu vejo que essa aproximação entre as Matemáticas na qual 

estamos conversando aqui se revelaria como caminhos outros de (re)pensar a Matemática. 

 

EMÍLIA (retoma a fala anterior) — Considerando que tais possibilidades mobilizam 

significados por meio do jogo regrado em que a linguagem Matemática é praticada, 

entendemos com Wittgenstein a matemática e o status da não essencialidade, da não 

universalidade, da não metafísica, da não exclusividade, características essas próprias das 

atividades humanas.
210

  

 

TIA ANASTÁCIA — No meu ponto de vista o aluno mobiliza os significados muito melhor 

quando ele está envolvido, quando interage, manipula, cria e recria estratégias/regras. 

 

NARIZINHO (mobilizada) — O professor é ponto chave, desde a preparação de sua aula até 

a ação pedagógica de fato. Muitos elementos estão envolvidos para que o signifique a 

Matemática que cabe à escola mobilizar. 

 

EMÍLIA (extasiada) — Diante do texto e do contexto, do espaço e do tempo, dos corpos em 

movimento, somos convidados a pensar a Matemática! Uma matemática que está na origem, 

na origem das coisas, do mundo, na origem do pensamento, e por isso está no começo, por 

isso, incompleta, por isso, experiência. Ligada a despropósitos, ao jogo, à brincadeira, às 

fabulações e às profanações.
211

    

 

TONICA (revelando-se) — Nossa, meu corpo estremeceu com suas palavras Emília! Um 

movimento que certamente nos deixa marcas. Sabe de uma coisa, gostei disso!    
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DONA BENTA (destacando) — O professor deve ser um parceiro na mobilização dos saberes 

de seus alunos, ser um bom mediador, se permitir aprender e poder refletir sobre sua prática. 

A curiosidade aguçou ainda mais ao se tratar de práticas por meio do jogo. Podemos ir ao 

texto? 

 

EMÍLIA (deslocando-se em direção ao slide) — Claro que sim Dona Benta! 

   

Emília apontado para o slide onde leia-se:  

 
Figura 6: Slide mobilizador da pesquisadora na roda de conversa. 

 

De repente, em meio ao movimento e problematizações fomos surpreendidos pela 

Fada Azul, que como num passe de mágica abriu à porta cumprimentando a todos com 

abraços calorosos!  

 

EMÍLIA (em tom de satisfação) — Que prazer revê-la! Meus amigos, quero que conheçam a 

Fada Azul! Fique sabendo que vamos aproveitar sua passagem por aqui ao máximo! 

 

FADA AZUL (sorridente) — Ótima tarde a todos! Soube dessa conversa pela Emília dias 

atrás e confesso que não foi planejado. Estava por perto, resolvi entrar, mas não vou me 

demorar. É o que sempre digo como wittgensteiniana que sou aprendemos uns com os outros, 

aprender é sempre aprender a fazer algo com o corpo, em conformidade a regras definidas, 

caso o jogo as tenha
212

. O prazer é todo meu, então o que nos aguarda ao jogo de hoje? 
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CLEO (em tom de acolhida) — Sem dúvida uma feliz surpresa. Receba as boas vindas de 

todos e neste instante de brecha no seu tempo Fada Azul, nos preparávamos para esparramar o 

tema da nossa conversa, de um modo mais preciso atentos ao fragmento projetado no slide.  

 

FADA AZUL (prontamente) — Venho percorrendo leituras e pesquisas em torno de 

temáticas com foco em práticas culturais e jogos de linguagem. Portanto, considerar os 

elementos culturais na Educação nos leva a percorrer modos outros de significar a linguagem, 

em se tratando de Educação Matemática entendemos numa visão wittgensteiniana de que não 

existe prática humana e cultural sem jogo de linguagem regrado.
213

    

 

EMÍLIA (apontando para o slide) — Isso mesmo, a linguagem Matemática se configura em 

situações praticadas culturalmente. Assim, conversaremos sobre práticas Matemáticas por 

meio de jogos, de modo a romper conceitos que se mostram como representação de objetos e 

ponderando os significados tecidos em seu uso a partir do jogo regrado da sala de aula.  

