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Neste trabalho apresentamos uma análise de interações discursivas ocorridas em situações de ensino-aprendizagem da Matemática num Projeto de Educação Escolar de Jovens e Adultos, buscando focalizar estratégias retóricas das quais os alunos lançam mão não apenas como um procedimento de aquisição do conhecimento matemático ou de manifestação dessa aquisição, mas como um esforço de conhecer e dizer do que conhece numa linguagem que lhes pareça apropriada àquela situação discursiva e a seus propósitos de inclusão no universo cultural da Escola.
Tomaremos de FONSECA (2001) a compreensão de um movimento assumido pelos alunos jovens e adultos no sentido de adequar seu discurso a um certo gênero discursivo da Matemática Escolar, com o intuito de potencializar suas possibilidades nessa inclusão.  Naquele trabalho, a autora destaca a mobilização de determinados temas, típicos do conhecimento matemático escolar,  como parte de uma estratégia de recuperação e manifestação de algum domínio do gênero discursivo da Matemática Escolar, habilidade à qual se parece conferir um importante valor social, mormente num movimento de inserção na cultura escolar.
Entretanto, a caracterização de um gênero discursivo não se restringe à identificação de temas recorrentes. Também a forma que assumem os enunciados, tanto quanto os conteúdos temáticos, é determinada pela esfera da comunicação em que se realizam e desempenha funções retóricas. Tais funções são aqui consideradas não apenas na acepção que mais comumente se lhe atribuem e que se volta para seu aspecto argumentativo, mas também, e, para este trabalho, principalmente, na dimensão da expressividade.
Assim, diferentemente do trabalho citado, que põe em relevo a tematização na composição dos discursos dos alunos da EJA (que procuram conformar-se ao gênero discursivo da Matemática escolar), nossa investigação buscou considerar aspectos do estilo que aproxima os enunciados proferidos por aqueles alunos nas aulas de Matemática desse tal gênero. Nossa análise do estilo dos tais enunciados procura, porém, mais do que identificar neles a mobilização de recursos lingüísticos típicos do gênero discursivo dominante nas interações verbais de ensino-aprendizagem da Matemática na Escola, apontar estratégias de persuasão e criação que compõem o intuito discursivo, o querer-dizer (BAKHTIN,1997, p.300) do sujeito que fala e que permeia esses enunciados com suas lembranças, temores, usos e expectativas da Matemática Escolar.
Com efeito, esse intuito discursivo determina não apenas o objeto do enunciado e o tratamento que se lhe deve conferir, mas também, “claro, a escolha da forma do gênero em que o enunciado está estruturado” (Ibidem. p.300). Segundo BAKHTIN, é acima de tudo na escolha do gênero que o querer-dizer do locutor se realiza, balizando-se pela especificidade da esfera da comunicação verbal em que ocorre, pelas necessidades da temática, pelas relações estabelecidas entre os interlocutores. Esse intuito discursivo do locutor, que determina a escolha do gênero, deve, por sua vez, adaptar-se e ajustar-se à forma do gênero escolhido, compor-se e desenvolver-se na forma do gênero determinado, sem que o locutor renuncie à sua individualidade e à sua subjetividade (p. 301).
Para BAZERMAN (1998), o gênero se constitui num “espaço de oportunidade para realização de certos tipos de atividades, significados e relações” (p.24). Nossa análise do estilo que caracteriza o discurso dos nossos sujeitos (alunos da EJA), naquela situação interlocutiva específica (situação de ensino-aprendizagem da Matemática no âmbito escolar, num Projeto de EJA), busca, assim, identificar a realização de atividades, a negociação de significados e o estabelecimento (ou o questionamento) de relações, que são desencadeados pelos sujeitos ao mobilizarem seus conhecimentos e suas indagações de e sobre a Matemática Escolar. Nessa perspectiva,  conhecimentos e indagações parecem ser evocadas como que para prover o locutor dos recursos estilísticos, que determinam a forma do discurso, mas visando a efeitos retóricos (persuasivos e poéticos) para a realização das atividades, significados e relações que compõem seu intuito discursivo.

Tomaremos para essa análise trechos extraídos das aulas, que observamos e gravamos em áudio e vídeo, ministradas a alunos adultos (todos acima de 30 anos) de um Projeto de EJA de uma escola pública, que oferecia um curso equivalente ao segundo segmento do Ensino Fundamental. Vale considerar que, em se tratando de aulas de Matemática na Escola, a intencionalidade de ensino e aprendizagem da Matemática Escolar nesta situação discursiva é, além de um desejo dos sujeitos envolvidos, um objetivo institucionalizado, motivador essencial da própria interlocução.
Mudando o tom, garimpando palavras.
