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Resumo 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma reflexão inicial sobre produção de saberes 
e os modos de aprender das crianças em seus contextos de vida, infância, trabalho e escola. 
Baseado em dados de uma pesquisa3 de campo realizada em uma comunidade pesqueira e que 
discute as questões relacionadas à produção de saberes ambientais e matemáticos de 
populações tradicionais, busca-se organizar um inventário de dados sobre os modos e 
conteúdos de aprendizagens das crianças. A metodologia utilizada segue os pressupostos da 
etnografia e das reflexões trazidas pela etnomatemática na sua relação com a educação. 
Apresentamos também alguns fragmentos do trabalho de campo realizado com as crianças no 
contexto de suas casas e escola.    

Palavras-chave: Infância, escola, saberes.  

Resumé 

Le document vise à présenter une première réflexion sur la production de connaissances et les 
modes d'apprentissage pour les enfants dans leur contexte de vie, l'enfance, le travail et 
l'école. Sur la base de données d'une enquête de terrain réalisée dans une communauté de 
pêcheurs et d’une discussion sur les questions liées à la production de connaissances sur 
l'environnement des populations traditionnelles et des mathématiciens, nous essayons 
d'organiser un inventaire des données sur les modes et contenus d'apprentissage des enfants. 
La méthodologie utilisée suit les hypothèses de l'ethnographie et les réflexions faites par 
Ethnomathématiques dans sa relation avec l'éducation. Nous présentons également quelques 
fragments du travail sur le terrain avec des enfants dans le cadre de leur domicile et l'école. 

Mots-clés: enfance, école, connaissances 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 2

Introdução  

                  A necessidade de enfrentamento dos problemas na ordem das políticas ambientais 

e educacionais para as comunidades pesqueiras é na verdade um problema histórico no Brasil. 

Ações que apostem num conhecimento crítico e inclusivo, que articule sociedade, natureza, 

homem e cultura, são necessárias. Nesse sentido, a elaboração e gestão de políticas 

educacionais específicas para as populações que vivem em áreas de pesca artesanal são 

necessárias, assim como o entendimento de seus modos de vida e produção de saberes.  As 

instituições escolares que atendem as crianças oriundas das famílias de pescadores trabalham 

com uma definição curricular que prima pelos conteúdos formais sem uma relação com os 

contextos de vida e de trabalho dessas crianças. Sem dúvida que o conhecimento formal é 

importante e faz parte dos direitos de todas as crianças a uma educação de qualidade e a 

própria função social da escola. Entretanto, para que a escola cumpra seu papel não é 

necessário que negue a cultura e a prática dos grupos no seu processo de produção de saberes. 

No caso dos pescadores artesanais, que nesse trabalho nos interessa, esses possuem modos 

próprios de aprender e ensinar suas crianças, através da oralidade ou das práticas cotidianas de 

trabalho e relação com os ecossistemas naturais. A essas práticas que aqui chamamos de 

saberes tradicionais, não são valorizados na escola especialmente os relacionados ao campo 

das ciências e do meio ambiente. A definição de populações tradicionais que adotamos, 

refere-se as discussões contidas nas obras de (DIEGUES, 2002,1999,1983). Os grupos de 

pescadores artesanais, caiçaras, quilombolas e indígenas são considerados dessa forma. Suas 

práticas e modos de construir e reproduzir a vida material faz parte também, dos estudos 

relacionados às discussões sobre patrimônio imaterial e saberes tradicionais e que desde a 

década de oitenta vem sendo discutido no Brasil. O predomínio de um saber tecnológico que 

desqualifica as práticas tradicionais e o conhecimento dos pescadores inscreve-se portanto, 

nas questões relacionadas aos paradigmas da ciência e à reprodução das estruturas de poder na 

sociedade em especial na escola. A esse respeito ver Enguita, M. F., (1999), Frigoto e 

Ciavatta, (2004).  

