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4 - Delírios irracionais da imaginação 
 

 

Bianca Santos Chisté 



4  
delírioS irracionaiS da 

imaginação

Tá vendo essa trilha de cimento? Eu acho que tem 
um macaco. Então eu acho que o macaco que fez 
a trilha. Então eu acho que ele subiu lá no topo 
daquela árvore. Eu sei de tudo o que ele fez!

(Pré I, 2012, 7° 23) 

Terça-feira, 15 de julho de 2014
Oi professora Sonia,
[...] Mas gostaria de aproveitar esse email, esse nosso 

encontro virtual,  para  colocar algumas coisas que estão 
me angustiando no meu trabalho, se puder me ajudar a 
pensar....

A primeira delas é em relação a matemática mesmo. 
Quando olho as imagens que as crianças produziram fico 
pensando que as crianças nos apresentam um mundo 
que não é representativo, então quando eu olho e digo que 
vejo uma matemática criança (estou  usando o termo 
sugerido pelo prof. Gallo) é o meu olhar, é a matemática 
que vejo. Isso seria uma maneira de dar uma identidade? 
Representar? Eu gosto da matemática criança, gosto do 
que isso me faz pensar, mas....
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A segunda  parte da sugestão do professor Carrera, 
o criançando, as crianças estão lá criançando. Com essa 
ideia do criançando fiquei pensando que poderia ser em 
torno mesmo do criançando, da experimentação, de uma 
produção de um modo de vida, de um modo de existência 
e de um poder da vida..... pensei em compor pensando em 
um pensamento crianceiro... que seria um pensamento 
que se experimenta. Fugiria eu assim da representação? 
Da captura?

Bom estou aqui literalmente empacada com minhas 
angústias.

Fico no aguardo, ansiosa pelo retorno.
Abraço grande
Bianca

Quarta-feira, 16 de julho de 2014.
Querida Bianca
[...] As questões que você aponta são muito pertinen-

tes e me afetam sobremaneira. O que está acontecendo 
ali, no movimento de pesquisa, no fazer daquelas crian-
ças? Quando nomeio: “matemática criança” não estou 
identificando? E se houvesse uma adjetivação, uma des-
substancialização no lugar de uma substancialização, uma 
nomeação, uma identificação? 

E se pensássemos, adjetivando, em um devir criança 
da matemática? 

Gosto de pensar em “devir criança”. A matemática, 
como forma, como identidade, colocando-se em devir, 
em um devir criança, o que ela pode desdobrar? Desdobra 
invenção, pura invenção.

a forma criança tem como fim a forma adulto, uma 
teleologia.

Uma matemática criança não teria como finalidade a 
matemática “adulta”?
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[para pensar essa questão veja o texto da Kastrup que 
eu indiquei na sua qualificação: Virgínia Kastrup, Psico-
logia: Reflexão e Crítica, 2000, 13(3), pp.373-382]

Devir criança da matemática poderia apontar para um 
movimento inventivo, que coloca a invenção em movi-
mento a própria invenção. Pura invenção. Puro devir.

A bricolagem, que você traz como movimento de 
escrita – uma política de escritura? – pode fazer, também, 
como metodologia... que te parece?

Bem, são só alguns assombros que me atacaram 
quando li seu trabalho e agora fui provocada por seus 
pensamentos.

Abusar da tecnologia quando a distância nos acomete 
pode ser uma possibilidade. O que acha?

[...]
Seguimos nesta conversinha ao pé do ouvido
Grata pelas provocações
beijos, com carinho
ah, segue uma dissertação de uma orientanda, a 

Marina Furtado Terra. ela acabou escrevendo em um tom, 
digamos, devir criança da escrita. Ela também fez o que 
poderíamos chamar de bricolagem... o Sílvio Gallo esteve 
na banca. Ela é da geografia, mas talvez pode interessar.

Tartamática infantil

[...] A criança1 não tem pensa:
O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê.

 1 As palavras em negrito foram substituídas para se adequarem ao 
contexto.
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É preciso transver o mundo.
Isto seja: homem deu a forma. As crianças 
deformam.
É preciso desformar o mundo:
Tirar da natureza as naturalidades.
Fazer cavalo verde, por exemplo.
Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall.
Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio 
por aí a deformar.

(Barros, 2013, p.324)

Mais uma vez o poema Manoelês ajuda a continuar o 
movimento de pensar a criança, a infância. Parece que com 
crianças, ou com infância, podemos deformar o mundo, 
pensar o mundo como algo já estabelecido, algo já pen-
sado, algo já organizado, algo já formado por homens, por 
homens adultos, as crianças, a infância, podem alterar as 
formas, podem desconfigurar o já determinado, o já fixado. 
Podemos ainda dar mobilidade ao mundo, flexibilidade às 
coisas, ao fazer isso, ao deformar o mundo, outras formas 
aparecem, outras formas inusitadas e inesperadas.

Podemos tirar as coisas, o mundo de sua fôrma, de sua 
forma, sair do molde, sair da linha. Parece que com crian-
ças, com infâncias podemos ser outros deformados, outras 
formas inusitadas e não pensadas, habitantes de não-luga-
res. Podemos correr riscos, caminhar na corda bamba, 
serpentear pelos espaços. Podemos nos colocar na infância 
das coisas com sensações clandestinas, não legalizadas. É 
o devir-criança, é a infância como possibilidade de pensar 
o que não se pensa, como abertura ao inusitado que faz 
surgir na dobra desdobramentos infinitos e inesgotáveis 
que me convidam a continuar o movimento dessa escrita. 
Não falarei de maneiras novas para educar, para ensinar, 
formas modernas, mais eficientes para as crianças apren-
derem. Nem mesmo o que as crianças “devem” saber 
sobre isto ou aquilo em cada idade. Buscarei ascender ao 
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tartamudo, como provoca Barros (2013), “[...] Por que 
não ascender de volta para o tartamudo”, distanciar das 
modulações, dos protocolos, para buscar na infância, na 
infância das coisas alguns indícios para pensar em um 
devir-criança da matemática.

Ascender ao tartamudo para buscar na infância, na 
infância das coisas, um devir-criança da matemática que 
cria condições para o brincar, para a inventividade, para 
as profanações, para os flertes, para os encontros, para as 
experiências. As filmagens produzidas pelas crianças nos 
fazem pensar que elas, as crianças, têm uma relação infan-
til com as coisas, com o mundo que as cercam. Quando 
falo de infantil não me refiro a uma relação inferior, uma 
relação de quem não sabe, de uma relação que precisa 
ser tutelada, muito pelo contrário, e sim uma relação de 
diferença, de saberes outros.