Uma primeira estratégia retórica, à qual parece relevante referirmo-nos aqui, e que atribui a determinados enunciados proferidos por alunos da EJA um papel de recurso “poético” (de criação, de dar forma, de conferir um sentido compartilhado, cf. SHOTTER, 1990, p.141), faz-se manifesta em diversas situações em que se identifica uma modulação O termo modulação é tomado aqui no sentido que se lhe atribui na teoria musical, segundo a qual a modulação é a passagem de um modo (maneira como se introduz a seqüência de tons e semitons na oitava da escala diatônica)  ou de um tom para  outro, segundo certas regras de harmonia. do discurso, uma mudança de tom, uma disposição dos sujeitos de apontar e acessar a utilização do gênero discursivo da Matemática Escolar. Nessas ocasiões, a opção por este ou aquele termo, esta ou aquela construção gramatical, este ou aquele plano de encaminhamento de argumentos revela uma atitude deliberada de adequação dos enunciados ao gênero tomado como apropriado a tal esfera da comunicação ou, ao menos, um reconhecimento explícito de que o estilo e a estrutura desse gênero permeiam a enunciação que ali se realiza. 
Focalizemos a primeira aula de Matemática ministrada à turma de EJA que acompanhávamos no seu segundo ano letivo naquele Projeto. Essa aula, pela própria concepção de objetivos e estratégias didáticas, oportunizou uma série de flagrantes de “modulação” do discurso. A (nova) professora propusera uma atividade cujo objetivo era possibilitar aos alunos “organizarem” seus conhecimentos sobre os conjuntos numéricos com os quais já haviam trabalhado no ano letivo anterior (o Conjunto dos Números Naturais e o Conjunto dos Números Inteiros) e inserir nessa mesma organização, como uma extensão desses conjuntos que permitiria expressar relações entre inteiros, o Conjunto dos Números Racionais. Ali estariam alocadas as frações, os números decimais finitos ou periódicos, as porcentagens.
A estratégia adotada foi apresentar aos alunos frases extraídas de manchetes de jornal em que diversos “tipos” de números desempenhavam diferentes funções. Discutidas as situações propostas pelas frases, a professora pediria que sugerissem um registro das “coleções”.
No desenvolvimento dessa aula, embora usasse sistematicamente o termo “coleções”, a própria professora introduziu um comentário valorativo numa indagação feita aos alunos que nos parece decisiva para o desencadeamento de um movimento em direção ao gênero próprio da Matemática: 

#13/4/99
175.	Profª: Aliás eu falei, eu estou falando coleção, mas tem outro nome melhor em Matemática.
176.	Aluno ZE: [prontamente ] Conjuntos, não?
177.	Profª: Conjuntos!  [alguns alunos também murmuram: “conjuntos”, concordando]

Na opção pelo termo específico da linguagem Matemática – demandado, por certo, na intervenção da professora, mas imediatamente localizado na memória de ZE –, flagramos a relação valorativa com o objeto do discurso determinando a escolha de um recurso lexical tomado como mais adequado para a situação, conforme já apontara BAKHTIN (1997, p.308). O imediato acordo dos outros alunos para que se passe a utilizar o substantivo específico “Conjuntos”, em vez do termo genérico “coleção”, parece conceder um certo alívio ao grupo, como se isso os ajudasse a certificar-se sobre o que falavam, e, portanto, de como deveriam falar.    
Mais adiante, mais uma vez, o propósito de se eleger o melhor termo com o qual se referir ao conjunto que congregava as frações torna a envolver os alunos num esforço de reconstrução do léxico próprio do gênero discursivo da Matemática Escolar:

#13/4/99
377.	Profª: ...que existe isso então e aí no caso, por exemplo, que conjuntos, que, que coleção, em que coleção que essa situação aqui entraria.? [cochichos]
378.	Aluno AN: Fracionária?...
379.	Aluna SO: No ‘zê’ então.
380.	Profª: Coleção fracionária?
381.	Aluno AN: Eu creio que sim...
382.	Profª: É um caminho... Olha só o que que o AN  falou: é uma coleção fracionária. Existe conjunto fracionário?
383.	Aluna SO: Ah! Eu sei, já sei...
384.	Profª: O nome, o conjunto...
385.	Aluna SO: Em vez de ser tipo um, dois, três e tal, seria é... de dois em dois, de três em três, seria assim?
386.	Profª: Conjunto de dois em dois, de três em três pra representar aí no nosso conjunto que até agora nós estamos chamando de fracionário, como é que chama o conjunto que entra esse aqui?...
387.	Aluna SO: Assim, dois, quatro, seis, oito, dez...
388.	Profª: ...aí o AN falou fracionário, é esse mesmo, vocês estão lembrados?
389.	Aluna CZ: Conjunto de frações...
390.	Profª: Conjunto de frações, conjunto fracionário... Olha só, CZ falou conjunto de frações, AN falou conjunto fracionário e o símbolo, tem um símbolo também pra representar, vocês estão lembrados? ... O conjunto que entra as frações, no caso?  [cochicho] É o conjunto ...  eu vou colocar o símbolo aqui, tudo bem?