 

CUCA (timidamente) — Não sei se recordam, que em nossa outra conversa comentei que 

nunca olhei a Matemática pela perspectiva da linguagem. Confesso a vocês que as vozes 

depois daquela conversa ecoaram de tal forma a problematizar minhas próprias práticas 

Matemáticas, mais ainda quando falamos em usar o jogo como elemento mobilizador. 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Entendo perfeitamente sua preocupação com a utilização do 

jogo, muitas vezes, tornar os ambientes de ensino ricos em quantidade e variedade de jogos, 

para que os alunos pudessem descobrir conceitos inerentes as estruturas dos jogos por meio 

de sua manipulação, tem levado a práticas espontaneistas da utilização dos jogos nas 

escolas.
214

 

 

VISCONDE SABUGOSA (corta) — Tenha certeza que sua preocupação Cuca é também para 

muitos. Acredito que o princípio do movimento se faz em torno do professor em respeitar os 

saberes que o aluno traz, percorrendo sentidos mobilizados por eles.  

 

FADA AZUL (acenando) — Vejam bem, para ser professor não existe modelagem em nossa 

formação e tampouco em nossas ações, entendemos como um processo de constituição de um 
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sujeito-professor, aquele que deve se colocar na posição de um ensinante que, às vezes, 

torna-se aprendiz.
215

 

 

VISCONDE SABUGOSA (retrucando) — Concordo com você! Muitos de nossos professores 

rastreavam práticas tradicionais em que eram detentores do conhecimento. No meu tempo não 

tive oportunidade de vivenciar sentidos Matemáticos de modo expressivo e hoje como 

professor me coloco a ouvir o que meu aluno tem a dizer. 

 

FADA AZUL (suavemente) — Suas palavras me inspiram um pensamento derriadiano minha 

linguagem, a única que eu me ouço falar e eu concordo em falar, é a linguagem do outro. 

Não há nada em si, algo só é a partir do rastro de outro, que também é rastro de outros.
216

 

 

EMÍLIA (fazendo referência) — Mobilizados por rastros de si e de outros, emergem a 

importância de problematizarmos uma Educação Matemática pautada em modelos 

pedagógicos, cuja visão de conhecimento puro levou a práticas em que os conteúdos eram 

pouco relevantes por priorizarem o desenvolvimento das estruturas.
217

  

 

CLEO (complementando) — É claro que a importância de contarmos com pesquisas em 

Educação Matemática que possam iluminar nossas práticas se faz imprescindível. Logo penso 

em aulas de Matemática com uso de jogos que podem ou não dar certo no momento da ação.  

 

DONA CAROCHINHA (complementa) — As incertezas que rodeiam nossa prática 

pedagógica constituem-se como elemento de transformação na ação, são movimentos 

percorrendo possibilidades que precisam ser cuidadosamente vistos em práticas com jogos.  

 

EMÍLIA (com gestos de confirmação) — Significar a Matemática escolar fazendo uso de 

jogos não é uma tarefa fácil quando há uma concepção de jogo como promotor desse 

desenvolvimento, o uso de sucata para confecção de jogos de montar e a retomada do uso de 

materiais de ensino sem objetivos pedagógicos.
218
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FADA AZUL (alertando) — Por isso, deve-se redobrar os cuidados com o uso do jogo para 

não a tornar uma prática banalizada. Indicadores que nos permitem inferir que estamos 

começando a sair de uma visão do jogo como puro material instrucional para incorporá-lo 

ao ensino, tornando-o mais lúdico e propiciando o tratamento de outros aspectos.
219

  

  

TONICA (em tom áspero) — A responsabilidade do professor na mobilização do jogo em 

aulas de Matemática a princípio transcorre motivada pelo alcance dos objetivos e propósitos 

da atividade com jogo ou qualquer material utilizado como apoio. 

 

EMÍLIA (esclarecendo) — Porém ao tratarmos da relação entre Matemática escolar e 

cotidiana não podemos tomar o jogo como elemento improdutivo, a mobilização do 

conhecimento matemáticos por meio de situações ligadas às regras, a estrutura e o mundo 

imaginário traduzem o contexto sociocultural do aluno.
220

 

 

DONA BENTA (com gestos de confirmação) — No meu ponto de vista, os jogos certamente 

são ótimas ferramentas, pois incita a concentração, competitividade, criatividade, mobilização 

de estratégias e etc. Movimentos e saberes que podem ser adequados a vários conteúdos. 