As produções imagéticas nos apresentam crianças que 
pensam e experimentam, pensam e experimentam muito 
o mundo, as coisas, os seres pequenos e desimportantes. 
É esse pensar e experimentar infantil que as crianças, o 
devir-criança que me fazem pensar: o que a matemática, 
como forma, como identidade, colocando-se em devir, 
em devir-criança pode desdobrar? Ora a organização 
molar da matemática, sua historicidade, sua estrutura, 
“sua segmentaridade dura não impede todo um mundo de 
microperceptos inconscientes, de afectos inconscientes, 
de segmentações finas, que não captam ou não sentem 
as mesmas coisas, que se distribuem de outro modo, que 
operam de outro modo”, como afirma Deleuze e Guattari 
(1996, p.83). É a matemática molecular, um devir-criança 
da matemática operando fora dos reis e das regências, das 
regras e convenções, das normas e dos acordos. Ele não se 
define pelo certo e o errado, pelas certezas dadas e defi-
nidas, pelas formas e estruturas, pelas identidades, pela 
reprodução, mas rompe com a ordem estabelecida, com 
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os dogmas, dificulta o reconhecimento, adota o esqueci-
mento para se que entre no movimento de nascimentos 
sem origem, ou seja, produz nas dobras desdobramentos 
de invenção, pura invenção.

Vamos achar formiga. Um formigueiro, rápido Raissa, 
rápido, rápido Thiago
Vai camera ela!
Deixa eu ver!
Não dá! Olha essa aqui, não dá é pequininha.
Ah, tem achar gande.
Olha o que eu achei!
Coloca na camera.
Camera o dedim.
Olha aqui um furmigueiro!
Aqui o formigueiro, era esse aqui óh!
Não toca, mora a formiga, aí uma, aí, óh, óh, óh!!
Uma bebê gente, uma bebezinha. Ah, oh, tá procurando a 
mamãe.
Uma gande, uma gande.
Tá procurando a outa formiga, oh, que bonitinha!
Olha aqui a mãe, a mãe formiga, aqui as formigas, as for-
migas aqui!
Tá vendo elas Raissa, tá vendo elas! Gava, gava, gava pra 
gente vê! [...] (Pré I, 2012, 5° 6)

Desse modo, um devir-criança da matemática nos 
aponta para um movimento inventivo, que coloca a 
invenção, a própria invenção em movimento, que coloca 
o pensamento em movimento. Se tomarmos como ideia 
que o ato de pensar não é inato, nem adquirido, mas deve 
ser gerado no pensamento por forças externas que fazem 
o pensamento sair de sua imobilidade, provocando encon-
tros, intercessões, acontecimentos, então, como nos diz 
Deleuze, (1988, 243) “pensar é criar, não há outra criação, 
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mas criar é, antes de tudo, engendrar, “pensar” no pensa-
mento”, inventar, fazer o novo, fazer saltar o impensável, 
o ainda não-pensado. Assim, um devir-criança da mate-
mática não pensa tudo, não sabe tudo, não determina, não 
estabelece limites, pois o próprio limite é não ter limites 
para pensar o mundo, por isso, ele permite a experiência 
de pensamento, invenção de si e do mundo. Kastrup 
(1999, p.23) nos diz que

A invenção não opera sob o signo da iluminação súbita, 
da instantaneidade. A invenção implica uma duração, um 
trabalho com restos, uma preparação que ocorre no avesso 
do plano das formas visíveis. Ela é prática de tateio, de 
experimentação, e nessa experimentação que se dá o choque, 
mais ou menos inesperado, com a matéria. [...] O resultado 
é necessariamente imprevisível. A invenção implica tempo. 
[...] Não é reserva particular de um sujeito nem se confunde 
com o mundo dos objetos. Ela é a condição mesma do sujeito 
e do objeto.

Desse modo, a experiência de pensamento não traça 
percursos, mas funciona como um modo de viagem do 
pensamento, que se posiciona na escuta atenta do outro, 
no choque com o encontro a outro pensamento, que está 
aberta a pensar aquilo que não sabe, aberta a pensar o ainda 
não pensado, a esperar o inesperável. Vai camera ela! Não 
dá! Olha essa aqui, não dá é pequininha! Poderia perguntar 
aqui, como que uma formiga, uma pequena formiga não 
caberia na lente da câmera? E a conversa segue, Camera 
o dedim! E o dedo da formiga? É como a Alice (Carroll, 
2002, p.18) que pergunta “Para cima ou para baixo?” Em 
que sentido? As perguntas, tanto minhas quanto de Alice, 
não têm resposta porque, nos dirá Deleuze (2011, p.79), “é 
próprio do sentido não ter direção, não ter ‘bom sentido’”. 
É próprio das crianças produzirem sentidos muitas vezes 
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sem sentido para o adulto. É como se ao mesmo tempo a 
formiga e seu “dedim” fossem e não fossem alcançados 
pelo ângulo de visão das crianças observadoras. Mas ao 
mesmo tempo as crianças buscam um ângulo, não está 
definido o ângulo, mas há um intenso movimento angular 
de busca. Posso pensar também, que nesse momento, nem 
a formiga, nem seu dedinho, caberiam na lente, no foco 
da câmera, pois a conversa, a potência do pensamento 
disparado não caberia em nenhum lugar, muito menos 
sob o foco de uma filmadora.

As crianças pensam o que não esperamos que elas pen-
sem, pois, esperamos que elas pensem de determinadas 
maneiras, a partir de uma lógica instrutora, formadora, 
limitadora, unívoca. Para Kohan (2005, p.224)

O pensar não está dado. Ele nasce, se gera, se produz, a 
partir do encontro contingente com aquilo que nos força a 
pensar, aquilo que instala a necessidade absoluta de um ato 
de pensar, de uma paixão de pensar.

