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RESUMO 
 

Neste texto é apresentado o resultado de uma pesquisa, realizada entre outubro de 2009 e 
fevereiro de 2011, na qual foram entrevistadas 36 pessoas, das quais 31 são residentes ou 
trabalham na comunidade. Tal pesquisa procurou identificar os saberes matemáticos produzidos 
por crianças oriundas de uma comunidade de pescadores artesanais, e as possíveis aproximações 
e distanciamentos desses com o saber matemático transmitido no ambiente escolar. Para alcançar 
tal intento foram utilizados aportes teóricos e metodológicos da etnografia e da abordagem da 
etnomatemática. Sendo que essa última opção contribuiu para tornar possível uma compreensão 
dos saberes matemáticos transmitidos no ambiente escolar e os produzidos no cotidiano das 
crianças. A pesquisa foi realizada em uma comunidade de trabalhadores da pesca artesanal, 
localizada na região denominada de Areia Branca, no município de Aracaju, com seis crianças 
filhas de pescadores e que estavam cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental na escola 
pública local. Para identificar os saberes produzidos as crianças foram acompanhadas em suas 
atividades cotidianas, como brincadeiras, afazeres da pesca, da casa e da escola. A identificação 
das aproximações e distanciamentos dos saberes produzidos pelas crianças com os trabalhados no 
ambiente escolar foi feita principalmente a partir dos cadernos. Constatou-se que as crianças 
vivem em um ambiente rico em brincadeiras como pimbarra, garrafa, pega-goré dentre outras e 
afazeres, o que possibilitam a construção de indicadores de tempo, localizadores espaciais, 
cálculos, medidas de massa e de comprimento próprios da comunidade pesqueira.  E que esses 
saberes apesar de muito próximos dos que são transmitidos na escola nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, não são tomados como referência, como estratégia de aproximação entre a 
comunidade e a escola. Por outro lado, foi identificado que em algumas situações que necessitam 
de cálculos as crianças buscam utilizar as técnicas que são ensinadas na escola, mas que ainda 
não conseguiram se apropriar de todos os princípios, por isso desenvolvem estratégias próprias 
para operar. Nos demais saberes o distanciamento, ficou mais evidente, pois ao que tudo indica o 
foco do ensino de Matemática ainda continua a ser o uso dos algoritmos convencionais das 
operações básicas, sem levar em consideração os saberes produzidos pelas crianças, em outros 
ambientes. Constatou-se que, ainda, não há no ambiente escolar a adoção de estratégias didáticas 
que permitam que as crianças utilizem a sua etnomatemática ao menos como ponto de partida 
para tornar efetiva sua aprendizagem. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Saberes matemáticos, Comunidade de pescadores, Crianças, Etnografia, 
Etnomatemática. 
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ABSTRAT 

 
In this text the result of a research is presented, accomplished between October of 2009 and 
February of 2011, in the which 36 people were interviewed, of which 31 are resident or they 
work in the community. Such research sought to identify mathematics knows produced by 
children originating from a community of craft fishermen, and the possible approaches and 
estrangements of those with the mathematical knowledge transmitted in the school atmosphere. 
To reach such attempt I used theoretical and methodological contributions of the ethnography and 
of the approach of the ethnomathematic, such option contributed to become possible an 
understanding of the mathematics knows produced inside and outside of the school atmosphere. 
The research was accomplished in a community of workers of the craft fishing, located in the 
denominated area of Areia Branca, in the municipal district of Aracaju, with six children 
daughters of fishermen and that they were studying the years begin of the Fundamental Teaching 
in the local public school. To identify the knows produced, the children were accompanied in 
their daily activities, as games, tasks of the fishing, of the home and of the school. The 
identification of the approaches and estrangements of the knows produced by the children with 
worked them in the school atmosphere was done mainly from the notebooks. It was verified that 
the children live in a rich atmosphere in games like pimbarra, bottle, pega-goré among others 
and tasks, what makes possible the construction of time indicators, space finders, calculations, 
mass measures and of length own of the fishing community.  And that those knows in spite of 
very close of the ones that are transmitted at the school in the years begins of the Fundamental 
Teaching, they are not taken as reference, as approach strategy between the community and the 
school. On the other hand, it was identified that in some situations that need calculations the 
children look for to use the techniques that they are taught at the school, but that still didn't get if 
it adapts of all of the beginnings, for that they develop own strategies to operate. In the others 
knows the estrangement, it was more evident, because to the that everything indicates the focus 
of the teaching of Mathematics it still continues to be the use of the conventional algorithms of 
the basic operations, without taking in consideration the knows produced by the children, in 
others ambient. It was verified that, still, no there is at least in the school atmosphere the adoption 
of didactic strategies that allow the children to use yours  ethnomathematic as starting point for to 
become effective your the learning. 
   
   
WORD-KEY: Mathematics knows, Community of fishermen, Children, Ethnography, 
Ethnomathematic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Início de uma caminhada 

 

O interesse pela matemática deu-se ainda na infância1, através do meu pai, que era 

semianalfabeto – cursou apenas os dois primeiros anos do antigo primário, pois interrompeu os 

estudos precocemente para trabalhar e ajudar a sua mãe no sustento dos irmãos mais novos. 

Quando adulto, além de motorista de caminhão, vendia material de construção na cidade em que 

morávamos e tinha por hábito registrar todas as entradas e saídas, vendas à vista e a prazo, em 

seus cadernos. Era habilidoso com as contas e sabia calcular áreas com muita rapidez.  