 

TIA ANASTÁCIA (complementa) — Dentro dessa perspectiva Dona Benta, nosso dever é 

trazer para a sala de aula o que o aluno sabe, levando-o a compreensão ou criação das regras 

propostas em diferentes atividades mobilizadoras. 

 

CLEO (pede a palavra) — Acredito que de forma lúdica os jogos despertam o interesse e a 

vontade de aprender dos alunos e a partir de suas experiências, o jogo pode ser boa estratégia 

para significar os conhecimentos da sua vida fora da escola, bem como os escolares também. 

 

FADA AZUL (ergue a mão sutilmente) — Olhar o espaço da sala de aula como lugar de 

aberturas e possibilidades outras de Cultura Matemática, um pouco de ar livre ao relacionar 

tais conhecimentos como diria Clareto, um fora que se faz dentro ao mesmo tempo uma 

relação com o fora da sala de aula, com a sala de aula e seus foras e seus dentros e seus 

entres.
221
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NARIZINHO (pensativa) — Realmente Fada, situações corriqueiras em sala nos move a 

inquietar-se. O modo como reinventamos principalmente na prática com jogos considero 

muito válido, pois o jogo ajuda o aluno que sabe e os alunos que estão caminhando de 

maneira produtiva, por isso valorizo o trabalho com jogos. 

 

VISCONDE SABUGOSA (em tom de alerta) — Bem amigos, o que dizer das minhas aulas 

na qual faço uso de jogos pela natureza da disciplina. Importante e necessário ter a prática, 

planejar, visualizar aspectos positivos e o que precisa ser repensado em um novo uso em 

várias disciplinas, observando o aluno como sujeito dentro deste contexto. 

 

No instante destas falas, discretamente a Fada Azul passa os olhos ao celular e seu corpo 

parece inquieto. Direcionando olhares aos presentes, vai organizando os pertences em sua 

bolsa.    

 

EMÍLIA (mobilizando) — As práticas escolares nos Anos Iniciais constituídas de elementos 

prazerosos para os alunos mobilizam saberes vivenciados, possibilidades aos conhecimentos 

futuros e com o uso do jogo na Matemática, tomando-o como possibilidade de explorar 

conceito e colocando-o de forma lúdica para lidar com o conceito.
222

 

 

FADA AZUL (ergue a mão e corta suavemente) —  O jogo na Educação Matemática parece 

justificar-se ao introduzir uma linguagem matemática que pouco a pouco será incorporada 

aos conceitos matemáticos formais, ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e 

ao criar significados culturais para os conceitos matemáticos.
223

 

 

CUCA (compartilhando) — Quase não tenho trabalhado com jogos este ano. Pretendo 

trabalhar em muitos momentos ainda, pois a Matemática com jogos sempre mobiliza aos 

alunos às descobertas ou conflitos durante a interação com jogos, e consequentemente aos 

avanços. 

 

FADA AZUL (levantando-se em tom suave) — De certo os acontecimentos no espaço escolar 

constituem momentos presentes que marcam e são marcados tanto para alunos quanto para 

professores, que num outro momento serão traços e rastros. Desloco para esse momento 
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algumas palavras de Clarice Lispector, estou tentando captar a quarta dimensão do instante-

já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não 

é mais...E quero capturar o presente que pela sua própria natureza me é interdito: o presente 

me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu sempre no já.
 224

    

 

DONA BENTA (sensibilizada) — A voz de Clarice nos toca a alma Fada Azul, nesse 

momento que faz o agora você foi profunda nessas palavras, mas percebi que se levantou. 

Não diga que está de saída, a conversa ainda não acabou! É muito cedo! 

 

EMÍLIA (em tom de brincadeira) — Nossa! Fomos pegos de surpresa! Ah não, lembrei que 

você disse que não demoraria. De antemão, quero agradecer sua presença nesta tarde e 

principalmente as mobilizações tecidas em torno da temática da conversa de hoje. 

 

NARIZINHO — Em nome de todos também agradecemos o esforço de estar conosco e 

compartilharmos experiências e discussões que certamente movimentaram esta tarde.  

 

FADA AZUL (agradecendo) — Eu quem agradeço, para mim um presente conhecê-los. E 

com as palavras de Lispector que acabei de dizer, me despeço. Até breve!     