Então parece que, pensar o não-pensável, seria 
encontrar o que não se pode ou não se deve encontrar, o 
impossível de encontrar. Talvez por isso, adultos pasmem 
diante dos encontros, das descobertas e dos pensamen-
tos infantis. As crianças não esperam para pensar, nem 
precisam de liberação, aprovação ou ordenação para isso. 
Seria um pensar que não segue uma direção, um pensar 
não linear, fora do tempo linear. Não precisa de chave 
para abrir, nem manivela para iniciar o movimento. Para 
Deleuze (1987, p.96)

Pensar depende necessariamente das forças que se apo-
deram do pensamento. O que nos força a pensar é o signo. 
O signo é objeto de um encontro; mas é precisamente a con-
tingência do encontro que garante a necessidade daquilo que 
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ele faz pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples 
possibilidade natural; ele é, ao contrário, a única criação 
verdadeira. A criação é a gênese do ato de pensar no próprio 
pensamento.

Por isso, o pensar acontece agora, com uma intensi-
dade imensurável, em um tempo kaiônico, como não há 
espera, como não existe deixar para depois, o pensar é 
acontecimento saturado de agoras intensos, não numerá-
veis, nem sucessivos. Esse tempo do pensar é um tempo 
generoso, um tempo mais estendido, pois é o tempo do 
acontecimento e da invenção. Somente um devir-criança 
da matemática poderia pensar o não pensável. Somente 
alguém sem idade, nos dirá Kohan (2005, p.149) "fora do 
tempo linear, alguém que não sabe não se pode esperar o 
que, aparentemente, não se pode esperar, ou quem sabe, 
alguém que não crê que não se pode esperar o que, todos 
dizem, não se pode esperar; ou alguém que simplesmente, 
não está convencido dos “não se pode”, “não é possível” 
ou “não se deve”. Neste sentido, surgem alguns indícios 
de uma “didática da invenção” (Barros, 2013), que para 
“apalpar” um devir-criança da matemática é preciso saber:

Se rodá fica rodando o céu;
O modo que o macaco faz uma trilha de cimento para chegar 
ao topo da árvore;
Como pegar o sol pelo rabo;
Que um monte de pedrinhas carrega mais enormidade de 
encantamento que uma pedreira;
Por que é que chegamos de ida quando nem partimos de volta;
Qual o lado do tempo que corre primeiro.
Que o dedim da formiga cabe nos olhos da camera, mas não 
a formiga.
Etc.
Desinventar objetos;
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Repetir, repetir, até ficar diferente;
Partir sempre do descomeço;
Mudar a função das coisas
“Desaprender oito horas por dia”. (Barros, 2013, p.275)

Parece ainda que um devir-criança da matemática 
acontece no encontro com o corpo, com outros corpos. 
Corpos que são movidos pela paixão, e não pela razão, 
por isso, elas relacionam-se melhor no ver, no ouvir, 
no pegar, no provar, no cheirar. É nesse encontro de 
corpos, encontros de pensamentos que as crianças, a 
infância descortinam e descobrem o mundo, partilham 
um sensível, partilham-se no sensível. Dessa maneira, 
Rancière (2009, p.15) pondera “uma partilha do sensível 
fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e 
partes exclusivas. Essa repartição de partes e dos lugares 
se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de 
atividades que determina propriamente a maneira como 
um comum se presta à participação e como uns e outros 
tomam parte dessa partilha”. Trata-se então da ideia de 
um devir-criança da matemática partilhado pela multidão 
criança (Abramovicz; Levcovitz; Rodrigues, 2009), que 
abre a possibilidade de novas vivências, novas experiên-
cias, novas disposições não consensuais, sempre parciais 
e totalmente provisórias e lampejosas.

Partilhar um sensível talvez tenha muito a ver com 
resistência. São corpos, pensamentos que se encontram 
sem rumo, sem direção, fragmentados, abertos a qualquer 
coisa na qual não haja hierarquização que, por meio de 
uma seleção diz que as coisas pertencem ou não pertencem 
a, ou ainda resistentes a determinações de relação e sepa-
ração entre formas. Esse sensível se compõe em uma zona 
de vizinhança não localizável, que nos arrasta a pontos 
indiscerníveis, sendo ainda habitado por uma potência de 
pensar, de inventar, de afectar-se.
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As produções imagéticas das crianças apresentam 
um devir-criança da matemática que não se preocupa em 
nomear, categorizar e generalizar o mundo, mas atua na 
ordem de desnomear, descategorizar, desgeneralizar o 
mundo, as coisas, os seres. Ainda, fugitivo, estrangeiro, 
sorrateiro, vivente e sobrevivente da clandestinidade, 
pois esquiva-se, escapa às certezas científicas, escapa às 
vias certas legitimadas pela ciência, pois como diz Barros 
(2013, p.): “A ciência pode classificar e nomear os órgãos 
de um sabiá, mas não pode medir seus encantos”. Um 
devir-criança da matemática lembra o espírito criança da 
célebre passagem de As três metamorfoses, em Assim falou 
Zaratustra (Nietzsche, 2011, p.28-29). Uma criança é “um 
novo começo, um jogo, uma roda a girar por si mesma, um 
primeiro movimento, um sagrado dizer-sim”. A criança 
nietzscheana não age com comparação ao que já existe, e 
sim se move para longe das absolutas verdades, da escravi-
dão do pensamento, da cega obediência. Percorre caminhos 
ziguezagueando, saltando sem se deter em nenhum deles 
em um movimento a-histórico, intemporal e involutivo.

Ele já é liberdade de pensamento, já é livre das amar-
ras, dos aprisionamentos, dos protocolos, nem mesmo os 
conhecem, até mesmo os ignoram. Não desobedece às leis, 
às normas, nem as obedece, não é crença, nem descrença. 
Mas é pura confiança, é um sagrado sim à existência ao 
mundo, à vida, aos seres. Por isso, é aventureiro, é recep-
tivo, é abertura à existência à vida e a tudo o que nela há 
e contém. É destemido, adentra no desconhecido por 
caminhos não trilhados e conquista seu próprio mundo. 
Um mundo sem limites, sem instruções, sem regras 
embrutecidas, cristalizadas, pensa o mundo, os seres, as 
coisas como se fosse a primeira vez. Há um olhar cheio 
de ansiedade pelo mistério, pelo começo, por que não, de 
deslumbramento, um olhar inaugural, inaugurador de um 
pensar que não tem princípios pensáveis.
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Kamilly vem cá, olha aqui vou espalhar, olha aqui Kamilly, 
olha aqui, vem cá vê.
Deixa eu vê.
Rápido. Nicole – aproxima bem a câmera da areia.
KAMILLY, KAMILLY, não é terra, olha não é terra, olha é 
pedra, um montão de pedrinhas! Olha aqui comigo.
Tudo isso aqui é pedrinhas! – (Pré I, 2012, 6° 8)