Outros autores como Bombassaro, (1992) contribuem para essa reflexão, apontando 

que existem duas interpretações para a expressão saber, ligadas a dimensão do saber/crer e do 

saber/poder. No primeiro caso ligado a dimensão prática no segundo à habilidades e 

disposição. Aqui consideramos as práticas de trabalho como momentos de produção de 

saberes, inclusive as relacionadas ao trabalho docente e que não se reduz a uma transmissão 

de conhecimentos mas, de integração dos diferentes saberes no exercício da função e da 
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relação com outros sujeitos e seus contextos de vida. Em relação as discussões sobre o saber 

docente, Tardif, Lessard e Lahaye, (1991) destacam a função desse saber e de seus  conteúdos 

na ação docente, visto que o saber produzido na experiência docente não é único e insere-se 

na multiplicidade dos saberes, atualizados nos contextos institucionais e nas práticas 

cotidianas e que lhes dão o suporte técnico e político para a definição do que é necessário 

saber para ensinar.  De outro modo, devemos refletir que o ato de ensinar não se produz 

apenas pela busca dos saberes necessários ao aprendizado, mas também pelo confronto e 

reeleboração. Segundo Pimenta, (1999) com as experiências práticas, vivenciadas nos 

contextos escolares, sendo esse confronto um processo de construção e troca coletiva entre os 

pares. Autor como Saviani (1996) vai nos colocar que as concepções dos professores é que 

vão determinar os tipos de saberes que deverão ser mobilizados para uma dada situação em 

sala de aula e fora dela. Paulo Freire em diversas obras vai destacar a importância do 

conhecimento do outro e de respeito a sua realidade para se construir um educador e um 

professor competente na dimensão política do ato de ensinar, destacando essa tarefa como 

uma ousadia (FREIRE,1993).  Nesse caso, quando trazemos aqui a posição de defesa aos 

saberes produzidos pelas populações tradicionais nas suas práticas de trabalho e vida e relação 

com a natureza, é por considerá-los importantes na circulação do conhecimento e na 

construção das aprendizagens significativas para as crianças no interior da escola, 

especialmente os do campo dos saberes matemático e ambientais, que aqui não trataremos 

pois, é objeto de outra fase do estudo. Por achar também que a tarefa de ampliação dos 

conteúdos e confronto dos saberes é papel do professor na sua relação com as crianças e suas 

famílias. Nesse sentido, a escola deve considerar os saberes trazidos pelos grupos que habitam 

a escola, ou seja; os alunos e suas famílias com suas culturas e diferentes modos de aprender. 

Práticas de trabalho e produção de saberes 

      O trabalho no mar confere uma identidade singular ao pescador ou pescadora, que 

os diferenciam daqueles que trabalham presos à terra. As condições objetivas do trabalho 

expressam, na verdade, modos de pensar e representar o universo de vida e o conhecimento 

sobre os territórios marítimos, que não se ancoram apenas nos aparatos tecnológicos, mas em 

vivências, observações e crenças que se atualizam nas práticas diárias e se estabelecem desde 

a infância. Através dos primeiros contatos com o mar e com os ecossistemas naturais 

experimentados desde a infância, é que se estabelecem os primeiros aprendizados das técnicas 

de trabalho, como uma atividade socializadora para crianças e jovens (MARTINS, 2005). No 

caso das mulheres, as técnicas de beneficiamento do pescado ou de extração de crustáceos, 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 4

são atividades de trabalho aprendidas desde bem pequenas e se incorporam as atividades 

domésticas. É no espaço doméstico que essas atividades são exercidas e, é também nesse 

espaço, que se agrupam as crianças para brincarem, ajudar os adultos em pequenas tarefas da 

pescaria ou realizarem suas tarefas escolares. Ou seja, é nesse ambiente de vida e trabalho que 

a infância produz seus significados e atualiza as práticas de grupo. Entretanto o que 

observamos no nosso caminhar de pesquisador, entre o mar e a escola é que esses grupos de 

crianças de famílias de pescadores, ao entrarem para escola nem sempre são vistos como 

portadores de saberes significativos e importantes para construção de suas aprendizagens.  

Crianças acostumadas a vivenciar o mar, conhecer algumas espécies, vender produtos da 

pesca, construir brinquedos com os objetos do trabalho no mar, muitas vezes são avaliados 

como incapazes de aprender conteúdos escolares, ou simplesmente não conseguem ver 

nenhuma conexão entre o que aprendem na escola e o que utilizam no cotidiano.  