 

Assim, a Fada Azul fez questão de abraçar um a um dos presentes despedindo-se 

sorridente e com palavras doces ao ouvido, deixando brechas a novos reencontros. Ao fechar 

a porta Cleo se pronuncia.  

 

CLEO (em seguida) — Particularmente, aprecio rodas de conversas como essa. Temos 

poucos momentos na escola em que podemos externar inquietações, compartilhar 

conhecimentos, aprender uns com os outros. Momentos como este nos faz crescer como 

pessoas e profissionais.   

 

EMÍLIA (esclarecendo) — Concordo com você Cleo, as rodas de conversa se diferenciam de 

outras atividades grupais, como a terapia de grupo, pois para o desenvolvimento das rodas, 

os sujeitos podem se expressar no grupo, por meio da reflexão e do diálogo.
225
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CUCA (retoma sutilmente) — Acredito no diálogo como ferramenta positiva em qualquer 

contexto, e principalmente no espaço escolar traz ganhos para todos os envolvidos direta ou 

indiretamente com a Educação, por isso me propus a participar desta conversa como 

convidada.  

 

VISCONDE SABUGOSA — Voltando às questões do uso do jogo, lembro que antes da Fada 

Azul sair, Cuca disse que considera importante mobilizar as relações de significados entre as 

Matemáticas por meio do jogo, mesmo fazendo pouco uso este ano especificamente.    

 

CUCA (com gestos de confirmação) — Verdade Visconde, gosto de aulas bem dinâmicas e o 

jogo possibilita isso. Envolver os alunos, perceber diferentes saberes sendo mobilizados e 

significados no momento em que vivenciam o jogo é formidável.  

 

EMÍLIA (corroborando) — Seus olhinhos brilhando em meio a este percurso vai além do 

jogo como simples objeto para representação Matemática, mas mobilizar diferentes usos e 

sentidos aos alunos, vínculos significativos entre a matemática da vida e a matemática da 

escola, tornando-a e mais vinculada aos processos de raciocínio que tem lugar na feira, no 

mercado.
226

  

 

DONA CAROCHINHA (mobilizada) — Você tem razão, os alunos demostram compreensões 

básicas vivenciadas em suas práticas cotidianas. Busco utilizá-los em minhas ações como 

material de apoio pedagógico, porém a escola carece desses materiais e de certa forma acaba 

se tornando um entrave, pois muitas vezes precisamos ou não os confeccionar. 

 

CLEO (com fala hostil) — Carochinha, é claro que ao invés de produzir o jogo a escola 

poderia disponibilizá-los aos alunos, assim poderíamos mobilizá-los de diferentes maneiras.   

 

NARIZINHO (ergue a mão) — Também concordo quando Emília menciona os diferentes 

usos do jogo. Enquanto ela falava pensei as diversas maneiras de utilizar o mesmo jogo e por 

meio dessas possibilidades os alunos percorrerem significados diferentes.   
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EMÍLIA (iluminando) — Nessa discussão Narizinho os jogos possuem semelhanças de 

família, de modo que mobilizam diferentes jogos de linguagem na Educação Matemática. 

Assim, entendemos os significados com Wittgenstein quando ele caracteriza as semelhanças 

como “semelhanças de família”, pois se envolvem e se cruzam numa rede de manifestações 

sobre o jogo.
227

  

 

TONICA (semblante rígido) — Aos professores que gostam de oportunizar estas 

manifestações com jogos é ótimo, deixa a aula dinâmica e pode facilitar a significação dos 

alunos inclusive daqueles que demonstram dificuldades nas atividades propostas. Penso que 

os obstáculos na escola ultrapassam a falta de jogos como mencionou a colega.  

 

DONA CAROCHINHA — Amigos, na prática os acontecimentos são bem diferentes com a 

falta de recursos que possam mediar a compreensão dos alunos. Como exemplo, cito os jogos 

de tabuleiro que ultrapassam apenas a mobilização da sequência numérica, outras 

possibilidades podem ser exploradas neste tipo de jogo. 

 

DONA BENTA (retrucando a fala de Tonica) — Se nos limitarmos aos empecilhos que 

constituem o sistema, não fortalecemos uma Educação de qualidade que tanto lutamos. Por 

isso, estamos discutindo aqui para ampliarmos as compreensões em busca de novos olhares e 

possibilidades aos nossos alunos com a Matemática.  