Elucubrar pedantemente sobre a fabricação de objetos 
– material educativo, brinquedos ou livros – que fossem 
apropriados para crianças é tolice. Desde o Iluminismo essa 
é uma das mais bolorentas especulações dos pedagogos. Seu 
enrabichamento pela psicologia impede-os de reconhecer 
que a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de 
atenção e exercício infantis. E dos mais apropriados. Ou seja, 
as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo 
e qualquer lugar de trabalho onde visivelmente transcorre 
a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente 
atraídas pelo resíduo que surge na construção, no trabalho 
de jardinagem ou doméstico. Em produtos residuais reco-
nhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente 
para elas, e para elas unicamente. (Benjamin, 1987, p.16)

O encontro com as crianças, com a infância, com as 
produções imagéticas infantis convida a pensar com elas, e 
quem sabe, além delas. As crianças não se lançam na aven-
tura da procura com um plano previamente estabelecido, 
com uma rota previamente traçada. Parece que as crian-
ças são dadas a encontros, e somente depois, quem sabe, 
realizam seus achados. Elas indicam e oferecem algumas 
possibilidades para pensar que alguns encontros, quem 
sabe, são inerentes a um devir-criança da matemática. O 
primeiro encontro é o próprio encontro entre os corpos, 
os corpos-crianças, os corpos-seres, o corpo-câmera. 
O encontro, a junção, a aproximação dos corpos, suas 
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núpcias funcionam como um disparador, um provocador, 
uma violência ao pensamento e impulsionam a descoberta. 
Nesses encontros, nessas núpcias as crianças encon-
tram possibilidades infinitas de pensar, inventar, criar o 
mundo. Pensamentos gerados com o corpo, pelo corpo, 
grudados, espalhados em todas as extensões dos corpos. 
Pensamentos sem imagens, pensamentos destituídos de 
pressupostos. As produções imagéticas das crianças nos 
apresentam que nesses encontros não há seres solitários, 
pois mesmo sozinhos uma multidão nos habita. Então, não 
há encontros se estivermos “sozinhos”, é preciso sempre 
do outro para acontecer os encontros.

O segundo encontro diz respeito à afectação, ou seja, é 
um encontro que atravessa os sentidos, os afetos, a percep-
ção. Há um vínculo estabelecido na extensão do encontro 
dos corpos. As sensações da ante-descoberta, da desco-
berta é sentida na pele, no pelo, no contrapelo, atravessa 
a derme, a epiderme. Atravessam todos os órgãos, todas 
as funções, todas as partículas, todas as moléculas, todo 
corpo, todos corpos como flecha. Os afectos, as sensações, 
os sentimentos, nos diz Deleuze e Guattari (1992, p.213) 
“transbordam a força daqueles que são atravessados por 
eles”. Poderia dizer mais, com a ajuda deles, que a criança 
é mostradora de afectos, inventora de afectos, criadora de 
afectos. Não é somente em sua relação com o mundo que 
ela os cria, ela “os dá para nós, e nos faz transformar-nos 
com ela, ela nos acompanha no composto”. O devir-
-criança, o devir-criança da matemática é um “ser de 
sensação, e nada mais: ela existe em si”.

Isso faz pensar no terceiro encontro, a liberdade do 
olhar. O aqui olhar não é um privilégio exclusivo do 
olho, mas de todo o corpo, de todos os corpos; corpos 
que se olham e se enamoram. O olhar é um olhar des-
nudado, atento, liberto das engessaduras, um olhar que 
indica sempre nascimento, um olhar aberto ao mundo, 
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sensível e por que não dizer, um olhar poético. De acordo 
com Leite (2011, p.103) “a criança abre um devir que 
não é senão espaço de uma liberdade sem garantias, de 
uma liberdade que não se sustenta sobre nada, de uma 
liberdade trágica, de uma liberdade que não pertence 
à história mas que inaugura um novo começo, de uma 
liberdade libertada”. Eu adulta vejo a areia e ela não pro-
duz em mim, aparentemente, nenhum afeto, nenhuma 
mobilização. Mas as crianças descobrem, que, o que eu, 
adulta, chamo de areia, “são pedrinhas, um monte de 
pedrinhas”. É um olhar despudorado de perspectivas, 
de parâmetros, de visões, de conceitos, de julgamentos. 
É um olhar de intimidade, um olhar de proximidade, de 
amizade, pois Kohan (2007, p.127-128) no diz “não há 
pensamento novo, infantil sem amizade. [...] a amizade 
está no início do encontro com o outro, no pensamento que 
os atravessará”. Uma proximidade tal que não é possível 
representá-la, interpretá-la ou mesmo subjetivá-la, mas 
um deslocamento, um movimento de des-subjetivação, 
no qual a existência é atravessada por um com-sentir, por 
uma intensidade, por uma potência que força a pensar. 
Não é a amizade com um outro eu unidos por afinidades 
ou mesmo filiações, mas um tornar-se outro do mesmo, 
ou ainda, como aponta Agamben (2009, p.92), trata-se de 
uma amizade “como com-sentimento do puro fato de ser”. 
É essa experiência de amizade que nos arrasta à transgres-
são, ao desconhecido, à invenção de novas possibilidades 
de vida, à partilha, a partilha do sensível.

Esse olhar de intimidade, de amizade impulsiona o 
próximo encontro – a urgência do encontro, a urgência 
do acontecimento, a urgência do pensar. Parece que se 
não for agora, já, neste instante, o encontro – e toda sua 
potência – diluirá no ar, evaporará na água. É como se o 
encantamento, a mágica durasse um milésimo de segundo, 
ou menos que isso, ele não se repetirá, porque ele é único, 
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por isso a urgência, ele pode escapar e no próximo instante 
já não será mais o mesmo acontecimento. Por isso, cada 
olhar é sempre o primeiro, cada toque é sempre o primeiro, 
a primazia do gesto, do cheiro, o conhecimento primeiro 
nascido do sensível, o olhar de fonte. Então, posso ouvir 
as crianças dizendo, vou depressa, vou correndo, vou na 
toda, vou agora, porque eu tenho, muita pressa, muita 
pressa, muita pressa... Essa urgência se compõe de velo-
cidades, nas quais as crianças não param de atravessar 
devires, por isso, não grudam, não capturam, não fixam, 
mas deslizam, lampejam, e são dadas ao esquecimento 
temporário de si mesmas, das palavras de ordem, dos 
aprisionamentos.