Tal interesse também recebeu influência de minha mãe, que, depois de ter parado os 

estudos por algum tempo, voltou a estudar fazendo o antigo normal. Nessa época, eu começava a 

pré-escola. Como aluna e futura professora, minha mãe preparava suas aulas e testava os recursos 

didáticos que construía ensaiando em casa, tendo como plateia os filhos (eu, uma irmã e um 

irmão). Como filha mais velha, eu ficava fascinada com esses dois mundos de números e cálculos: 

o de meu pai, com cálculos bem diferentes dos que eram ensinados na escola, e com o de minha 

mãe, que ensinava números e conceitos muito semelhantes aos que via e ouvia na sala de aula. 

Mais tarde, já no então primeiro grau, percebia contradições nas informações 

recebidas, mas não tinha coragem de questioná-las. Por exemplo: se conjunto é uma reunião de 

elementos, por que existia o conjunto vazio? Outra coisa que me intrigava eram as diferentes 

regras para resolver a subtração com a conta armada2 , pois primeiro aprendi que tomava 

emprestado da coluna da esquerda, entretanto não havia devolução. Na série seguinte, com outra 

professora, tomava emprestado no minuendo e devolvia no subtraendo na coluna à esquerda. Fui 

descobrindo, aos poucos, que algumas regras da Matemática, na escola, funcionavam de acordo 

com a professora, entretanto, as estratégias usadas por meu pai para resolver os cálculos de venda 

dos produtos eram bem diferentes daqueles ensinados na escola. Quando eu o questionava sobre 

as diferenças nas estratégias de cálculos, ele respondia que era ignorante, pois não teve a 

                                                 
1 Antes de iniciar a discussão específica desta dissertação, peço permissão ao leitor para historiar um pouco do meu 
processo de vida e de educação, que me levou a tornar-me pesquisadora do tema.  
2 Conta armada era a denominação dada para o algoritmo convencional de cada operação matemática. 
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oportunidade de continuar estudando e que o certo era o que a escola ensinava. Para ele, a maior 

riqueza que queria deixar para seus filhos era a formação escolarizada, porque essa ninguém 

poderia tomar, nem poderia se perder.  

Passei, aos poucos, a aceitar a escola como um lugar no qual se aprende a verdade 

absoluta, mas, como continuava não entendendo as regras do algoritmo da subtração, decidi 

utilizar as minhas próprias estratégias, especialmente para a subtração com reserva. Fazia a 

decomposição do número em redondos (milhares, centenas, dezenas), depois subtraía só o cálculo 

necessário, registrando o resultado correto e escondendo o percurso percorrido. Dessa forma, 

sempre resolvia tudo o que as professoras passavam, independente da regra ensinada, e sempre 

tirava boas notas. 

Para melhorar minha relação com a Matemática, na 4ª (quarta) série, tive como 

professora uma senhora considerada especial no município, porque, de acordo o senso comum, 

ela sabia muito Matemática. Mesmo tendo feito apenas o curso normal, ela explicava os 

conteúdos com tanta calma e tranquilidade que pareciam simples e fáceis de entender. Assim, fui 

avançando e desejando aprender mais a Matemática. Entretanto, ao chegar na 6ª (sexta) série, 

encontrei um professor que possuía apenas “o científico”3, sem nenhuma formação didática para 

ensinar, tendo como único método o terror e a ironia. Os erros cometidos pelos alunos ficavam 

sem uma explicação. Apenas descobríamos que havíamos perdido a questão nas provas e testes, 

sem compreender o motivo do erro e nem como superá-lo. Para ele, os problemas só poderiam 

ser resolvidos por um único caminho, aquele que ele passava em sala de aula. Afirmava sempre 

que entender Matemática era coisa para poucos, só as pessoas realmente inteligentes podiam 

conseguir.  

Nesse período, passei a odiar a Matemática. Tudo que lembrava a Matemática 

remetia às críticas daquele professor. Como não conseguia entender o que era explicado por ele, e 

tremia muito nas provas, passei a ter aulas particulares com a antiga professora da 4ª série. Ela 

não entendia porque eu, que já havia estudado com ela e era uma boa aluna, agora estava com 

tantas dificuldades na disciplina. Embora a professora não soubesse explicar a origem dos 

teoremas e dos cálculos apresentados, ela conseguia explicar o funcionamento de forma mais 

lógica, como algo possível de ser compreendido. Pareciam ser duas matemáticas diferentes. Já 

                                                 
3 Apesar da vigência da Lei nº 5692/71, muitas escolas continuaram denominando o curso oferecido no 2º grau como 
científico, com o objetivo de preparar para o vestibular. 
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aquilo que o professor falava era incompreensível, parecia algo de outro planeta, não havia 

nenhum sentido no que ele falava. Muitas vezes sentia dores de cabeça e outros sintomas físicos, 

só por lembrar que teria aulas com aquele professor. Descobri, no segundo semestre da 6ª (sexta) 

série, que ele não aceitava, por exemplo, que um cálculo fosse antecipado e que tudo deveria ser 

registrado detalhadamente, seguindo exatamente os passos ensinados. Caso não fosse assim, 

mesmo que o resultado estivesse correto, a questão estaria perdida. Depois dessa descoberta, 

passei a resolver tudo como ele queria, decorando alguns macetes, só para tirar as notas, 

abandonando todas as outras possibilidades. Infelizmente, esta experiência negativa foi estendida 

à série seguinte, 7ª (sétima) série, visto que o professor continuou a lecionar Matemática. 