 

EMÍLIA (cortando as falas calorosas) — Sabemos da complexidade envolvida em todo o 

contexto educacional neste país. Importante termos a consciência de que não medimos 

esforços em meio a defasagem que se faz evidente, não é mesmo!  

 

DONA BENTA (retruca) — De que fazermos o nosso melhor, pode ter certeza disso Emília! 

Concordo com a Carochinha na fala do jogo de tabuleiro, esse tipo de jogo já foi utilizado 

como passa tempo, mas hoje se tornou educativo para o aluno e um recurso para nós. 

 

EMÍLIA (complementa suavemente) — Se pensarmos o uso do jogo com o nossos alunos dos 

Anos Iniciais, para eles o divertido é mais atraente. O professor vivencia o significado de jogo 

e material pedagógico, na elaboração da atividade, ao considerar, nos planos afetivos e 
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cognitivos, os objetivos, a capacidade do aluno, os elementos culturais e os instrumentos 

(materiais e psicológicos) capazes de colocar o pensamento em ação.
228

  

 

VISCONDE SABUGOSA (corrobora) — Penso que ação também tem força para o aluno 

quando a intenção pedagógica do professor é clara. O jogo de tabuleiro potencializa muitos 

aspectos na linguagem mobilizando análise, reflexão, argumentação, organização e criação. 

Vejo essa riqueza em aulas que faço uso desse recurso.  

 

TIA ANASTÁCIA (em tom incisivo) — Para os Anos Iniciais os jogos são fundamentais, 

visto que os alunos precisam de recursos que possibilitem a compreensão do que está sendo 

trabalhado, embora no 4º e 5º anos sejam enfatizados conteúdos mais específicos. Visconde 

você diz do lúdico porque é uma característica de sua disciplina. 

 

VISCONDE SABUGOSA (em contraponto) — Trabalho com todas as turmas! Acredito que 

independe da série que os alunos estiverem, para a Educação Matemática a relação que eles 

podem percorrer interagindo com o jogo, certamente será mais significativa. 

 

EMÍLIA (em tom esclarecedor) — O uso do jogo pode ir além de uma atividade lúdica para 

os alunos, pode constituir-se como elemento de socialização de práticas culturais 

possibilitando ações num contexto em que o jogo de linguagem está sujeito a regras 

específicas, logo o professor tende a preparar situações em que possa explorar ao máximo as 

potencialidade do jogo antes, durante e depois do envolvimento dos alunos por meio de 

estratégias diferentes.
229

   

 

TONICA (pensativa) — Acaba de me ocorrer uma situação. Por favor, não deem risadas se 

por acaso digo alguma insensatez! 

 

CUCA (apreensiva) — Nossa Tonica, fiquei até palpitando para saber do que se trata! 

 

EMÍLIA (corta) — Em minhas práticas Matemáticas assumindo as angústias se meu aluno 

está mobilizando a Matemática de maneira significativa, me proponho a reinventar ações que 
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os alcancem e permita-os avançar em seus conhecimentos. Perdoe-me Tonica pela interrupção 

diga, o que pensou?   

 

TONICA (retomando a fala anterior) — Estivemos discutindo o uso do jogo certo! A 

Carochinha mencionou os tabuleiros e concordo, pois os alunos envolvem-se numa dinâmica 

positiva para os saberes que possui ou aqueles mobilizados naquele momento.  

 

CUCA (ansiosa) — Você parece com semblante de quem teve uma ideia. Vamos Tonica 

compartilhe! 

 

TONICA (iluminada) — Da riqueza do jogo dentro ou fora do espaço escolar eu não duvido. 

Estamos falando em tabuleiro, mas se pudéssemos construir um desses? 

 

DONA CAROCHINHA (mobilizada) — Eu nunca vi em tamanhos maiores de que uma folha 

de A2. Mas gostei, pensei na euforia dos alunos mobilizando o jogo Matemático ampliado. 

 

CLEO (olhando para o relógio) — Poderíamos criar possibilidades para trabalhar este jogo 

independente da turma que estivéssemos. Pensando em preparar esses alunos para a próxima 

etapa do Ensino Fundamental, o jogo é excelente mobilizador no que tange a compreensão e 

ampliação de significados diversos de Cultura Matemática na escola.  