Diante desses encontros, que as crianças, a infância, 
as produções imagéticas permitem, posso dizer que, um 
devir-criança da matemática habita os encontros, encon-
tros dos corpos – crianças, seres, natureza, coisas outras, 
outras coisas, por isso não acontece “sozinho”. Faz morada 
nos vínculos estabelecidos e nos afetos disparados, são 
sensoriais. Lança-se de um olhar sensível, transvisto, um 
olhar que atravessa o mundo. Um olhar desprendido da 
utilidade, da finalidade, do regramento dos sentidos. Se 
potencializa na urgência e na emergência de destelhar o 
mundo, as nações, as fronteiras.

Infanciomática inquietante

Gente já sei vamos fazer de grupo em grupo.
Ah, não! Vamos fazer assim desse jeito.
Vamos fazer uma roda, uma roda, roda.
Não!
Assim, trenzinho!
Eu dirigia.
Hein, eu queria dirigi.
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Vamo.
Briimmmm, aummmm,
Hein, o trem é aqui.
Hein, quem vai pra estação?
Quem vai descer em Cerejeira?
Quem vai descer em Cacoal?
Eu não!
Ô João Vitor, você vai descer em Cacoal?
Quem vai descer em Cuiabá?
É assim os vago do trem! É Assim!
Você vai descer aonde?
Em lugar nenhum.
Eu não vou descer.
Você vai pra que cidade?
Pra lugar nenhum.
Não pode dentro do ônibus, você vai morrer, o ônibus tá 
andando.
Entra em outro trem!
Eu já cheguei de volta.
Vai que o ônibus vai andar.
Eu vou parar lá em Ji-Paraná.
Eu vou pra Porto Velho.
Então vai com ela porque ela vai pra Porto Velho.
Eu vou dirigindo.
Você vai dirigindo pra levar o trem pra Porto Velho.
Pare o ônibus! Pare o ônibus! (Pré II, 2012, 12° 9)

Assim, como as produções imagéticas das crianças me 
indicam algumas possibilidades para pensar, quem sabe, 
alguns encontros que são inerentes a um devir-criança da 
matemática, também me dão algumas pistas para pensar 
em seu caráter infantil. A primeira delas pode ser expressa 
como uma relação “de experimentação mais próxima 
com o meio molecular”, como aponta Kastrup (2000, 
p.378). As imagens produzidas apresentam crianças que 
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experimentam, se experimentam e se deixam experimen-
tar, exploram o mundo, os seres as coisas. Neste sentido 
Deleuze (1997, p.83) diz que, “A criança não para de dizer 
o que faz ou tenta fazer: explora os meios, por trajetos 
dinâmicos, e traçar o mapa correspondente”.

Quem quer brincá de dança da cadeira?
Só uma!
Aqui oh!
Aí não!
Aí tem espaço!
Aí tranca o lugar!
Quem quer brincá de dança da cadeira?
Agora você vai sentá aqui e registrar a gente.
Filha já pra casa!
To brincando com minhas amigas.
Vai pra casa que tá na hora de você chegar em casa.
To brincando com minhas amigas, depois eu vo pra casa, 
minha mamãe!
Hein, tem nove cadeiras.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tem 
dez!
Vem pessoal.
Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu vê se dá para registrar 
todas as cadeiras.
Não, né!
Percorre as cadeiras focando com a câmera.
Como é que registra isso?
Deixa eu vê de novo.
E de longe, dá pra ver todas as cadeiras?
Distancia e percorre novamente as cadeiras focando com a 
câmera
Do mesmo jeito dá! (Pré II, 2012, 12° 9)
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Um devir-criança da matemática acontece na expe-
riência, na infância do mundo, na infância das coisas, pois 
é na infância que experienciamos a vida, experienciamos 
o mundo e experimentamos distanciados das amarras da 
razão, afastados dos aprisionamentos, das certezas. Nasce 
na abertura, no desconhecido, na imprevisibilidade, na 
incerteza, no descontrole, foge dos modelos, dos dispositi-
vos que querem normatizar e regulamentar sua existência. 
É povoado de desejos, das necessidades da imaginação e da 
paixão. Agamben (2005, p.25) nos dirá “[...] a experiência 
não é mais que uma vassoura desmantelada, um proceder 
tateante como o de quem perambulasse à noite na espe-
rança de atinar com a estrada certa”.

A conversa entre três meninas chama a atenção quando 
uma delas pergunta para as demais: “quanto é zero mais 
zero?” Ela faz o sinal do número dois no ar com o dedo, 
bastante séria. As colegas demoram cerca de alguns 
segundos para responderem, por isso, ela não as espera e 
mesmo responde: “um zero mais outro zero é dois zeros,” 
(pré-escola II, 04/10/2012). Poderia dizer, inspirada em 
Manoel de Barros (2013, p.441), que as crianças deses-
crevem a matemática molar, arrombam as normas, as 
regras, as técnicas, por que não, a gramática matemática, 
“ao falarem absurdez, abortam o bom senso”. Elas não 
sabem, por exemplo, que o zero é um elemento neutro na 
adição. Então, as crianças inventam e mudam a função do 
zero, mudam a função zero das coisas, porque elas povoam 
o vazio, e com isso o “zero delira”. Um devir-criança da 
matemática se compõe com os restos da matemática esco-
lar e não em oposição a ela, distanciando-se da matemática 
de tanque que esta estagnada, estanque e podem até mofar. 
Isso é possível? Alice ao ouvir essas coisas diria: “Não 
posso acreditar nisso! Não se pode acreditar em coisas 
impossíveis!” Contudo a Rainha de Copas responderia 
“Tente, tente de novo, pratique algumas vezes por dia, 
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sempre praticava meia hora por dia, algumas vezes cheguei 
a acreditar em até seis coisas impossíveis antes do café da 
manhã” (Carroll, p.2002, 192).