Após essa dolorosa experiência, decidi que, ao realizar o sonho de ser professora, 

jamais seguiria o modelo desse professor, faria tudo para que os alunos entendessem e gostassem 

de Matemática. Mesmo tendo sido aprovada nas duas séries, sabia que não tinha segurança nos 

conteúdos trabalhados e sonhava aprendê-los, pois meu pai sempre dizia que o saber da escola 

era o correto e o perfeito. 

Ainda como experiência negativa, nos estudos preparatórios para o vestibular, 

conheci professores que, embora licenciados em Matemática, acreditavam que para ser um bom 

professor era necessário reprovar ou explicar de forma que ninguém entendesse. Nessa época, 

porém, descobri, embora superficialmente, alguns conteúdos matemáticos como logaritmos e 

matrizes, os quais ainda não conhecia. Entretanto, eles só aguçaram ainda mais minha 

curiosidade, pois era muita coisa para aprender em pouco tempo (seis meses). 

Após a aprovação no vestibular, fui para capital fazer faculdade, cursar Pedagogia. Lá, 

cursei em dois semestres consecutivos as disciplinas Matemática I e Matemática II, curiosamente 

ensinadas por um professor que, também, não esclarecia muita coisa. As aulas resumiam-se em 

resolver vários cálculos sem nenhum significado e, depois, fazer uma prova com questões 

parecidas. Continuando a graduação, deveria fazer, de maneira semelhante, dois semestres de 

Estatística, disciplinas que eram lecionadas por um professor de péssima fama e odiado pelos 

alunos. Parecia que toda aquela má experiência da adolescência seria repetida, porém consegui 

resolver toda a lista de exercícios passada pelo professor. Por ter deixado a prova praticamente 

em branco, fui chamada para uma conversa na qual o professor procurou mostrar que eu sabia os 

conteúdos trabalhados, pois havia respondido toda lista de exercícios, e que só não havia 

conseguido resolver a prova porque estava apavorada. O incentivo desse professor foi tão 
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importante que, aos poucos, fui deixando o pavor de lado, tornei-me monitora por dois semestres 

consecutivos da disciplina. 

No final da década de 1980, quando ainda cursava a graduação em Pedagogia, 

comecei a lecionar em uma escola mantida por uma Organização Não Governamental (ONG), em 

uma das comunidades carentes de Salvador. Nessa escola, trabalhei com crianças que ajudavam 

suas mães no sustento da família, vendendo doces nas sinaleiras ou nas praias da cidade. Mesmo 

quando ainda analfabetas, recebiam o dinheiro e passavam troco, sem errar nos cálculos. Todavia, 

na escola, essas mesmas crianças não conseguiam resolver a maioria dos cálculos que eram 

propostos em sala de aula, levando-os à reprovação.  

Nesse mesmo período li livros que começaram a chamar minha atenção para essa 

contradição vivenciada por meus alunos na escola, principalmente o livro “Na vida dez, na escola 

zero”, de Carraher (1988). Nesse livro, os autores trazem alguns indicativos de porque crianças 

em situação semelhante as que eu ensinava não aprendiam a Matemática ensinada na escola, 

apresentando pela primeira vez que poderiam existir duas matemáticas diferentes. Com a leitura 

desse livro, fiquei intrigada para descobrir como meus alunos realizavam os cálculos, desejando 

também saber por que não conseguiam aprender a Matemática que eu lhes ensinava na escola. 

Passei a utilizar recursos didáticos, seja os disponíveis na escola ou arcando com o ônus de outros, 

diversificando ao máximo as minhas aulas. Dessa forma, passei a dar mais atenção 

individualizada aos alunos. Entretanto, a aprovação das crianças em Matemática ainda era muito 

baixa, provocando questionamentos: se eles passavam troco, como faziam para resolver os 

cálculos? Quais estratégias eles usavam? Até então, eu sabia que a não aprendizagem dos alunos 

sinalizava que a sua professora ainda não entendia como eles pensavam e como realizavam os 

cálculos nas atividades cotidianas. Tal experiência de vida poderia ajudá-los a aprender a 

Matemática escolar, mas era necessária uma maior interação entre professora e alunos. 

Ainda no curso de Pedagogia, li muitos outros livros como Harper (1980), Cunha 

(1985), Freire (2008a, 2008b, 2003), dentre outros, que traziam números alarmantes da 

reprovação nas escolas brasileiras e de como essa prática contribuía para aumentar a 

marginalização das crianças e das suas respectivas famílias. Após essas leituras, reprovar um 

aluno passou a ser algo muito sofrido, pois acreditava estar contribuindo para a manutenção da 

desigualdade social, condenando-a à marginalidade social. Nessa época, as áreas de ensino com 

os maiores índices de reprovação eram Matemática e Língua Portuguesa. Após outras leituras e 
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cursos, consegui melhorar resultados com a aprendizagem da língua materna. Entretanto, o 

mesmo não se repetiu com a Matemática, pois, nesse período, eram poucas as publicações e 

cursos sobre o ensino ou aprendizagem dessa área de conhecimento escolar. 