391.	Aluna OL: Tudo.
392.	Profª: Posso colocar? É esse aqui ó. [escreveu no quadro Q ]
393.	Aluno AC: Deve.
394.	Aluna: Ah...  [cochichos]
395.	Aluno TO: Nunca vi esse símbolo.
396.	Aluno AC: Não lembrava desse símbolo.
397.	Aluna CZ: De jeito nenhum.
398.	Profª: Não?
399.	Aluno AC: Não lembrava.
400.	Profª: O conjunto dos números?...
401.	Aluno ED: "Quo-ciente".  [risos]
402.	Profª:  Ra... O conjunto dos números?... Ra...   [conversas]
403.	Aluma OL:Racionais.
404.	Profª: O quê, OL?!
405.	Aluna OL  [rindo]: Racionais!  [esconde a cara como se estivesse com vergonha]
406.	Profª: Racionais...
407.	Aluno AT: Ah!...
408.	Profª: O conjunto dos números racionais... 

Alunos e alunas se debruçam sobre a tarefa de resgatar e eleger o termo mais adequado para designar um conceito matemático. Em suas intervenções, vários deles tateiam, arriscam, mas sua fonte não é outra senão um elenco (convocado na memória) de termos ou estratégias passíveis de compor o vocabulário e a gramática da Matemática Escolar. Dos 14 alunos presentes, são oito os que se dispõem a manifestar-se explicitamente na interlocução, e as imagens do vídeo mostram que a nenhum dos alunos aquele movimento na classe é indiferente. A aluna CZ opta por caracterizar o conjunto com uma locução adjetiva (“Conjunto de frações”); mas ao aluno AN soa melhor o adjetivo, menos usual na linguagem cotidiana (“fracionária”); SO arrisca incluí-los num tal conjunto “zê” – que talvez, por não ser mesmo um conjunto de números “naturais”, poderia bem conter esses outros elementos: as frações; depois tenta uma regra de formação, que se referencia nos, mas também se distingue dos, naturais; à apresentação do símbolo pela professora (a letra “Q”), ED arrisca um termo que poderia justificar a escolha justamente daquela letra e que, apesar de despertar risos dos colegas, é absolutamente adequado nesse raciocínio: “Quociente”; e, finalmente, vem OL que, pegando a “deixa” da professora, recupera o termo “racionais”.
A marca da modulação se faz sentir aí, tanto nas iniciativas dos alunos em busca de uma denominação adequada para o tal conjunto, quanto na reação da aluna ao receber a aprovação da professora quando exibe o termo esperado. O riso de OL tem prazer ... e tem estranhamento. Ela percebe que pisou (que conseguiu pisar) num terreno diferente, que acessou (que conseguiu acessar) outro código. Divertindo-se com a situação, mesmo que se sinta ainda pouco à vontade, OL sabe que assumiu uma posição diferente no jogo interlocutivo, porque resgatou e incorporou ao discurso coletivo mais um termo de uso específico – e como tal valorizado – daquela esfera da comunicação que é o ensino e a aprendizagem da Matemática.  É nessa esfera que ela e seus colegas se esmeram por inserir-se de maneira legitimada, e o domínio daquele vocabulário é moeda forte na economia dessa legitimação.
Terminologia matemática, recursos poéticos e expressividade
A utilização dos termos específicos é, sem dúvida, uma marca registrada dos esforços de modulação do discurso. Embora não seja o único, esse é o traço mais facilmente reconhecido e, principalmente, considerado reconhecível pelos interlocutores.  Além disso, desempenham no discurso matemático uma função que ultrapassa a mera nomeação de determinadas entidades.
Admitindo com SHOTTER (1990) que a “função primária  de nosso discurso é  a de ‘dar forma’ às distintas ações sociais e coordená-las” (p.138), os propósitos expressivos que norteiam a elaboração dos enunciados se nos apresentam como decisivos na seleção dos recursos lexicais, gramaticais e fraseológicos à disposição do locutor para compor esses enunciados. As interlocuções de sala de aula, por seus propósitos explícitos de ensino e aprendizagem da Matemática, são compelidas a promover processos de restrição de sentidos. Ali, quando alunos e professores optam pelo uso desse ou daquele termo, sua capacidade de denotar tais ou quais entidades matemáticas se configura justamente porque o discurso se realiza numa esfera específica da comunicação, num determinado espaço de vida social, “já constituída pelas formas de falar nas quais se empregam tais palavras” (Ibidem, p.138).