A segunda pista diz respeito a um movimento tem-
poral. Movimento esse que indica um tempo, ou tempos 
distantes do tempo numerado, sucessivo, orientado. Esse 
tempo que povoa um devir-criança da matemática é o 
tempo kaiônico,2 Kairós e Aiôn juntos movendo-se pelas 
situações, atentos às ocasiões. Esse tempo não se define 
por uma linha contínua de movimentos sucessivos, mas 
acontece num movimento circular de repouso, lentidão e 
velocidades repleto de intensidades. É um tempo infantil, 
que enquanto Cronos segue os números, Kaiôn3 brinca 
com eles. É ainda um acaso, uma oportunidade, um acon-
tecimento, lampejoso como um raio que prenuncia algo 
de inesperado, de imprevisível. Ele não pode ser medido, 
nem especificado, muito menos definido, não reflete o 
passado, nem antecipa o futuro. É um tempo indefinido, 
é o melhor no instante presente, é a própria suspensão do 
tempo. Não é regular, nem homogêneo, nem pertence 
ao mundo dos relógios, das ampulhetas, ou a qualquer 
outro instrumento de medida tempo. É multiplicidade em 
movimento intenso, uma força infantil, desigual, sublime 
ocasião, que só aparece desaparecendo.

Enquanto Kairós “faz aparecer a solução como algo 
brusco, brutal e revolucionário” (Deleuze, 1988, p.182), 
Aiôn, tempo indefinido do acontecimento só “conhece 
velocidades e ao mesmo tempo não para de dividir o 
que acontece num já-aí e um ainda-não-aí, um tarde-
-de-mais e um cedo-demais simultâneos, um algo que 
ao mesmo tempo vai se passar e acaba de se passar” 
(Deleuze; Guattari, 1997, p.51). Juntos, esse tempo 

 2 Combinação das palavras Kairós e Aiôn. 
 3 Combinação das palavras Kairós e Aiôn.
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kaiônico movimenta-se em todos os sentidos, ao mesmo 
tempo, sem nunca se deterem, sempre se desviando do 
presente. Vai de trem, vai de ônibus, para Cacoal, para 
Cerejeira, Porto Velho, Ji-Paraná..., ao mesmo tempo, 
em todos os tempos, para todos os lugares, de todas as 
maneiras, no mesmo instante, no mesmo lance, em todas 
as direções, em todos os sentidos. Um tempo penetrando 
o outro, coexistindo com ele em todas as temporalidades. 
Misturados, embolados, rizomados, Como isso é possível? 
Como é possível movimentar-se sem sair do lugar, sem 
temporalizar as idas, vindas e voltas? Como é possível 
habitar sem fixar? Um devir-criança da matemática é uma 
criança crianceira; criançando ela reina em Kaiôn, tempo 
da criação, da invenção.

Eu sou do pré I, olha aqui meu tamanho passa de você!
Eu já to grande igual a você!
Olha aqui onde você pega, pega aqui, não é aqui.

Então, as produções imagéticas das crianças levam a 
pensar em tempos, outros tempos. Tempos, que sendo 
outros, não estão vinculados à linearidade, mensurabili-
dade, ao tempo cronológico, no qual estão presentes nas 
práticas educativas, no currículo, e em todas as ideias 
que norteiam o que as crianças devem saber e aprender 
em qual faixa etária, em qual estágio da vida. As imagens 
produzidas pelas crianças, imagens trêmulas, embaçadas, 
rápidas, curtas, desfocadas, paradas, em movimento nos 
convidam a pensar no tempo kaiônico, no tempo oportuno, 
acontecimento, experiência. Ou seja, o que as crianças 
devem aprender e saber dentro de um tempo cronológico 
está lá estabelecido, previsto e sendo cumprido. Entre-
tanto, as crianças atravessam esse tempo, esse “conteúdo”, 
esses saberes, essas práticas e escapam às modulações ou 
aos clichês presentes nos ditos e não ditos e nos modos de 
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senti-las, de percebê-las, de pensá-las. Por isso, o tempo 
do devir-criança da matemática é um tempo fora do tempo 
histórico, um tempo sem marcação, sem começo, nem fim, 
nem linearidade. É tempo do imprevisto, do ainda não 
pensado, do incontrolável, do incalculável.

As imagens produzidas pelas crianças apresentam 
outra pista para pensar o movimento de um devir-criança 
da matemática: a profanação da ritualização. Neste caso, o 
jogo é um indício de profanação daquilo que com o tempo 
se sacraliza, adquire forma, permanência e generalidade. 
Para Agamben (2005, p.89) “Enquanto o rito transforma 
eventos em estruturas, o jogo transforma estruturas 
em evento”. As crianças celebram os ritos, manipulam 
objetos e palavras sagradas, porém, esquecem, ou mesmo 
desconhecem o sentido e o escopo, como ainda aponta 
Agamben. É o jogo, é a brincadeira que nos tira da esfera 
do sagrado, da ritualização e devolve ao livre uso o que 
está consagrado. Nesse movimento, o uso dos objetos, 
dos espaços, dos lugares, do mundo, dos seres, das coi-
sas; além de livre é negligente, distraído, desabusado e 
desautorizado.

Cabe pensar aqui nos movimentos do jogo, da brin-
cadeira, movimentos esses que lembram o mover-se de 
um dançarino de pés leves, envolvente, sedutor, encanta-
dor que cria e inventa sempre inesperadamente um novo 
jogo de sedução. Envolvidos pela dança, pela mobilidade, 
pelo deslocamento põe a prova o mundo, os seres as coi-
sas, desarmando-os de toda fixidez, pondo-os a dançar 
guiados por um caminho cujo fim é desconhecido. Um 
devir-criança da matemática é acaso que seduz e é sedu-
zido, por isso, quer apenas dançar com os pés do acaso, 
como nos dirá Zaratustra (Nietzsche, 2011, p.232) “Dei-
xai vir a mim o acaso; ele é inocente como uma criança”. 
É nesse jogo, nessa brincadeira dançante que esquece-
mos a prisão, que fazemos tremer tudo quanto é fixo. Um 

Infancia_imagens_e_vertigens__[MIOLO]__Graf_v1.indd   129 14/01/2016   22:21:18



130 BIANCA SANTOS CHISTÉ

devir-criança da matemática joga, brinca, profana, dança 
como se flutuasse ou pairasse no ar, ele é livre da amarras 
porque seus pés são leves. Ele coloca para dançar o corpo 
e no mesmo movimento, por contaminação, todo pensa-
mento aprisionado por regras embrutecidas.