No ano de 1992, aconteceu algo que aguçou ainda mais o meu olhar para o ensino da 

Matemática. Estava dando aula em uma turma de 4ª (quarta) série, trabalhando a tabuada da 

multiplicação em diversificadas atividades, antes de introduzir o algoritmo convencional4. Nessa 

turma, uma aluna destacou-se pela rapidez nos cálculos e no domínio da tabuada. Todavia, os 

resultados das operações obtidos por ela eram sempre errados. Ao perguntar cada cálculo, 

isoladamente, ela acertava todos. No momento que utilizava o algoritmo convencional da 

multiplicação, errava. Durante várias semanas repeti as explicações sobre as regras para resolver 

a conta armada, passando uma quantidade cada vez maior de operações para ela resolver, mas 

nada funcionava. Percebia que minha aluna já estava cansada e até irritada, pois nem ela nem eu 

conseguíamos entender porque ela errava, não conseguia descobrir onde estava o problema para, 

logo, ajudá-la. Um dia, então, coloquei uma conta no quadro, a convidei para resolvê-la, 

verbalizando cada passo dado na resolução da operação, e sentei-me em seu lugar5. Foi quando 

descobri que ela somava o valor da reserva antes de realizar a multiplicação da coluna à esquerda. 

Após a soma, o valor aumentava e, por isso, os seus resultados sempre estavam errados.  

Desde esse episódio, algumas perguntas passaram a incomodar-me: por que essa 

aluna não conseguia entender o funcionamento do algoritmo, exaustivamente explicado? Como 

ela resolveria cálculos envolvendo números grandes sem usar o algoritmo convencional? Que 

outros conceitos matemáticos ensinados na escola eram tão difíceis de serem entendidos pelas 

crianças? Como as crianças resolviam cálculos antes de aprenderem as operações na escola? A 

Matemática ensinada na escola realmente lhes era útil em suas necessidades diárias? Entretanto, 

não pude pesquisar nenhuma dessas questões, pois a pesquisa ainda não era trabalhada na 

Universidade na qual eu estudava. Além disso, na época, só a Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) oferecia curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, e, assim mesmo, apenas o mestrado. 

Contudo, lá não havia pesquisadores investigando o ensino de Matemática.  

                                                 
4 O algoritmo convencional é também conhecido como a conta armada de cada operação, o qual para ser resolvido 
segue as regras do Sistema de Numeração Decimal (SND), colocando os números de acordo com as classes e as 
ordens, exigindo que unidades fiquem embaixo de unidades, dezenas embaixo de dezenas e assim sucessivamente. 
Os algoritmos da adição, da subtração e da multiplicação começam a ser resolvidos na coluna referente à unidade, da 
direita para a esquerda, já o da divisão começa a ser resolvido da esquerda para a direita. 
5 As salas de aula dessa escola eram muito pequenas, comportavam no máximo 28 alunos, porém as carteiras 
ficavam muito juntas, dificultando ao máximo a circulação dos alunos e da professora. 
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Apesar de ter de guardar o desejo de investigar o ensino e a aprendizagem da 

Matemática, passei a ler sobre o tema e a participar de cursos que abordassem as outras áreas de 

ensino, mas que tocassem na Matemática. Participei do Curso de Implantação dos Núcleos de 

Alfabetização e Aperfeiçoamento para professores de 1ª a 4ª série, ambos oferecidos pela 

Secretaria Estadual da Educação do Estado da Bahia, e de outros oferecidos por instituições 

particulares, como o Centro de Estudos Psicopedagógicos, que ofereceu o curso “Piaget: 

fundamentos para prática escolar ou psicopedagógica”, ministrado pelo Prof. Dr. Lino de Macedo. 

Já que não poderia avançar na pesquisa acadêmica, desejava trabalhar de forma que meus alunos 

passassem a entender e a gostar da Matemática. Nesses cursos, conheci a teoria de Kamii (1990, 

1995), sugerindo o uso de jogos nas aulas de Matemática, também defendido por Macedo (2000). 

Conheci também as contribuições de Carvalho (1990) para o ensino. Passei a introduzir jogos e 

diversificar ainda mais as atividades realizadas em sala. Todavia, apesar de maior envolvimento 

dos alunos nas atividades em sala, do surgimento de uma diversidade de estratégias, alguns 

alunos ainda continuavam com dificuldades para aprender. 

Na segunda metade da década de 1990, passei a trabalhar também em uma escola 

particular que investia em um grupo de estudos de professores. Nesse grupo, a Matemática estava 

sendo um dos focos de estudos. Lá, conheci as pesquisa de estudiosos como Lener (1996), Parra 

(1996), Brousseau (1996a e 1996b), Charnay (1996), Vergnaud (1996), dentre outros. Com os 

estudos e as intervenções das formadoras de professores, Giovana Von, que embora trabalhasse 

as demais disciplinas, estimulou os estudos sobre o ensino de Matemática e, posteriormente, por 

Ana Virginia Almeida Luna, que priorizava na formação o ensino dessa disciplina, as teorias dos 

autores supracitados passaram a influenciar minha prática de sala de aula. Através dessa última 

formadora, conheci outros autores como Smole (2001), Padovan (2000), D’Ambrosio (1996) e 

obtive informações da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM), passando a visitar 

o site para acessar textos e outras notícias.  

Entretanto, nesse mesmo período, devido à reorganização da rede estadual, à qual era 

vinculada, foi necessário sair de sala na escola pública devido à municipalização. Mesmo 

afastada da sala de aula pública, continuei investigando o ensino de Matemática, refletindo sobre 

a minha prática, as contribuições das teorias para as minhas ações e a aprendizagem das crianças 

no universo da escola particular. 
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No ano de 2002, descobri que na Faculdade de Educação (FACED) da UFBA havia 

um Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Educação e Ludicidade (GEPEL), liderado pela Prof.ª Dr.ª 

Bernadete Porto e pelo Prof. Dr. Cipriano Luckesi. Passei, então, a fazer parte deste grupo. Um 

ano após estar participando do GEPEL, cursei duas disciplinas no Mestrado em Educação, ambas 

sobre o olhar da ludicidade sobre a educação. Nas discussões com colegas e professores do 

GEPEL, fui definindo que desejava pesquisar sobre o ensino da Matemática nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Por motivos familiares, mudei para Aracaju em 2007, onde procurei a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) para saber sobre os grupos de pesquisa e as linhas de investigação dos 

núcleos de Pós-Graduação. Em 2008, soube do surgimento de um novo núcleo, o Núcleo de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática – NPGECIMA, cuja proposta era 

realizar pesquisas sobre o ensino de Ciências e Matemática. Decidi concorrer à seleção da 

primeira turma desse núcleo, com um projeto que investigasse a Matemática no curso de 

formação inicial dos professores para os primeiros anos do Ensino Fundamental.  