Não é apenas a maneira de falar dos entes matemáticos que se transforma quando se mobilizam aqueles tais termos para denotá-los, mas o próprio modo de conhecê-los. Assim, ainda de acordo com SHOTTER (1990), 
“as entidades que denotam não se conhecem pelo que são em si mesmas, mas em termos de seu ‘valor corrente’ ou importância para nossas diferentes modalidades de vida social, ou seja, em termos do que nos parece sensato fazer com elas nas circunstâncias cotidianas, lingüisticamente estruturadas” (p.138).
 
No nosso caso, no valor que os alunos agregam aos termos matemáticos deve ser, pois, contabilizada a importância atribuída à terminologia matemática na abordagem escolar típica, cuja estruturação lingüística é inequivocamente reconhecida e assumida pelos sujeitos envolvidos.
A utilização deliberada de termos “matemáticos” não pode ser, portanto, interpretada apenas como substituição de designações de uma realidade pré-construída. Ao contrário, a busca do termo mais “apropriado” envolve um processo construtivo da própria idéia matemática à qual se vai atribuir um nome, cujo sentido se vai definindo a partir das possibilidades de relação e operação que o nome lhe concede (e a linguagem matemática e a oportunidade de ensino-aprendizagem concedem ao nome). Nesse processo, além do elenco de palavras, o repertório dessas possibilidades também se alimenta da (e alimenta a) memória coletiva que, conforme enfatiza FONSECA (2001) informa usuários e conforma a utilização do gênero discursivo da Matemática Escolar.
No gênero, adverte BAKHTIN (1997), “a palavra comporta uma expressão típica” (p.312). A adoção do gênero discursivo da Matemática Escolar mobiliza temas típicos e também circunstancia a comunicação, estabelecendo “certos pontos de contato típicos entre as significações da palavra e a realidade concreta” (p.312, grifo do autor)  Aqui, estamos concedendo aos entes matemáticos a concretude própria da realidade matemática.. Assim, as possibilidades de relação e operação conformam expressões típicas dos modos de falar (e escrever) Matemática na escola, compondo “como que uma supra-estrutura” dos termos matemáticos. Esses recursos de expressividade não pertencem, pois, aos termos em si; o efeito que desencadeiam “apenas reflete a relação que a palavra e sua significação mantêm com o gênero, isto é, com os enunciados típicos” (Ibidem. p.312). 
Não será assim, com certeza, apenas a “pronúncia” de termos específicos que há de determinar a modulação de gêneros, o acesso ao gênero discursivo da Matemática Escolar, mesmo considerando-se a “aura estilística” dos termos próprios do vocabulário matemático. Os efeitos de sentido pretendidos serão tanto mais realizáveis na medida em que à construção dos enunciados são incorporadas expressões e arquitetados encadeamentos adequados ao objeto e aos modos de falar dessa esfera específica da comunicação na qual se inserem, que é o ensino-aprendizagem da matemática no âmbito escolar. Termos, estruturas e construções se coordenam, pois, em função de uma expressividade almejada, que é típica do gênero da Matemática Escolar, e não restrita apenas à terminologia matemática.
A mobilização desses termos, com maior ou menor desembaraço, configura-se, entretanto como uma primeira estratégia dos alunos para o acesso ao gênero. O constrangimento que leva os alunos ora a sussurrar as palavras, ora a pronunciá-las entre risos, ora a silenciá-las, reflete os receios que a falta de intimidade com o gênero como um todo (em especial, com sua gramática e estrutura) ainda lhes impõe. Apesar disso, os alunos apostam na utilização dessas palavras (e a partir delas se arriscam em construções típicas do gênero) como um recurso privilegiado na realização de seus propósitos expressivos.
Como BAKHTIN (1997), esses alunos da EJA parecem compreender que “o que se ouve soar na palavra é o eco do gênero na sua totalidade” (p.312).  

Simbologia matemática: incorporando outras estratégias expressivas
As oportunidades em que os alunos se envolvem com a simbologia matemática, procurando “ler” ou “escrever” enunciados expressos nessa grafia, são exemplos extremos de opção por um registro próprio e exclusivo da Matemática. Nesses casos, assistimos não apenas a uma radicalização da opção por recursos de expressão identificados com a linguagem matemática, mas ainda aos efeitos da mudança do suporte oral para o suporte escrito, com o conseqüente (e institucionalizado) abandono de boa parte dos recursos da linguagem cotidiana infiltrados nas possibilidades da oralidade. Esse pretendido abandono reflete assim um movimento intencional de diferenciação radical de um gênero ainda mais específico de expressão escrita do discurso matemático, no qual os alunos trafegam com menor intimidade, mas cujo reconhecimento e valorização como marca de inserção privilegiada na cultura escolar são imediatos e inequívocos. 