As produções imagéticas apresentam crianças que 
profanam o tempo todo, todo o tempo. Elas profanam o 
tempo escolar, tempo tipicamente cronológico, sucessivo, 
introduzindo o tempo kaiônico, intensivo e instantâneo e 
ocasional. Profanam o tempo a ser “utilizado”, o que deve 
ser feito, quem elas devem ser (alunas e não crianças, mãe, 
filha, bicho...), os objetos, os modelos dados, o currículo 
escolar, os lugares habitados, profanam... Então, me parece 
que um devir-criança da matemática também profana, e 
assim, não segue modelos, não segue ordenação, nem regras 
previamente estabelecidas, foge dos modelos ideológicos 
prontos, do imobilismo e da estagnação; é uma criança livre 
de amarras. Não espera para ser sentido e experienciado.

Oh! O número da minha casa, da minha casa, se vocês 
querer ir na minha casa, na minha casa, o número da minha 
casa é seis, cinco, dois, seis. Daí vocês já vira para minha casa, 
daí minha mãe ta lá pra receber vocês. (Pré I, 2012, 10° 1)

As produções imagéticas das crianças apresentam 
situações em que um devir-criança da matemática profa-
nadora acontece. Parece que no enredo acima, o número 
é usado como orientador, direcionador, localizador. Ele 
aparece para identificar, localizar a casa, indicar, dar rumo 
ao caminho, ele aparece para disparar, experienciar a 
potência do encontro, e esse encontro, é provisório, passa 
como um lampejo, seja para a própria criança, seja para as 
outras crianças que são afetadas pelo encontro.

Aqui as crianças profanam o currículo escolar, o 
conteúdo curricular limitado aos números (de zero a dez) 
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como representação simbólica que são submetidas, elas 
usam desabusadamente e desautorizadamente os saberes. 
As crianças fogem do currículo que cria ordem regula-
dora de suas subjetividades, fogem das representações, 
não porque elas as conhecem, mas porque as ignoram. A 
representação está no lugar de, no lugar da coisa, e revela 
uma única verdade, dita palavras de ordem, e toda palavra 
de ordem, aprisiona, ou seja, a representação homogeneíza 
o pensamento, dita condutas e saberes; cria um perfil, uma 
identidade, um papel e isso faz reproduzir um modelo. 
Um devir-criança da matemática não é representativo, não 
habita o campo da representação, mas entra no campo das 
sensações, por isso opera com o pensamento de modo que 
faz gerar essa coisa mais lúdica, fantasiosa, imaginativa, 
inventiva, sensitiva.

Podemos pensar aqui na ideia de algo que é sagrado 
(currículo e aula) que pode ser profanado, quando, por 
exemplo, as crianças no meio da aula brincam com um 
jogo de sequência e deixam de lado a aula, ou quando 
durante a explicação de uma atividade, uma das crianças 
orienta as demais a chegarem a sua casa, ou ainda durante 
o momento do lanche, hora de ficarem em silêncio, as 
crianças explicitam suas conjecturas. Nessas ocasiões, elas 
tornam o jogo divino no momento de aprendizagem pela 
experiência. Com isso, rompem com o embrutecimento 
das formas de conhecimento que atuam na vida, rompem 
com o embrutecimento das formas de conhecimento que 
atuam no âmbito escolar.

Um devir-criança da matemática movimenta-se na 
aprendizagem pela experiência, como diz Larrosa (2002, 
p.28), “na prova e pela prova, com a toda a incerteza que 
isso implica”, por isso, ela não tem limites e nem sequên-
cia para acontecer, foge dos artefatos técnicos, da inflação 
de conhecimentos objetivos, não é e nem tem verdades 
absolutas, pelo contrário, ela obedece a desordem. Leite 
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(2011, p.161) diz que a experiência “[...] não prescreve 
verdades, e nem pode ser prescrita por outras verdades 
que a antecederam, ela sempre cria espaços de incertezas, 
embora também tenha achados”.

Eu sei, eu sei contar número em inglês, você não sabe falar 
assim, uon, thil, three, for, vaive, six, eith, nei, teem, isto que 
é inglês. Eu também sei.
Então fala.
Como você falou mesmo? Assim, como que você falou 
mesmo?
Uon, thil, three, for, vaive, ix, seven, eith, nai, teem.
Isso aqui também é inglês uai, thau, teem, o que mais?
(Pré I, 2012, 4° 18)

Um devir-criança da matemática não se prende ao 
acúmulo de informação, não esta preso ao âmbito estrita-
mente objetivo da realidade, não está preso às explicações 
concretas, objetivas, mas sim é movido pela vontade, pelo 
desejo, pelo prazer de brincar, de adivinhar, de divinare, 
como diz Barros (2013, p.316), “quem acumula muita 
informação perde o condão de adivinhar: divinare”. Por 
isso, não é informação, nem acumulação progressiva de 
verdades, ou como diz Larrosa (2002, p.21) “a infor-
mação é quase que uma antiexperiência”, ela é quase o 
contrário da experiência”. Ou seja, a matemática escolar 
vem carregada de informação e dificulta as possibilidades 
das crianças experienciarem, movimentarem em devires. 
Depois de uma aula em que, por exemplo, um número é 
“mostrado”, “informado”, em que as crianças contam, 
pintam a quantidade numérica representativa, posso 
dizer, ajudada por Larrosa (2002, p.22), que as crianças 
sabem um número, uma representação numérica que não 
sabia antes, que elas tem mais informação sobre o ou do 
número, mas, “ao mesmo tempo podemos dizer que nada 
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as tocou, nada as aconteceu, que com tudo o que elas 
aprenderam nada as sucedeu ou as aconteceu”. Assim, 
um devir-criança da matemática não perde a “varinha 
mágica” que transforma o real, não perde o mistério, não 
perde o segredo do que não se explica por meio da infor-
mação, da notícia, do dado objetivo.