 

EMÍLIA (empolgada) — É verdade! Seria um recurso que além do jogo em si, poderíamos 

mobilizar Matemáticas que constituem o mundo do aluno e suas práticas. O que acham?  

 

DONA BENTA (com gestos de confirmação) — Acho ótimo, depois de todas as 

desconstruções e compreensões que percorremos nas conversas que tivemos desde o início 

desta pesquisa.  

 

NARIZINHO (levantando-se ao cantinho do lanche para pegar um café) — Concordo com 

você Cleo, o jogo possibilita ao aluno raciocínio, criatividade, socialização e avanços em seu 

próprio conhecimento, e ainda dá prazer ao aluno/professor pelas aprendizagens mútuas com 

sensação de dever cumprido sem sofrimento. 
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EMÍLIA (percebendo a inquietação dos presentes) — Na Educação Matemática, o jogo passa 

a ter caráter de material de ensino quando considerado promotor de aprendizagem, pois 

diante de situações lúdicas, o aluno apreende a lógica da brincadeira e também a matemática 

presente
230

. Bem, estamos caminhando para o encerramento desta conversa!  

 

DONA CAROCHINHA (em tom de espanto) — Nossa Emília, o tempo passou que nem 

percebi e tenho compromisso às 18h. Preciso me apressar! 

 

TIA ANASTÁCIA (descontraindo o ambiente) — Fique sabendo Emília que vamos ficar a 

espera deste jogo. Estou disposta a contribuir, tenho sugestões de perguntas mobilizadoras. 

 

VISCONDE SABUGOSA (com risos) — A conversa estava boa mesmo já temos até 

sugestões para o jogo, ficamos à vontade para tecer problematizações e experiências com jogo 

numa perspectiva diferente de linguagens Matemáticas na escola. 

 

EMÍLIA (complementa) — Isso mesmo Visconde! Para Wittgenstein a Matemática como 

atividade humana como um conjunto de jogos de linguagem, não têm significados em si e 

nem representam significados universais que transitam de um objeto a outro, de uma prática 

a outra, mas são significados pelos usos segundo os propósitos em que são mobilizados.
231

      

 

TONICA (organizando seus pertences) — Agora compreendi melhor os diferentes 

significados que podem ser mobilizados por meio do jogo, temos que ter em vista os 

propósitos mediadores entre as Matemáticas cotidiana e escolar dentro do jogo de linguagem 

da sala de aula.  

 

NARIZINHO (mobilizada) — Estou ansiosa para o ver o produto das nossas conversas. É 

gratificante provocar mudanças em nós mesmos, mais ainda onde vivemos Educação todos os 

dias. Emília, neste instante me veio à mente o nome Trilhando Matemáticas! 

 

EMÍLIA (satisfeita) — Maravilhosas sugestões! Com as vozes ecoadas nesta sala numa 

maneira wittgensteiniana de pensar a Matemática, o jogo certamente emerge como modos 

outros de percorrer os diferentes usos/significados da linguagem Matemática escolar de modo 
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a compreender e problematizar as relações entre as regras desses diferentes usos em que se 

assemelham ou se diferenciam.
232

  

 

CUCA (mobilizada) — Quero dizer que não é fácil ampliar compreensões, tecer 

problematizações de nossas práticas e constituir olhares diante da Matemática escolar, porém 

esse movimento me fez repensar os diferentes modos de ver esta Matemática.  

 

DONA BENTA (corta) — Tem razão Cuca, a cada conversa as vozes rastreiam e são 

rastreadas em diferentes momentos de nossa prática Matemática na escola. Me colo à 

disposição Emília! 

 

EMÍLIA (direcionando olhares) — Obrigada amigos! Sempre há tempo de nos tocar às vozes 

ecoadas num percurso em que a busca de uma Educação qualitativa nunca se esgote, como 

nos diria Derrida, uma reunião ou ligação de fios que nos permite ouvir.
 233

 

 

TIA ANASTÁCIA (em tom de agradecimento) — Momentos como este movem 

compreensões que independente da dimensão, iluminam nossa caminhada pedagógica. 

Obrigada Emília e colegas por esta tarde de discussões proveitosas. E vamos lá! Temos muito 

caminho pela frente.  