Os critérios que demandam e definem essas estratégias de produção e o repertório dos recursos que então se apresentam aos sujeitos na escrita e leitura desses textos são também fecundados na memória (episódica, semântica ou procedural, cf. TULVING,1985) da Matemática Escolar. Não apenas a lembrança dos sinais, de sua “tradução” e de seus encadeamentos possíveis, como também a dos efeitos de sentido que esses enunciados desencadeiam, disponibilizam elementos para a construção das expressões cifradas que caracterizam essa linguagem matemática. É a partir delas que os alunos reagem nas situações de produção e leitura, assumindo atitudes colaborativas ou de rejeição, posicionando-se como sujeitos.

#13/4/99
409.	Profª: Então, olha só, conjuntos, então, em Matemática tem o conjunto dos números inteiros. Alguém pode me ajudar a falar a representação? Se quiser vir aqui no quadro também pode. Alguém faz a representação, se lembra... sabe como é que é a representação do conjunto, dessa coleção, do conjunto, da coleção dos números inteiros? Alguém pode me ajudar nisso? Não tem uma representação...
410.	Aluna CZ: Você fala fazendo chaves, essas coisas assim?
411.	Profª: Fazendo chaves é, não tem uma representação dos números inteiros, né, quando a gente vai escrever o conjunto dos números inteiros, aí vocês sabem como é que é?
412.	Aluna SO: De um a nove, de um a dez.
413.	Profª: Tá, então espera aí, espera aí, só uma coisa. CZ falou um negócio de chaves aqui assim?
414.	Aluna CZ: É...
415.	Profª: E aí como é que faz, chaves aqui ? ...
416.	Aluna CZ: Aí põe o número com os pontinhos e, e fecha...
417.	Aluno AC: Vírgula, um, dois, vírgula, três, vírgula, quatro, vírgula, cinco, vírgula, seis...
418.	Profª: Então, espera aí, ai, aqui, pode ir que eu vou anotar...
419.	Aluna CZ: Começa aí então.
420.	Profª: Qual é o conjunto que nós estamos representando?
421.	Aluna CZ: Dos números inteiros.
422.	Profª: Dos números inteiros.
423.	Aluno AC: Um, dois, três, quatro... Só um, dois, três e aí põe os pontinhos e tá bom.
424.	Profª: Aqui? Um, dois, três...
425.	Aluno AC: Três.
426.	Profª: E aí pode pôr pontinho?
427.	Aluna CZ: Pode, pode pôr.
428.	Profª: O que que significa esse pontinho?
429.	Um grupo: Infinito.
430.	Profª: Infinito?...
431.	Aluno AC: É.
432.	Aluna LU: Vai continuar.
433.	Profª: Ah, então o maior número ali...
434.	Aluno ZE: Aí não tem fim não.
204.Aluno AN: Não existe número maior, não.

Nessa seqüência, a professora convida seus alunos a produzirem um texto em linguagem matemática, capaz de descrever o conjunto dos números inteiros. Embora peça que os alunos “falem”, ela mesma sugere que a representação solicitada seja escrita, ao apresentar a alternativa de “vir ao quadro” a fim de auxiliá-la. Apesar da instrução (retoricamente) claudicante da professora, os alunos reconhecem o propósito de sua intervenção e formulam sua resposta lançando mão dos recursos demandados e esperados na interlocução.
A construção da representação do conjunto, entretanto, não envolve apenas o resgate e a seleção de símbolos e sua combinação em encadeamentos que respeitem a sintaxe própria daquela linguagem. Ao se aventurarem na utilização da simbologia matemática, os alunos ampliam (e manifestam ter ampliado) suas possibilidades de expressão de idéias matemáticas, mas, mais do que isso, se mostram minimamente ambientados numa forma institucionalmente pautada (e, como tal, socialmente valorizada) dessa expressão. SCHUDSON (1990) chama atenção para a existência de uma estrutura retórica que sustenta uma forma pautada de utilização da linguagem: “quando se usa, se faz referência a ela, e quando se faz referência a ela, se recorda e se mantém como parte do que ‘todo mundo sabe’ ”(p.135).
Com efeito, diante da solicitação da professora, a aluna CZ se remete imediatamente à representação “fazendo chaves”, e, junto com seus colegas, encadeia os itens a serem registrados na lousa pela professora. Essa representação do Conjunto dos Números Inteiros (só mais tarde, os alunos se dão conta de que representavam o Conjunto dos Números Naturais) mobiliza formas pautadas de utilização de recursos expressivos da linguagem matemática, uma gramática e um léxico próprios, que boa parte dos alunos em alguma medida domina ou reconstrói à medida que lembra: abertura e fechamento das chaves que marcam não o limite do conjunto (que, aliás, não tem limite superior), mas a completude do enunciado que o descreve; a enumeração de apenas alguns elementos do conjunto,  numa seqüência que permita ao leitor perceber a regra de geração do elemento seguinte, sem que seja necessário apresentar todos eles – como aplicação (intuitiva, mas construída na rememoração de outras tantas expressões de conjuntos em que se verifica tal propriedade) do princípio da indução matemática; e o domínio do recurso para representação da infinitude, e de diversas interpretações que se lhe possam atribuir (“vai continuar”, “não tem fim não”, “não tem maior não”) – que é o que, enfim,  dá aos alunos a prerrogativa de se alçarem na conquista essencialmente matemática da própria noção do infinito.  