Ao longo da história da humanidade, diversos povos ou grupos sociais em contextos 

culturais próprios desenvolveram sistemas de numeração, sistemas de medição, técnicas de 

cálculos dentre outros.  São saberes que se aproximam da matemática que é ensinada nos anos 

iniciais da educação básica. Como são povos ou grupos subordinados social e culturalmente 

(KNIJNIK, 2004), que não detém os saberes produzidos e organizados pelos grupos 

dominantes, seus saberes não são reconhecidos e legitimados, e sim silenciados, não 

encontrando espaço na escola por serem  grupos que não possuem estruturas de poder para 

validá-los (SCHMITZ, 2004). Nas três últimas décadas do século XX, surgem no Brasil 

pesquisadores, de diferentes áreas interessados em investigar como indivíduos que não 

dominam o nosso sistema de numeração nem os algoritmos realizam operações; ou ainda 

como trabalhadores do campo medem a terra com a qual trabalham. Os resultados dessas 

pesquisas contribuem para o surgimento do programa de pesquisa etnomatemática, por 

exemplo. O pesquisador e autor de diversas obras sobre o assunto D’Ambrosio (1993), que 

também, foi o primeiro a estabelecer as bases teóricas dessa corrente, conceituando-a como “a 

arte ou técnica (techné = tica) de explicar, de entender, e se desempenhar na realidade 

(matema), dentro de um contexto cultural próprio (etno).” (D’AMBROSIO, 1993, p.8). A 

origem da vertente da etnomatemática liga-se também aos movimentos de educação popular 

experenciados na África e América Latina na década de 60 (KNIJNIK, 2003). Segundo a 

mesma autora, a influencia do pensamento de Paulo Freire em relação a politicidade da 

educação, se fez sentir também no âmbito da educação matemática.      
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Os pressupostos das ciências humanas e sociais a partir de uma abordagem mais 

antropológica e qualitativa no campo da pesquisa, também influenciaram, dando voz aos 

grupos mais subordinados e reconhecendo seus saberes como significativos. Entretanto no 

que concerne as práticas escolares as mudanças parecem mais lentas. O próprio 

reconhecimento da criança como um sujeito produtor de conhecimento e portador de direitos 

ainda é uma conquista.  Sabemos que é a escola a instituição social responsável pela discussão 

dos saberes produzidos pela humanidade, entretanto apenas um tipo de saber é divulgado e 

discutido na escola.  Entretanto é no espaço da escola pública que se encontra a maioria dos 

integrantes dos grupos subordinados. Como nos diz Domite, (2004) o professor é o 

representante de um grupo que detém o conhecimento, nesse caso é ele o sujeito que deve 

oferecer ao aluno a opção para fazer a passagem do senso comum a compreensão da ciência.  

Não que o professor seja o único responsável por isso, o campo da pesquisa também deve 

produzir respostas e reflexões, buscando instrumentos que nos aproximem mais dos sujeitos 

pesquisados, especialmente as crianças e seus modos de aprender.  

A metodologia de trabalho de base etnográfica realizada com crianças é recente, mas 

consideramos que traz ganhos significativos se partimos do pressuposto de que os sujeitos 

infantis são produtores de conhecimentos e de discursos que precisam ser validados na 

construção dos dados e na análise dos resultados da pesquisa.  Os estudos no campo da 

sociologia da infância nos trazem contribuições importantes, como por exemplo, os trabalho 

de William Corsaro (MULLER e CARVALHO, 2009). Esse autor rompe com uma visão da 

sociologia tradicional onde embora a criança não fosse ignorada ela não aparecia como um ser 

falante, presente sem a tutela adulta.  Segundo Muller e Carvalho, (2009), Corsaro se 

distancia da sociologia tradicional privilegiando a criança como objeto de estudo. Outro 

trabalho bastante significativo é o de Souza, (2010) no qual, destaca que os estudos da 

infância tem construído espaço no campo da sociologia e da história e se consolidado como 

um área de estudo bastante importe no Brasil e em outros países. Entretanto estamos longe de 

interferir de modo mais efetivo nas políticas e práticas educacionais com as crianças. 

A metodologia de trabalho com a criança: aprendendo matemática na vida e na escola 

     A metodologia utilizada para construir a pesquisa é baseada nos pressupostos da 

pesquisa etnográfica e nas discussões sobre etnomatemática com aplicação de técnicas de 

observação e registro em diário de campo, entrevistas com crianças, professores e famílias.  