Iniciei o processo de orientação. No NPGECIMA, é proposto que se pesquise sob a 

supervisão de dois orientadores, um da área de educação e o outro de uma Ciência específica 

(Física, Química e Biologia) ou da Matemática. Dessa forma, passei a ter duas orientadoras: a 

Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Martins, da área de Educação, e a Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista Santos, da 

área da Matemática. Fui desafiada pelas duas a repensar meu projeto e meu objeto. As avaliações 

das orientadoras em relação ao tema do projeto levaram-me a questões já colocadas no início do 

texto: como uma criança sabe resolver desafios matemáticos na vida cotidiana e não sabe resolver 

as contas ensinadas na escola? Fizeram-me lembrar, também, do meu pai, de suas histórias de 

vida e de trabalho, e a importância que dava à escola, passando isso para os filhos. 

As inquietações me fizeram repensar sobre o campo e os sujeitos de pesquisa, o que 

partilhei com as orientadoras. Uma das orientadoras já trabalha há bastante tempo com 

comunidades pesqueiras, também é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre 

Exclusão, Cidadania e Direitos Humanos – GEPEC6 – e que mantém uma linha de pesquisa com 

esses grupos. Em função disso, fui convidada a fazer parte do grupo e conhecer o trabalho com 

                                                 
6 As pesquisas desenvolvidas pelo GEPEC, coordenadas pela Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Martins, são apoiadas e 
financiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC-SE). 
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comunidades pesqueiras. Começamos7, então, a discutir a metodologia e os sujeitos da pesquisa. 

A Prof.ª Dr.ª Ivanete Batista Santos, minha co-orientadora, apontava as questões relativas às 

metodologias com os aportes teóricos da etnomatemática e suas implicações. Discutimos, 

também, os aportes teóricos da etnografia e resolvi aceitar o desafio: pensar em contextos de 

aprendizagem fora e dentro da escola. Assim, as comunidades pesqueiras, seu universo de vida, 

escola e trabalho, suas formas de aprender desde a infância e seu cotidiano fizeram sentido na 

minha nova escolha. 

As singularidades culturais e sociais dos grupos que trabalham com a pesca artesanal 

me fizeram entender a relevância política e acadêmica do trabalho com esses grupos, sejam eles 

crianças, mulheres ou homens. As populações de pescadores artesanais em todo Brasil enfrentam 

muitos problemas relacionados a degradação ambiental de seus espaços de vida e trabalho e 

dificuldades nos seus processos de escolarização. Muitos deles, como o texto que segue aponta, 

no caso das crianças, vivenciam os conhecimentos matemáticos no seu dia a dia, mas não 

conseguem transpô-los para a escola ou não sentem suas práticas culturais valorizadas em sala de 

aula.  

Em seguida, começamos a pensar no campo e nos sujeitos da pesquisa, a ler trabalhos 

que envolviam a Matemática fora do contexto escolar, sobre as comunidades pesqueiras e as 

possibilidades de aplicação da etnomatemática. Nas leituras, identifiquei que Aracaju é um 

município no qual há grande contingente de trabalhadores na pesca artesanal, pois além de ser 

litorâneo, é, ao mesmo tempo, banhado por três grandes rios: o Sergipe, que separa Aracaju do 

município de Barra dos Coqueiros; o Vaza-Barris, que está entre Aracaju, São Cristóvão e 

Itaporanga; e o Rio Poxim, um dos principais afluentes do Rio Sergipe. Ainda, há uma variedade 

de riachos e de canais que cortam a cidade em todas as suas zonas (CORRÊA, 2007). A 

facilidade de acesso aos rios e ao mar torna a pesca artesanal uma atividade significativa. Tais 

características contribuíram para começar a pensar nas especificidades dos trabalhadores da pesca 

artesanal, suas famílias e na importância de desenvolver um trabalho junto às comunidades 

pesqueiras, aos seus processos de vida, ao trabalho e à escola.  

Fui, aos poucos, delimitando os caminhos da pesquisa e entrando em contato com os 

primeiros informantes. Assim, comecei as entrevistas no segundo semestre de 2009. Os primeiros 

foram a então presidente da associação de pescadores e os demais líderes de pescadores da 

                                                 
7 Os verbos na 1ª pessoa do plural referem-se às ações realizadas em conjunto com as orientadoras. 
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Colônia Z1, com sede em Aracaju, estabelecendo, assim, um contato inicial com os pescadores 

locais. Essa incipiente entrevista trouxe os primeiros dados sobre o universo dos trabalhadores na 

pesca artesanal em Aracaju. Iniciei as visitas a algumas comunidades pesqueiras no município, 

tais como Mosqueiro, Robalo e Areia Branca. Ao visitar esta última, identifiquei muitas famílias 

de pescadores, nas quais as mulheres viviam exclusivamente da pesca. Numa dessas famílias, 

havia uma com cinco mulheres pescadoras que tinham filhos na escola local. Dessa forma, 

comecei escolhendo o grupo de Areia Branca, por se aproximar de uma das características que 

reconheci ser importante para o estudo, a saber: ter um grupo de famílias que tradicionalmente 

trabalham na pesca com crianças frequentando a escola local. 