Os símbolos desempenham, ainda, e muitas vezes com vantagens sobre as palavras (senão por suas características sintáticas, pelo menos por essa força pragmática), atribuições poéticas, de dar forma a idéias e assim construir socialmente um conceito.  De fato, a palavra é muito mais susceptível à contaminação dos significados da linguagem natural, enquanto os símbolos desempenham com maior clareza sua função de especificação, a partir da qual o grupo pode compartilhar significados, sob alguns critérios restritos a um determinado conceito. Quando, ao se depararem com uma situação em que apareciam números negativos, os alunos percebem que tinham atribuído ao conjunto representado o nome “errado”, é a lembrança dos símbolos próprios para designar o Conjunto dos Naturais e o Conjunto dos Inteiros que permite distinguir  os dois conjuntos (e assim instituí-los).

#13/4/99
209.	Profª: ...aí onde que eu coloco esse número aqui, porque falaram que isso aqui é inteiro, o AC deu exemplo de que esse número é um inteiro, o menos um também é inteiro, não é? O menos um, menos dois...
210.	Aluno AN: Só que é negativo.
211.	Aluno AT: Inteiro envolve negativo, ué. 
212.	Profª: É negativo. Mas aí ele faz parte dessa coleção aqui?
213.	Aluno AN e Aluna CZ: Não.
214.	Profª: Ô gente, mas nós não estamos representando, aqui nós estamos representando a coleção de números inteiros...
215.	Aluno AN: Números positivos.
216.	Aluna CZ: Aí é números inteiros.
217.	Aluna LU: Inteiros e positivos é diferente.
218.	Aluno AT: Inteiros é positivo, a outra é de negativo.
219.	Profª: Ah então nós estamos fazendo, nós estamos fazendo confusão de coleções aqui então.  [várias pessoas falando ao mesmo tempo]. 
220.	Aluna SO: Não tem problema não; pode ser qualquer um.
221.	Aluna GI: ...abaixo de zero...
222.	Pesq.: Ali...
223.	Profª: Fala.
224.	Aluna GI: ... tem que ter a barra abaixo de zero.
225.	Profª: Ah, aqui, abaixo de zero...
226.	Pesq.: Alá ó.
227.	Aluna CZ: Ah é, representa me parece... 
228.	Aluno AN: Números naturais...
229.	Aluna CZ: ...é números naturais o ‘ene’ e o ‘zê’...
230.	Profª: Ah então espera aí, então já surgiu coisa nova, então tem um negócio de ‘ene’, eu vou anotar aqui, tem um, um ‘zê’, que eles estão falando e esse aqui, tá ... Quem que é ‘ene’? ‘Ene’ também é um conjunto...
231.	Um grupo: Dos números naturais.
232.	Profª: Dos números naturais. ‘Ene’ é um conjunto, quem que são os números naturais?
233.	Aluna CZ: Não seria esse...
234.	Aluno AN: Sim, dos números naturais.
235.	Aluna CZ: Exato.
236.	Profª: Ah tá, então esses aqui são os números, como é que...
237.	Aluno AN: ‘Ene’ igual a...
238.	Profª: ‘Ene’ igual a isso aqui. Então vou colocar isso aqui em cima: um, dois, três, posso pôr pontinho já? E agora eu, eu faço o que agora? 
239.	Aluna SO: Fecha...
240.	Profª: Vou fechar aqui, igual a... SO, SO o seu nome?... Igual a SO falou. E agora esse ‘zê’ aqui?
241.	Aluna CZ: Olha, se eu não me engano, eu estou forçando aqui pra lembrar, mas se eu não me engano, ‘zê’ pode ser, tanto pode ser natural, pode ser positivo, números positivos, como negativo.

O procedimento da professora de organizar o registro para esclarecer sobre que personagens e enredos se fala é acompanhado com atenção pelos alunos: ao mesmo tempo em que aprendem e exercitam e/ou lembram e exibem um certo traquejo com a linguagem matemática, os alunos também fiscalizam o uso dessa linguagem. Por isso, estão a postos para perceber e acusar quaisquer deslizes sintáticos (como esquecer de fechar as chaves), dando mostras de que dominam e valorizam o domínio (ao menos naquela situação) de determinadas regras de composição dos enunciados e zelam pelo seu cumprimento com um rigor que consideram de bom tom na utilização daquela linguagem.