Os pressupostos teóricos referenciam-se em autores que trazem discussões sobre cultura, 
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etnografia e educação, destacando-se Fonseca (1999), e Geertz (2009) entre outros. A 

pesquisa4 realiza-se em uma comunidade de pescadores no município de Aracaju, numa 

localidade denominada de povoado de Areia Branca. Esse povoado localiza-se na zona de 

expansão urbana de Aracaju, região que originalmente abrigava somente populações de 

pescadores artesanais, hoje vem sofrendo um aumento de população em conseqüência da 

especulação imobiliária ocasionando inúmeros problemas para a população nativa.  

           O presente estudo pretende analisar e organizar um registro de dados que permitam 

construir as trajetórias de infância e escola de crianças oriundas de famílias de trabalhadores 

na pesca artesanal. O objetivo será o de levantar, discutir e analisar seus modos de 

aprendizagem, tanto no ambiente formal da escola como nas suas práticas diária de vida e 

trabalho na pesca. A faixa etária pesquisada é de crianças de seis a dez anos. Pelas 

características da abordagem etnográfica e da necessidade de um trabalho de campo mais 

aprofundado que permita a construção de um inventário de dados, o universo da pesquisa se 

restringiu a poucas famílias de pescadores e a escola que atendem as crianças oriundas desse 

grupo.   

              A abordagem etnográfica como nos diz Fonseca (1999, p.19) “não é um abordagem 

salvacionista”. Ela por si só não da conta dos dilemas do pesquisador com seu objeto de 

estudo, nem garante vantagens em relação a uma abordagem quantitativa.  Segundo a mesma 

autora, o método etnográfico não pode ser aplicado como uma solução para resolver o dilema 

comum aos pesquisadores na área humana - a lacuna entre teoria e realidade. O que essa 

abordagem pode favorecer é tão somente, a intervenção educativa e facilitar o diálogo, 

atividades estas presentes não só nas relações pedagógicas, mas necessárias nas situações de 

pesquisa. Nesse sentido, propomos estudar os sujeitos nos seus contextos de vida, no caso 

crianças, que vivenciam as práticas de trabalho e escolares, sempre mediadas pelos adultos, 

sejam seus professores ou familiares. Como nosso objetivo é levantar suas formas de aprender 

e os conteúdos ligados a ciência e a matemática, pensamos que as aprendizagens não se dão 

apenas no interior da escola, mas também, com seus familiares e grupos de vizinhança.  A 

busca no campo é por procurar ouvir e entender a fala dos sujeitos seus modos de interpretar a 

realidade seu cotidiano e as questões trazidas pela pesquisadora, - ou o que e como através de 

que se expressam. Desse modo, as leituras de Geertz (2009) levam a pensar na relação entre o 

pesquisador e seus informantes e as implicações disso no campo da pesquisa de abordagem 

etnográfica. 
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Ouvir os sujeitos da pesquisa exige uma metodologia apropriada par tal. Embora a 

etnografia seja uma metodologia de base antropológica, é crescente o seu uso em pesquisas 

relacionadas ao campo educacional, sobretudo nos trabalhos que descrevem atividades 

pedagógicas em contextos específicos (BRITO, 2008). Apesar da utilização dessa 

metodologia de pesquisa ser recente na educação, já é possível identificar diferenças entre o 

trabalho etnográfico antropológico e o aplicado ao campo educacional, como esclarece André 

(2005): 

Se o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, 
hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a 
preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo 
educativo. Existe, pois, uma diferença de enfoque nessas duas áreas, o que 
faz com que certos requisitos da etnografia não sejam – nem necessitem ser 
– cumpridos pelos investigadores das questões educacionais. O que se tem 
feito, pois, é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a 
concluir que fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu 
sentido estrito. (ANDRÉ, p. 28, 2005) 

  

    Nesse trabalho de aproximação à abordagem etnográfica, foram utilizados alguns 

instrumentos que permitissem ouvir de forma mais próxima e interativa os sujeitos, no caso 

crianças e familiares e professores. Para coletar a fala dos sujeitos e organizar os dados da 

comunidade e entorno, utilizamos as seguintes estratégias: diário de campo, mapa de família, 

carta etnográfica da escola, cadernos escolares, fotografias que permitiram a aproximação 

entre pesquisadoras e sujeitos, bem como o registro e observação de algumas atividades 

desenvolvidas pelas crianças. Utilizamos também de entrevistas semi-estruturadas gravadas 

em grupo nos espaços de moradia e escola. Entrevistamos mães e professores, entretanto aqui 

escolhemos apresentar somente parte do trabalho com as crianças. Trabalhamos com um 

grupo de crianças entre seis e nove anos e que freqüentam a única escola pública local 

cursando os anos iniciais. Através de encontros semanais com grupos de crianças e 

professores realizamos entrevistas coletivas e gravadas, observações do cotidiano da criança 

em sala e no recreio, atividades com desenhos, pinturas e construção de brinquedos e jogos. 