 

EMÍLIA (com sorriso no rosto) — Estou radiante pelos entendimentos percorridos por meio 

de nossas vozes, ecoando o gosto de nossas experiências que um dia foram dificuldades e hoje 

nesta conversa se tornam euforia, pois nos permite refazermos uns com os outros. E me 

despeço neste momento com Clarice para esta felicidade outrora clandestina me transformei 

na própria esperança da alegria: eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas 

me levavam e me traziam
234

. Estas palavras traduzem meus sentimentos neste final de tarde 

não se referindo ao fim, mas o (re) começo de muitas conversas que nos esperam no futuro. 

Obrigada! 
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Com as doces palavras de Emília, as vozes cessaram em meio aos abraços dos 

colegas à medida em que se retiravam da cena agradecendo e degustando o delicioso bolo de 

banana no cantinho próximo a porta de saída.  

 

Os atos de fala que performaram esta cena, deram visibilidade as problematizações 

de práticas de Cultura Matemática por meio de jogos. De modo que, praticando a terapia 

desconstrucionista não nos prendemos apenas à temática iluminada nesta narrativa. Os 

caminhos percorridos neste ato nos moveram num estilo compósito rastreando modos outros 

de pensar a Educação Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, numa 

perspectiva de novos olhares às práticas culturais por meio de jogos de linguagem. 

Nesta cena, os professores esparramaram compreensões do uso do jogo como 

elemento de possibilidades às práticas pedagógicas e problematizações da Matemática escolar 

e cotidiana, tendo em vista as aproximações da linguagem Matemática vivenciadas por estes 

alunos em suas comunidades de práticas. Orientadas por uma visão wittgensteiniana de jogos 

de linguagem, entendemos o uso do jogo como prática regrada que podem ser deslocadas para 

o espaço escolar de maneira a mobilizar significados transitando por caminhos que 

ultrapassem a simples resolução das quatro operações ou decodificação numérica. 

O movimento de problematizações com professores atuantes nos Anos Iniciais na 

escola Belezas do Buriti acerca da prática com jogos em mobilizações de Cultura Matemática, 

entrelaçaram-se com vozes de autores e pesquisadores, apontando a importância de considerar 

os diferentes significados que podem ser mobilizados pelos alunos a partir de situações em 

que os mesmos vivenciam o uso da Matemática em seu cotidiano e que muitas vezes não são 

aproveitados ou valorizados pela escola.                  

 

6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

[..] o que permanece aqui [é] o deslocamento de uma questão,  

um certo sistema em algum lugar aberto para uma fonte  

 indecidível que coloca o sistema em movimento. 

Jacques Derrida 

(WOLFREYS, 2012, p. 73) 
 

Esta pesquisa intitulada Práticas Mobilizadoras de Cultura Matemática no Belezas 

do Buriti: vozes em jogos de cenas, aconteceu como um longo passeio com professoras e 

autores de livros diversos. Os passeios que marcaram as aventuras que foi pesquisar no campo 
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da Educação Matemática, trouxeram movimentos terapêuticos com largas compreensões de 

atividades humanas significadas em práticas culturais escolar. Seria então o fim deste passeio? 

Não, colocaremos um ponto final, que isso não indica ser um final, mas um (re) começo de 

percursos mobilizadores de práticas ressignificadas no Ensino Fundamental. Deslocamentos 

percorridos e necessários ao pensarmos a Matemática numa perspectiva de linguagem que 

adquirem significados culturalmente.  

Inspirada em pensamentos derridianos, vivenciamos problematizações que 

possibilitaram aberturas de brechas que colocam de fato a Matemática escolar em movimento 

em nossas práticas. Sobretudo, praticando a terapia filosófica desconstrucionista, foi possível 

ouvir vozes de professores atuantes nos Anos Iniciais com objetivo de ressignificar práticas 

mobilizadoras de Cultura Matemática. Esparramando a problemática da pesquisa quanto a 

problematização da Matemática escolar e cotidiana, procuramos ampliar entendimentos da 

Matemática como objeto cultural. 