Mas os alunos reconhecem também que o seu trânsito pela simbologia matemática não é assim tão fluente. A cena em que a professora apresenta a representação simbólica para o conjunto dos números racionais (que, claro, não se esperava que lhes parecesse familiar) é salpicada de marcas de estranhamento, mas também de esforços de reconciliação. Esses e aquelas sugerem desconforto com essa linguagem matemática, mas que só se pode instalar à medida que os alunos reconhecem e valorizam sua utilização, ainda que não saibam justificá-la.

#13/4/99
678.	Profª: ... Que a gente começou a conversar sobre isso. Qualquer número eu posso colocar aqui, qualquer número eu posso colocar aqui? Então vamos ver se vocês lembram de alguma coisa que está... ...
679.	 [silêncio total enquanto a professora escreve no quadro: Q ={a/b  / a  Z, b  Z*} ]
680.	 [A Aluna LO, de seu lugar, vai apontando tentando ler. LU olha com cara divertida]
681.	Aluna OL: Ai que caos...
682.	Aluno AC: Nooossa Senhooora...
683.	Profª: Nossa Senhora de que "eu lembro desse trem" ou Nossa Senhora de que "eu nunca vi uma coisa dessas"?
684.	Aluno AC: Queee quié iiisso, gente...
685.	Aluna LU: Pertence...
686.	Aluno AN: 'a' pertence a...
687.	Aluno AC: Pertence, não pertence, equivalente...
688.	Aluno AN: 'a' pertence ... a quem?
689.	Profª: É o ‘zê’ o conjunto dos números inteiros, né?
690.	Aluno AN: 'a' pertence a ‘zê’, ‘bê’ pertence a ‘zê’.
691.	Aluno TO: ‘bê’ pertence a ‘zê’.
692.	Aluno AN: 'a' união com ‘bê’... ...
693.	Profª: Tem união ali?
694.	Aluna LU: Não.
695.	Aluno AN: Se 'a' pertence a ‘zê’, então ...
696.	Profª: Aqui ‘bê’ pertence a ‘zê’...
697.	Aluno AC: Asterisco.
698.	Aluna CZ: Sem o zero, né.
699.	Profª: Sem o zero, ou, que restrição que... o zero...?
700.	Aluna CZ: Não entra aí.
701.	Profª: Aqui não...
702.	Aluno AT: Aí não.  [ri]
703.	Profª: ...né. Porque aí, por exemplo, quando você fosse pensar nessa questão de dividir, por exemplo, né, da fração como quociente, aí não existe essa divisão, podia ser assim quatro dividido por zero?  [AT ri] AT ri, né, por que que o senhor ri,AT?!... Alguém lembra disso aqui?  [silêncio]
704.	Pesq.: Então vamos tentar ler. Tenta ler lá,...  AN.  Lê, não, AN, você estava lendo lá.
705.	Aluno AN: O quê? 'a' pertence a ‘zê’, ‘bê’...
706.	Pesq.: É, você consegue ler aquela frase ali? 
707.	Aluno AN: 'a' sobre ‘bê’... aquela barra ali tem um nome também... Como é que ela chama? Não é só barra não.
708.	Profª: Pode ser uma barra ou pode ser um ponto e vírgula, também. Aí tem o mesmo significado, tem um nome, né, tem o mesmo significado.
709.	Aluna OL: Ô Professora, eu não não, eu estou calada ...  Na minha época não tinha isso não.
710.	Pesq.: Não tinha... Não, mas isso realmente não...
711.	Aluna OL: Eu sou do quarto ano primário de mil novecentos e setenta e dois.  [A professora ri]
712.	Pesq.: É, nós estamos aqui tentando ver o que que vocês...
713.	Profª: Não, o que que vocês lembram, não preocupa não.
714.	Pesq.: ...se lembram.
715.	Aluna OL: Nada, dali pra frente nada ... 

A primeira manifestação de estranhamento é o incomum (e também por isso eloqüente) silêncio que domina a sala enquanto a professora escreve a expressão na lousa. Depois, vêm as interjeições, cuja interpretação não corresponde a nenhuma das opções apresentadas pela professora (“eu lembro desse trem” ou “eu nunca vi uma coisa dessas”), mas incorpora ambas. Os alunos podem não ter jamais se deparado com aquela expressão para descrever o Conjunto dos Números Racionais, mas recuperam na memória estratégias de abordagem e relações valorativas, que configuram o seu modo atual de encará-la.