Esses encontros são registrados no diário de campo e nas fotografias que fizemos com as 

crianças.  Além do trabalho de observação na escola também realizamos observações nos 

espaços de moradia e brincadeiras na comunidade. Organizamos um mapa de família, 

coletando os dados de consangüinidade e parentesco, construímos carta etnográfica da escola 

a qual contém os dados físicos, pedagógicos e quantitativos fornecidos pelos professores, 
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coordenadores e funcionários da escola. Outros instrumentos utilizados foram os cadernos 

escolares das crianças.  

Antes de entrarmos na escola fomos visitar a moradia das famílias, conversar com pais 

e familiares com o intuito de nos aproximarmos dos sujeitos e, obter também, a permissão 

para realizarmos entrevistas com as crianças. O contato com a comunidade começou em 

outubro de 2009, desde então, realizamos idas semanais ao campo com o objetivo de 

identificar os possíveis informantes entre as famílias de pescadores. Entretanto somente o 

contato inicial durou mais de três meses. Ganhar a confiança das famílias é uma tarefa que 

exige paciência e perspicácia do pesquisador.  Após a escolha das famílias, passamos a fazer 

duas idas semanais, buscando conhecer a rotina dos informantes e as relações que as 

estruturavam. Definimos como estratégia acompanhar essas famílias no período de uma 

semana, focando o cotidiano das crianças, especificamente, no período de férias escolares. 

Quando foi possível conhecer as brincadeiras preferidas, os locais onde as crianças se reúnem 

para brincar, as tarefas e papéis de cada um na família, bem como as atividades na pesca.    

   Para não interferir nos horários da escola, dividimos os encontros por turnos: Laura, 

Marcos, Tarso, Adriana e Luana estudam pela manhã e nossos encontros passaram a 

acontecer no turno vespertino. Já Maurício que estuda a tarde, os encontros passaram para o 

turno matutino. Posteriormente, após contato com as professoras passamos a freqüentar as 

aulas nos respectivos horários de cada criança. 

              As crianças convivem com o cotidiano e afazeres da pesca todo o tempo. Tal 

convívio é encontrado em diferentes comunidades de pesca espalhadas pelo Brasil como na 

Ilha Grande, em São Paulo, apresentada por Cardoso (2001) 

 

[...]Crianças de 8, 9, 10 anos freqüentavam a escola e nos períodos livres 
participavam de brincadeiras que os aproximava dos elementos da vida 
marinha, como andar de canoa, pescar de linha nas costeiras, catar 
caranguejo e mesmo ajudar os pais na armação dos barcos, no concerto e 
limpeza das redes, ou no trato do pescado.”(CARDOSO, 2001, p. 45) 

 

        Elas transitam livremente entre as casas, apenas as mais novas, com menos de sete 

anos, vão a escola levados por um adulto ou uma criança mais velha, e quase não saem de 

casa, nem mesmo para circular entre as casas. As maiores vão à escola sozinhas, saem para 

fazer compras, levam encomendas, recados a pé ou de bicicleta. Acompanham os adultos e 

primos mais velhos, à pesca, na cata de frutas e no empacotamento do pescado para venda 
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como por exemplo, um tipo de marisco -  o maçunim.  Perguntados sobre a participação das 

crianças na pesca todos são unânimes em dizer que elas não pescam, nem acompanham os 

adultos como afirma uma das mães. 

Num vão não, é perigoso, já teve criança que morreu afogada aqui. A 

gente fica distraída catano e eles brincano depois cai na água e pode 

morrer. (M. A. pescadora)  

       As atividades infantis são separadas entre atividades de meninos e meninas. Os 

meninos quando não estão na aula estão liberados para brincar assim que acordam, 

dificilmente ajudam nas tarefas domésticas, apenas quando é necessário fazer pequenas 

compras ou outros mandados, como dar recados. As meninas, porém, possuem um leque 

maior de obrigações, precisam ajudar nas tarefas domésticas, além fazerem também as tarefas 

realizadas pelos meninos. Luana, por exemplo, por ser a filha mais velha, apesar de ter apenas 

9 anos de idade, tem mais tarefas domésticas que a sua irmã Laura, e ainda precisa ajudar na 

venda de doces, salgados e geladinhos na porta da escola, contribuindo para o sustento da 

família.  