Um devir-criança da matemática provoca a pensar em 
uma matemática lesma. Parece que as crianças farejam os 
rastros deixados pela matemática lesma, aquela que gruda, 
que deixa sua gosma por onde passa, aquela que se arrasta 
sobre as superfícies, imprimindo-lhes sua marca por meio 
de um muco, de uma meleca luminescente. A matemática 
lesma esfrega a barriga nas coisas, está sempre grudada 
nas coisas, no corpo e no mundo. As crianças, mesmo sem 
procurar, esbarram na matemática lesma, encontram a 
matemática lesma, se interessam pela matemática lesma, 
pois ela privilegia o corpo, o tato, o toque, o contato, ela 
cola, ela adere, por isso ela provoca o pensamento, produz 
pensamento, e parece ser este o projeto da matemática. 
As filmagens produzidas nos apresentam o tempo todo 
crianças sendo tocadas, afetadas, mexidas, melecadas pela 
matemática lesma. Elas, as crianças, confrontam ideias, 
argumentam, tomam decisões, refutam hipóteses, expões 
ideias, escutam as outras, antecipam resultados, buscam 
dados para resolver situações, comunicam-se, pensam e, 
sobretudo, dão sentido ao que são e ao que as acontecem.

Se no tranco do vento a lesma treme,
no que sou de parede a mesma prega;
se no fundo da concha a lesma freme,
aos refolhos da carne ela se agrega;
se nas abas da noite a lesma treva,
no que em mim jaz de escuro ela se trava;
se no seio da náusea a lesma gosma,
no que sofro de musgo a cuja lasma;
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se no finco da folha a lesma escuma,
nas calçadas do poema a vaca empluma! (Barros, 2013, p.201)

Parece ainda que a matemática lesma é habitada por 
lugares, percorre lugares distantes dos cadernos e da lousa 
e vai abrindo caminho para a experiência. Diferente do 
caracol, que é uma casa que anda, como poetisa Barros 
(2013, p.345), “a lesma é um ser que reside”. Por isso, 
a matemática lesma deixa resíduos nas brincadeiras das 
crianças quando percorrem caminhos, sem saber muito 
bem para onde vão, quando arrumam as cadeiras, nas 
decisões, tomadas, no focado, no achado, nas experimen-
tações, nas descobertas, na perscrutação de realidades 
improváveis. Ou ainda nas confabulações referente aos 
seres pequenos, aos seres do chão, às coisas do espaço, na 
criação de teorias em relação ao tempo, ao céu, às árvores, 
às trilhas “deixadas pelo macaco”. Elas ainda inventam 
suas próprias maneiras de medir, escolhem em que língua 
querem falar, estabelecem os percursos, traçam um mapa 
de seus trajetos. Bem como, nos despropósitos, nos delí-
rios irracionais da imaginação; no encontro dos corpos: 
corpo-criança, corpo-folha, corpo-cadeira, corpo-bicho. 
As crianças são contaminadas pela matemática lesma, uma 
matemática inventiva, brincativa, sem função explicativa, 
descritiva, padronizativa.

O corpo é o lugar onde a criança conhece a si e os outros, 
ao mesmo tempo em que, inventa a si e outros. Ela explora 
a sensualidade e a intimidade corpórea dos seres tocando-os 
e deixando ser tocada. Ajudada por Bachelard (1991, p.20), 
poderia dizer que, o corpo é dotado “do ato de nos tocar. 
Ele nos toca assim como o tocamos, dura ou suavemente”. 
Assim, pensar resulta do encontro de um verdadeiro corpo 
a corpo, no qual o toque, o contato é dotado de uma alegria, 
de devaneios, de delírios inventivos e inaugurais, que dão 
vida aos diferentes modos de ser e de existir.
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A comunhão, as núpcias entre os corpos perturbam 
nossos sentidos e faz gerar uma percepção mais íntima do 
mundo, fazendo-nos atear aos detalhes que nos cercam: 
cores, sabores, odores, olhares, toques, texturas, sons. Não 
é somente o tato que sente, os olhos que vê, o ouvido que 
ouve, a boca que sente paladar. Mas todos os sentidos con-
fluindo para pensarmos; pensando tornamo-nos outros, 
tornamo-nos mundo. Ajudada por Bachelard (1998, p.49) 
diria “as coisas não são o que são, são o que se tornam. 
Tornam-se, em nosso devaneio,” em nossos intermináveis 
delírios. Pensar a água é escoar-se, é dissolver-se, é mor-
rer. Pensar o fogo é sentir-se, tornar-se chama, impulso, 
brilho. Pensar o mundo é tornar-se chão, céu, sol, folha, 
a filha da formiga, é entrar na trilha do macaco, e quem 
sabe, ser conduzido com ele a expedições indefinidas, 
labirínticas, sem saber muito bem onde vai chegar, ou se 
vai chegar.

Dessa maneira, as imagens infantis nos apresentam 
um devir-criança da matemática que escapa às modula-
ções, as respostas certas, as verdades absolutas. Escapa 
aos modos reguladores de ser e de se pensar, escapa às 
modulações de tempo, de espaços e de corpos. Elas vivem 
e convivem com a matemática presente no currículo, no 
tempo organizado, mas os ignoram, às vezes parece que 
nem os percebem, às vezes fazem até pouco caso desse 
currículo pré-estabelecido, desse tempo organizado, das 
atividades programadas. Elas, as crianças, se organizam 
entre si, em “reuniões”, em “assembleias”, em concílios, 
para confabularem a vida, os seres, as coisas, o mundo. 
Entre iguais elas agem sem controle do adulto, sem tomar 
emprestado as ideias e as ações do adulto. Nessa relação, 
entre iguais, elas pensam, produzem, criam, inventam, 
experimentam o mundo. Elas produzem novas palavras, 
novos pensamentos, mobilizam e provocam mudanças em 
si mesmas e nos outros, é o encontro entre pensamentos, 
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com o pensamento da outra, com outro pensamento. Esses 
encontros entre crianças nos apresentam uma explosão da 
potência do pensamento infantil.

As crianças são atravessadas por um devir-criança 
da matemática que circula na vida, no mundo, na escola 
e lidam de outra maneira com ela, por estarem em um 
eterno movimento de travessias entre fronteiras. O movi-
mento da experiência primeira, da experiência de fonte, 
da imaginação, da criação, da invenção. São atravessadas 
pela incompletude do mundo, pelos saberes primeiros, até 
mesmos pelos não saberes, pelas descobertas, pelos encon-
tros, pelos achados, pelos acontecimentos. Entram em um 
tempo, em um espaço, em corpos, onde as horas correm 
como faíscas e a eternidade é como um verdadeiro presente.
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Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=dGSk5up45Xs>
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(Pré I, 2012, 5° 6)

(Pré I, 2012, 6° 8)

(Pré II, 2012, 12° 9)
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(Pré II, 2012, 12° 9)
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