Na primeira proposta, desejava trabalhar com as crianças da Educação Infantil. 

Todavia, durante o percurso, decidi, juntamente com as orientadoras, focalizar naquelas que 

estivessem na faixa etária entre seis e onze anos de idade e que, ao mesmo tempo, estivessem 

cursando os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. Além disso, a escola local só oferece 

duas turmas para as crianças no início da vida letiva, uma de quatro anos e outra de cinco, o que 

limitaria muito a quantidade de sujeitos da pesquisa. 

 Após algumas discussões e conhecimento inicial do campo de pesquisa, 

elaboramos a pergunta de partida: “quais são as relações existentes entre os saberes matemáticos 

das crianças filhas de pescadores da comunidade de Areia Branca e os saberes matemáticos 

trabalhados na escola?”. Todavia, durante o caminhar, outros questionamentos surgiram e a 

questão central passou a ser: “quais os saberes matemáticos produzidos pelas crianças oriundas 

de famílias que trabalham na pesca artesanal?”, “quais aproximações e distanciamentos existentes 

entre esses saberes e os ensinados no ambiente escolar?”. Delimitando, assim, os objetivos de 

pesquisa, a saber: identificar os saberes matemáticos construídos pelas crianças oriundas de 

famílias de pescadores artesanais e quais as aproximações e distanciamentos entre esses saberes e 

os ensinados no ambiente escolar.  

Cabe lembrar que a metodologia escolhida, que será abordada a seguir, não pressupõe 

hipóteses, mas questões que nortearam as tentativas teóricas para analisar o objeto de estudo e 

entender os modos de aprender dos sujeitos, respeitando também os princípios e características 

que norteiam o Núcleo de Ensino em Ciências Naturais e Matemática, de promover o diálogo 

ente as ciências e a educação. Isso também justifica a orientação do trabalho em envolver dois 

profissionais: um especialista na área de educação e outro na área da matemática.  
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Dessa forma, os referidos questionamentos orientaram o trabalho de campo ao longo 

de quinze meses, além da busca por textos e por pesquisas que trouxessem embasamento 

cientifico e contribuíssem para a análise dos dados encontrados.  

Para manter o sigilo quanto à identidade dos sujeitos, os nomes utilizados foram 

escolhidos pelos informantes. Alguns informantes, entretanto, não aceitaram a troca de nomes, 

como Elenita que afirmou: “Meu nome é tão bonito, para que trocar, né? Vai que um dia eu fico 

famosa e aí quem lê seu trabalho já vai saber que sou eu” (Elenita, Entrevista gravada). Nesses 

casos, foram respeitadas suas escolhas. 

Assim, além deste capítulo de introdução, o texto está organizado em mais três 

capítulos: o segundo, “Caminhos da pesquisa8”, apresento o contexto da pesquisa, a comunidade 

na qual foi realizada, as famílias dos sujeitos, os percursos teórico-metodológicos, destacando o 

percurso inicial de campo, os aportes metodológicos utilizados e teóricos que embasaram todo o 

trabalho.  

No terceiro, denominado “Vida, infância, relações espaço-temporais e escola”, são 

abordados a distribuição das tarefas no cotidiano familiar, as relações espaço-tempo da família, o 

que as crianças dizem sobre a pesca e, por fim, a escola local.  

No último capítulo, “Saberes matemáticos: na vida e na escola”, destaco as 

brincadeiras, afazeres domésticos e outras atividades nas quais as crianças evidenciam seus 

saberes matemáticos construídos no seu cotidiano após a apresentação de cada saber, para 

posteriormente verificar as aproximações e distanciamentos entre esses saberes e os abordados no 

ambiente escolar. Por fim apresento as considerações finais do trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Os membros da Banca do Exame de Qualificação foram unânimes ao sugerir que o texto introdutório sobre o 
campo e os sujeitos precedesse ao texto sobre a metodologia e a fundamentação teórica.  Tal sugestão foi acolhida 
em comum acordo com a orientadora e a co-orientadora.  
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2. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo aqui apresentada foi desenvolvida em contexto sócio-cultural 

específico. Tendo como objetivos identificar e descrever os saberes matemáticos das crianças 

oriundas de famílias de pescadores artesanais, destacando os saberes construídos no cotidiano da 

pesca e identificar as aproximações e os possíveis distanciamentos entre os saberes das crianças e 

os trabalhados na escola de Ensino Fundamental. 

O universo escolhido para desenvolver o trabalho de campo é o da pesca artesanal 

com seus trabalhadores, mulheres pescadoras e crianças, os quais chamamos de sujeitos da 

pesquisa. Eles pertencem a uma família de pescadores artesanais que realizam essa atividade há 

cerca de quarenta anos em unidade familiar, na comunidade de Areia Branca, no município de 

Aracaju. Comercializar uma parte do pescado e consumir a outra em família são características da 

produção artesanal pesqueira. Como esclarecem Diegues e Arruda (2001) 

 

os pescadores, sobretudo os artesanais, praticam a pequena pesca, cuja produção 
é em parte consumida pela família e em parte comercializada. A unidade de 
produção costuma ser a familiar, incluindo na tripulação conhecidos e parentes 
longínquos (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 49). 