  De todas as crianças da família, é a única que tem menos tempo para brincar ou 

assistir televisão. Durante o período letivo Luana quase não brinca. Um turno está na escola e 

o outro ajudando a mãe nas tarefas domésticas ou no sustento da casa. Com a situação 

financeira difícil falta dinheiro para comprar brinquedos, as crianças brincam no quintal com 

brincadeiras tradicionais como: pinbarra, garrafa, cuzcuzinho, castelo na areia, esconde-

esconde. Jogam gude ou dominó, o jogo de dominó que eles possuem, está incompleto, com 

apenas vinte e uma peças. Mesmo assim, utilizam para jogar, limitando o número máximo de 

jogadores a três, e decidem o vencedor na contagem dos pontos que restam em suas mãos, 

vence que terminar o jogo com menos pontos. Outra diversão é a construção de brinquedos. 

Sem utilizar nenhum instrumento de medida, as crianças constroem barcos e carros tentando 

representar o que imaginam, ou que vêem na comunidade, utilizando material da região como 

pedaços da palha do coqueiro, ou reaproveitando material descartado: garrafas plásticas, latas 

de alumínio, pedaços de cano, restos de móveis, cabos de vassouras e restos de madeira. 

Representar através de brinquedos a cultura local, ou peculiaridades dessa demonstra o quanto 

ela é significativa para essas crianças, cujas famílias “não tem acesso aos bens culturais de 

tradição erudita e sim uma relação direta com a vida, no que elas vêem, sentem e ouvem 
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acerca das coisas que estão à sua volta, através do pragmatismo do cotidiano” (BRITO, 2008, 

p. 32). Tais brinquedos expressam o olhar das crianças sobre seu universo, seu contexto.         

    Imitar a vida representando papeis sociais, é outra opção. Uma das representações 

favoritas é a escola.  As crianças maiores passam tarefas nas folhas em branco dos cadernos, 

ou no verso das folhas usadas nas atividades avaliativas, geralmente são exercícios de cobrir 

traçado, com ênfase na repetição, indicando que as crianças já assimilaram o modelo escolar 

que privilegia a cópia, como principal recurso de aprendizagem. Ainda utilizam, os cadernos 

velhos, aproveitando as páginas em branco para desenhar.  

Devido a especificidade desse artigo recortamos alguns episódios da pesquisa de 

mestrado, que tem por tema: Saberes matemáticos dentro e fora da escola de crianças oriundas 

de trabalhadores da pesca artesanal, que integra a pesquisa do Grupo de Estudos Pesquisa 

sobre exclusão, cidadania e direitos humanos, que serão apresentados a seguir. Durante o jogo 

de dominó foi possível observar que Marcos – que em 2010 está cursando o 3º ano, do ensino 

fundamental - não tem muita agilidade no cálculo mental com números maiores que 10. Após 

completar a dezena ele passa a contar nos dedos sempre de um em um. Sua dificuldade 

aumenta quando é preciso fazer outras operações que não a adição. Todavia, nos seus 

cadernos escolares referentes ao segundo semestre de 2009 e ao primeiro bimestre de 2010, 

estavam registradas muitas vezes adições e subtrações no campo das unidades de milhares, 

revelando que a exigência de cálculo na escola está bem acima daquilo que ele consegue 

desenvolver. No caderno referente ao ano de 2009, foram registradas várias atividades 

envolvendo sequência numérica, porém todas eram na ordem crescente e de um em um. A 

ausência de atividades que permitissem ampliar o raciocínio numérico dificulta a criança, de 

entender que um número pode ter diferentes composições e decomposições. Por outro lado, o 

excesso de atividades com o acréscimo de apenas um, não permite que ele passe a contar de 

dois em dois, três em três, cinco em cinco, ampliando as estratégias de cálculo mental.  