Atividades que por sua vez praticadas em jogos regrados de linguagem com 

gramáticas específicas às comunidades de práticas, e numa visão wittgensteiniana estabelece 

relações de usos e significados em formas de vida e semelhanças de família. Entendemos que 

para se atribuir sentido a Matemática escolar é necessário que a mobilização se constitua de 

significados não somente para o aluno, mas também para os professores enquanto 

mobilizadores e elemento chave nas significações de práticas educativas, de modo a refletir e 

planejar ações que minimizem o distanciamento vivenciado num contexto com inúmeras 

adversidades.   

A pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos: a) problematizar práticas 

mobilizadoras de Cultura Matemática no contexto da Escola Municipal Belezas do Buriti em 

Porto Velho; b) analisar o ensino de Matemática escolar por meio de rodas de conversas com 

docentes do Ensino Fundamental; c) apontar elementos para a construção coletiva de 

propostas de ressignificação das práticas culturais de mobilização Matemática, no Belezas do 

Buriti em Porto Velho. 

Desbravando caminhos num ato metódico, diálogos ficcionais foram criados a partir 

de vozes ecoadas em rodas de conversas percorrendo encenações performáticas de práticas 

pedagógicas dos professores componentes do corpus da pesquisa. Assim, em meio as 

angústias e incompreensões os coadjuvantes nesta pesquisa, rastrearam mobilizações de uma 

tarefa árdua que assumem como docentes, porém sensibilizados às possíveis ressignificações, 

frente as lacunas que assumem visibilidade no cotidiano da sala de aula.  
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Entendemos que a problematização da Matemática escolar, muitas vezes, está 

intimamente ligada aos saberes docentes necessários para organizar práticas Matemática, por 

um caminho de rastros entrelaçados às práticas e estes na maioria das vezes, não foram 

problematizados durante o percurso pedagógico do professor. Contudo, os docentes acreditam 

que para mobilizar relações de significações nos Anos Iniciais, é preciso também percorrer 

acontecimentos de formação em que o professor possa reinventar suas ações dentro de um 

contexto que atenda as especificidades dos alunos nesta etapa. 

Diante desse contexto, os professores reconhecem a importância de problematizar 

práticas pedagógicas por um olhar de sensibilidade às práticas socioculturais por meio de 

jogos de linguagem imerso no espaço escolar e principalmente na sala de aula que ensina 

Matemática. Entendem que os saberes Matemáticos sempre foram alvo de incompreensões no 

que se refere a prática dos professores, e que é importante compreender as necessidades dos 

alunos, para então, discutirmos as vivências a fim de construir coletivamente, estratégias que 

possibilitem a significação da Matemática escolar para eles.  

 A motivação da pesquisa emergiu de problemáticas tecidas em nossas práticas, além 

de problematizar e fomentar novos significados e possibilidades para esta Matemática, nos 

propusemos discutir usos/significados mobilizados por meios de jogos. Durante as 

conversas com os professores, falamos das dificuldades em mobilizar a Matemática escolar de 

modo que os alunos entendam, signifiquem e problematizem, pois, a Matemática ainda é 

concebida como campo de ensino baseado em resultados e conceitos cristalizados dentro do 

sistema educativo.  

Assim, podemos dizer que as problematizações iluminadas por práticas Matemáticas 

realizadas em outros tempos, clareou a importância de considerar os usos da Matemática, bem 

como os significados mobilizados pelos alunos em sua vivência cotidiana. As vozes docentes 

tencionam para a construção de um produto educacional que se materializou num jogo de 

tabuleiro no formato de trilha em tamanho real e seus demais componentes são: baú em MDF 

com pinturas inspiradoras dos jogos de cenas, balões de pensamentos com fragmentos do 

texto fonte de iluminação das problematizações de Práticas Mobilização de Cultura 

Matemática.  

Em formato de trilha ampliada, as crianças poderão caminhar mobilizando a 

Matemática em forma de jogo a partir de cartas mobilizadoras intencionando usos e 

significação da Matemática escolar, no qual poderão interagir por meio do jogo regrado na 

linguagem Matemática, orientando-se ou criando regras dependendo do contexto e turma que 
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farão o uso do material.  Pensada num material similar à lona de vinil em tamanho 

aproximado de 4mx4m e por se tratar de crianças de 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais, o uso do 

material será apresentado a priori por meio de formação pela pesquisadora no encontro 

pedagógico que a escola oferece no início do ano letivo e posteriormente aos alunos 

mobilizados pelos professores das referidas turmas.   
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