 

A definição do campo se deu após visitar outras comunidades de pescadores em 

Aracaju (Mosqueiro e Robalo). O contato com a comunidade de Areia Branca começou em 

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

identificar os possíveis informantes entre as famílias de pescadores. Três meses depois da entrada 

no campo, foi identificada uma família com características bem interessantes. Formada por nove 

dessas mulheres moram muito próximas (uma mãe, quatro filhas e quatro noras), são vizinhas – e 

distribuem-se no terreno que, inicialmente, pertencia a seus pais. Tal distribuição espacial 

permitiu a construção de nove casas, deixando ainda uma área de convivência – o quintal – 

comum a todas elas. Nessa área, elas tratam o pescado, fazem as reuniões da família, recebem as 

visitas e é onde suas crianças brincam. Ficou evidente que aquele universo era rico de saberes, os 

quais são objetos de estudo desta pesquisa. 

Definidas as famílias, as visitas passaram a acontecer duas vezes por semana. 

Buscou-se conhecer suas rotinas e as relações que as estruturavam. Dois meses após a escolha 
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das famílias (cinco meses após o início da pesquisa), foi estabelecido como estratégia 

acompanhar essas famílias no período de uma semana, em dias consecutivos, desde o início da 

manhã até o entardecer, com o objetivo de observar e de acompanhar o cotidiano das crianças, 

especificamente no período de férias escolares, quando foi possível conhecer as brincadeiras 

preferidas, com a respectiva distribuição de atividades e funções. Também se descobriu os 

brinquedos por eles construídos, as estratégias de medidas, os cálculos e a utilização do espaço e 

das formas. Durante esse período,  pode-se observar, questionar e interagir procurando entender e 

manejar atividades que envolvessem o cotidiano das crianças. 

Para registrar as cenas e falas dos sujeitos, foi solicitada uma autorização para gravar, 

registrar e fotografar. Todos os informantes, tanto as famílias como os pescadores, autorizaram 

verbalmente gravar as conversas, trabalhar com suas crianças, bem como usar as fotos nas quais 

elas aparecem mostrando cenas do seu cotidiano. Entretanto, para registrar isso em um papel, em 

um documento, inicialmente houve resistência. Dessa forma, optou-se por gravar as autorizações 

e, assim, foram formalizadas ao final, quando apresentadas as transcrições das gravações e o 

texto final da pesquisa aos sujeitos, quando aceitaram assinar a autorização escrita. 

   

 

2.1. O contexto sócio-cultural da pesquisa 

 

Os pescadores artesanais dominam todas as etapas da produção desde a escolha do 

pescado a ser capturado, os recursos utilizados até a comercialização do produto. As embarcações 

utilizadas nessa modalidade de pesca são, em geral, canoas ou pequenos barcos construídos, às 

vezes, pelos próprios pescadores. Tais embarcações não permitem grandes viagens, comportam 

poucos tripulantes e apetrechos da pesca e não oferecem condições para o armazenamento do 

pescado em situações ideais de conservação e de transporte.  

Durante séculos, a pesca artesanal foi o único modelo pesqueiro conhecido. Todavia, 

com o crescimento populacional, a pesca em larga escala, denominada de pesca industrial, que é 

realizada em grandes embarcações, com uso de equipamentos e de tecnologia para captura e 

armazenamento de grandes quantidades de pescado, passou a ser uma atividade pesqueira 

alternativa, surgida depois com o desenvolvimento científico e tecnológico. Na vertente industrial, 

o pescador deixa de dominar todo o processo de produção e assume vínculos trabalhistas. Na 
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segunda metade do século XX, no período pós-guerra, a indústria da pesca passa a ganhar força 

impulsionada pelo surgimento das primeiras grandes embarcações para esse fim, especialmente 

na Europa e no Japão, espalhando-se rapidamente pelo mundo, retirando dos “trabalhadores 

diretos boa parte do controle do processo de trabalho” (DIEGUES, 1983, p. 53). No Brasil, a 

pesca era em pequena produção até a década de 1930. O Governo passou, então, a estimular a 

ampliação da atividade pesqueira, com o objetivo de transformar a pesca em uma indústria de 

base (DIEGUES, 1983). Tal política levou à criação da Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca (SUDEPE), em 1962, através da Lei Delegada nº 10, que dentre os seus objetivos deveria 

elaborar um plano nacional de desenvolvimento da pesca e dar assistência técnica e financeira 

aos empreendimentos da pesca (BORGES, 2008).  Entretanto, os incentivos fiscais foram dados 

apenas a empresas, porém como elas localizavam-se no Centro Sul brasileiro, o aumento da 

produção aconteceu limitado a essa região do País.  

A atividade pesqueira em vários estados brasileiros é artesanal. No Estado de Sergipe, 

segundo dados da Colônia Z1, instituição que representa os pescadores da região de Aracaju e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) 9 , a pesca é 

predominantemente artesanal, acontecendo em comunidades litorâneas no interior do estado, em 

municípios ribeirinhos. 