Outra criança, o Maurício, apesar de estar num ano mais avançado, já trabalhando 

com: multiplicações com dois números no multiplicador e divisões com dois números no 

divisor, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, múltiplos, expressões numéricas também utiliza 

muito a adição para resolver problemas – nas multiplicações utiliza sempre a adição sucessiva 

- e outras operações. Mas quando não é possível através desta, recorre a desenhos (bolinhas). 

É o mais velho do grupo estudado, considerado pelos primos o mais forte, disputado na hora 

das brincadeiras, também é reconhecido por seus “dotes artísticos”, reproduz desenhos apenas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 11

observando. É geralmente aquele que propõe as brincadeiras.  Cabe a Maurício construir os 

brinquedos imaginados por ele ou pelos primos. Sua habilidade para construí-los é 

impressionante, sem utilizar equipamentos apropriados ele os faz, empregando a simetria 

entre as partes sem nenhum instrumento de medida, que permita tal precisão. A observação 

desse grupo de crianças nos permite traçar o cotidiano das crianças na escola e em casa, 

produzindo um olhar mais próximo dessa infância e de seus aprendizados.  Às vezes, são 

tantos os dados que a organização destes permitiria muitas outras temáticas.   

Reflexões finais  

       Pelo caráter de nosso estudo, consideramos que não estamos ainda no momento de 

apresentar qualquer dado mais abrangente. Além dos problemas e dificuldades comuns a 

pesquisa de caráter mais qualitativo e que exige um tempo maior de trabalho de campo, os 

tempos dos sujeitos e as suas disponibilidades para as demandas da pesquisa, produz um vai e 

vem constante dos pesquisadores na coleta de dados. Cabe ressaltar, que nossos sujeitos são 

as crianças, que precisam ser respeitadas em suas especificidades e nos seus limites, impostos 

muitas vezes pelos adultos.  No que concerne a realidade local, as greves, rotatividade de 

professores, calendário escolar e enchentes constantes, tem dificultado o trabalho e a ida a 

escola. Sendo assim, consideramos que as discussões teóricas e as descrições do campo e dos 

sujeitos da pesquisas é o nosso inventário inicial para partilhar.  

O material produzido pelas crianças, seja na construção dos brinquedos ou na análise 

dos cadernos escolares nos permite observar que existem habilidades desenvolvidas e saberes 

produzidos no cotidiano de trabalho na pesca que não são considerados no universo da escola 

e que poderiam contribuir tanto para aprendizagens das crianças como para construção de sua 

auto-estima e identidade de grupo. A dinâmica da escola e sua estrutura curricular não 

flexibilizam os tempos para permitir, por exemplo, que as crianças construam os brinquedos 

que fazem em seus espaços de brincadeiras domésticas na escola, onde com certeza o 

acompanhamento do professor na exploração dos conteúdos produziria uma dinâmica de 

aprendizagem mais interativa, incorporando também as famílias e seus saberes. O 

cumprimento dos conteúdos curriculares e dos tempos da escola não pressupõe diferenças, 

embora, até nos documentos oficiais se destaque o trabalho com a diversidade e com o 

respeito aos saberes das crianças.    
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Notas 

1 Professora doutora DED/NPGECIMA/ UFS. Coordenadora do Grupo de Estudos Pesquisa sobre exclusão, 
cidadania e direitos humanos/participante EDUCON. Contato: mariacrismartins@yahoo.com.br 

2 Pedagoga, Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática – NPGECIMA - UFS, Bolsista FAPITEC, 
participante dos grupos de pesquisa EDUCON e GEPEC. Contato: selmugem@yahoo.com.br. 
 
3 A pesquisa tem por título: Saberes escolares e saberes tradicionais: os modos de aprender das crianças em 
comunidades pesqueiras, é financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado 
de Sergipe (FAPITEC-SE)PIBIC. Tal pesquisa é uma ampliação da pesquisa realizada para o doutoramento em 
Educação da Profª Drª Maria Cristina Martins, e do mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da mestranda 
Selmugem Leana da S. P. A. Moreira.  

4 Os dados apresentados, nesse recorte, fazem parte da pesquisa: Saberes matemáticos dentro e fora da escola de 
crianças oriundas de trabalhadores da pesca artesanal, para obtenção do título de mestre, desenvolvida por 
Selmugem Leana da S. P. A. Moreira, pelo Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 
(NPGECIMA/UFS). 
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