Misturam-se às interjeições, e pouco a pouco as substituem, tentativas de “decifrar” a expressão, termo a termo, a partir da recuperação de algumas palavras ou locuções que se reconhecem como passíveis de traduzir esses termos (“pertence, não pertence, equivalente”, “a união com b”), da “leitura” consensual de alguns símbolos (o sinal “”, por exemplo), de hipóteses de leitura (como atribuir a cada símbolo um nome: “não é só barra, não”), e também de procedimentos interpretativos, que vão além da busca de palavras que tornem aquela expressão pronunciável e perseguem a compreensão da função expressiva dos sinais naquele enunciado (como quando a aluna CZ resgata o significado de exclusão do zero conferido ao asterisco).
No turno 709, porém, OL repõe a questão do estranhamento, justifica, data e assina. A responsabilidade pelo provimento de recursos para enfrentar aquela linguagem, a aluna a atribui à atividade escolar. Por isso, arrola como argumento para o seu silêncio, a natureza de sua experiência de estudante, que ela faz questão de localizar no tempo para caracterizá-la como de uma “época em que não tinha isso”.
Se o “quarto ano primário de mil novecentos e setenta e dois” oportunizou ou não a apresentação da linguagem matemática a seus alunos é, entretanto, menos determinante do silêncio (seguido da manifestação reativa) de OL, do que a fragilidade da justificação dessa linguagem nas práticas sociais em que se envolveu nos vinte e seis anos que separam a experiência escolar a que se refere e esse novo confronto com aquela forma de expressão e organização do conhecimento matemático. Ao contrário daqueles colegas que se dispõem à leitura da expressão apresentada pela professora, OL, em diversas passagens, ressente-se do pouco contato com a cultura escolar que sua trajetória de vida lhe legou (não teve filhos, não teve demandas ou oportunidades na vida profissional, não teve espaço em meio às diversas atribuições e responsabilidades que a vida pessoal lhe requisitou). Particularmente em relação à Matemática, a aluna confessa desinteresse e até repulsa forjados nas experiências escolares desagradáveis e reforçados pelo “folclore” sobre a complexidade e inatingibilidade do fazer e do conhecimento matemático.
PADDEN (1990), em um estudo sobre a influência da explicação popular na sobrevivência de uma língua, afirma que os usuários “necessitam de uma tradição de explicação sobre a linguagem que lhes ajude a organizar as forças sociais para recordá-la” (p.208). O afastamento do mundo cultural da escola não negou a OL somente o acesso a conteúdos e códigos escolares. Esse afastamento privou-a de “explicações” para a adoção de determinados critérios e implementação de certos procedimentos próprios da cultura escolar. Essa privação, manifesta aqui na não-lembrança da utilização da linguagem matemática, compromete a construção de sentido de saberes e práticas que constituem a cultura escolar. As “explicações” seriam nesse caso “basicamente formas de recordar coletivamente a importância de uma língua para uma determinada cultura, de primar certas explicações sobre outras” (p.217).

Os alunos da EJA, a linguagem matemática e os efeitos da memória
Dessa maneira, ao procurarmos contemplar os esforços de aquisição ou recuperação de uma certa intimidade com a linguagem matemática protagonizados por alunos da EJA, vemo-nos obrigados a tomá-la como “encarnada na memória coletiva formada por justificações, explicações e uma organização retórica da explicação da necessidade de sobrevivência  (na memória) daquela linguagem”. (p.217-218). No entanto, quando focalizamos o aporte da memória nesse processo de construção de sentidos de saberes e práticas escolares, vivenciado pelos alunos da EJA, não podemos deixar de apontar dificuldades e questionamentos que se interpõem justamente pela diversidade dos referenciais a partir dos quais se concebem os bens dessa cultura. 
Mais uma vez, parece-nos, pois, adequado assumir a perspectiva de OLIVEIRA (1999) e considerar os alunos da EJA enquanto grupo sociocultural que se confronta com uma cultura outra que é a cultura escolar. Os enunciados sobre as quais nos debruçamos têm sido tomados como regiões de interseção (ou pontos de tangência) entre esses mundos culturais, que determinam possibilidades de trânsito entre eles. Entretanto, essa relação não é unidirecional: a mobilização desses enunciados também é definida a partir desse trânsito e obstáculos neste implicam limitações naquela.
Esse é um aspecto crítico na EJA, pois que, sendo seus alunos oriundos de um processo de exclusão escolar, eles se tornam, por isso mesmo, candidatos a nova exclusão por causa das fragilidades e das tensões no estabelecimento do diálogo entre seu universo cultural e o da escola. É, também, por outro lado, terreno fértil para novas propostas de ação pedagógica, já que o confronto dos critérios, processos e produtos desses universos gera questionamentos e demanda atitudes corajosas de reavaliação e transformação de princípios, propósitos  e estratégias do pensar e do fazer educativo. Questionamentos e demandas que se impõem a educadores e educandos, sujeitos da escolarização.
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