O litoral do Estado de Sergipe é compreendido, em seus 163 km, por seis grandes 

estuários, nos quais, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade 

(ICMBio), são encontradas cerca de 90 comunidades10 pesqueiras além de encontrar também 

manguezais, lagunas e planícies de maré distribuídas em 8 municípios costeiros e 7 estuarinos 

(BRASIL, 2006). A embarcação mais utilizada pelos pescadores sergipanos é a canoa a remo ou 

à vela, ambas construídas de madeira e que em alguns poucos casos recebe motor. Segundo o 

                                                 
9 No período de 1996 a 2006, o IBAMA era o órgão do Governo Federal responsável em realizar o levantamento dos 
dados estatísticos sobre a pesca no Brasil. Todavia, depois do surgimento da Secretaria Especial da Aquicultura e 
Pesca, essa atribuição passou para essa secretaria, que, a partir de 2009, passou a denominar-se Ministério da 
Aquicultura e Pesca. Entretanto, os dados estatísticos existentes sobre a pesca em Sergipe, atualmente, foram 
catalogados e organizados pela equipe do IBAMA até o ano de 2006 e divulgados pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação e Biodiversidade (ICMBio) por meio do Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros no 
Litoral Nordeste (CEPENE). Em 2009, o IBAMA voltou a coletar os dados da pesca no Estado, todavia, em 
setembro de 2010, os dados referentes ao ano anterior ainda estavam sendo organizados.  Quando a pesquisadora 
retornou em janeiro de 2011, os dados haviam sido encaminhados ao ICMBio para divulgação. Entretanto, até 
fevereiro do corrente ano, não estavam disponíveis para consulta externa. 
10 A expressão comunidade é entendida neste trabalho como grupo social de uma região com aspectos culturais e 
econômicos comuns (FERREIRA, A., 1986). 
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mesmo documento, dentre a frota cadastrada em 2006, destaca-se a canoa com 89,4% do total das 

embarcações cadastradas na pesca no Estado, como pode ser constatado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição da frota cadastrada no esta do de Sergipe, por município, no ano de 2006.  

 
Municípios  

 
Cano

a 

 
Lancha 
pequen

a 

 
Lancha 
média 

 
Lancha 
grande 

 
Pesca 

desembarcad
a 

 
TOTAL 

 
% 

Aracaju 325  86 11 17 439 13,8 
Barra dos Coqueiros 66 1    67 2,1 
Brejo Grande 381    96 477 15,0 
Estância 145     145 4,6 
Ilha das Flores 291    9 300 9,5 
Indiaroba 319     319 10,1 
Itaporanga D'ajuda 72     72 2,3 
Laranjeiras 165     165  5,2 
Maruim   
S. Amaro  

81    6  87  2,7 
N. Sra do Socorro  257    4 261 8,2 
Pacatuba  108     108 3,4 
Pirambu  57  15 48   120 3,8 
S. Luzia do Itanhy  215  9  31 255 8,0 
S. Amaro das Brotas  33     33 1,0 
São Cristovão  320    4 324 10,2 

TOTAL  2835 16 143 11 167 3172 100,0 
% 89,4 0,5  4,5  0,3  5,3 100,0  

Fonte: Boletim da Estatística da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil – 2006 (ICMBio/CEPENE). 

 

Ainda segundo as informações do ICMBio (BRASIL, 2006), os aparelhos mais 

usados são a linha, a rede de espera, o arrasto de praia, o arrasto duplo e a coleta, que pode 

acontecer de diferentes formas, utilizando ou não armadilhas, dependendo do pescado. Entretanto, 

observa-se que a maioria dos aparelhos utilizados são próprios da pesca artesanal como a linha, a 

rede de emalhar e o arrastão de praia. A utilização desses também está diretamente relacionada à 

espécie pescada como mostra a Tabela 2. 
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Tabela 2 - Principais espécies capturadas por apare lho de pesca, no estado de Sergipe.  
 

Espécies 
Arrasto 

duplo 

Armadilha 
Fixa  
 

Arrastão  
de 
praia 

Caceia  
para 
pilombeta 

Coleta Linha  
 
 

Rede de 
emalhar 

Tarrafa 
 

Arabaiana      X   
Aratu      X   
Arraia  X X   X X  
Atum      X X  
Bagre  X X   X X X 
Bicuda   X   X X  
Bonito X     X X  
Cações X     X X  
Camarão grande X  X   X X X 
Camarão pequeno X  X   X X X 
Camurim  X    X X X 
Caranguejo   X  X    
Caranha  X X   X X X 
Carapeba  X X   X X X 
Catana   X   X X  
Cavala X  X   X X  
Cioba   X    X  
Corvina   X   X X  
Dourado  X    X   
Garacimbora      X X  
Garapau   X   X X  
Guaiamum     X    
Guarassuma   X   X X  
Mero   X   X X  
Mistura11 X X X   X X X 
Ostra     X    
Outros12 X X X  X X X X 
Pampo   X    X  
Papaterra   X    X  
Pescada X  X   X X X 
Pilombeta    X     
Sardinha X X X    X X 
Serra X     X X  
Siri   X    X  
Sirigado X     X   
Sururu     X  X  
Tainha X X X   X X X 
Vermelho X X X   X X X 
Xaréu X X X   X X X 

Fonte: Boletim da Estatística da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil – 2006 (ICMBio/CEPENE). 

 

Grande parte das espécies pescadas são encontradas no município de Aracaju, que é o 

maior produtor pesqueiro do Estado, responsável por 35,9 % da produção. O segundo maior 

produtor é Pirambu, com 15,2 %, e o terceiro é Santa Luzia do Itanhy, com 10,2 %. Os doze 

demais municípios juntos alcançam 38,7% do pescado, como pode ser comprovado na Tabela 3. 

                                                 
11 Peixes de baixo valor comercial (QUIRINO-DUARTE et al, 2009). 
12 Na categoria Outros estão incluídos o maçunim e o aratu, crustáceos muito consumidos em Aracaju. 



 29 

 

Tabela 3 - Produção (toneladas) de pescado marítimo  e estuarino no estado de Sergipe, por 
município, no ano de 2006.  

 
Municípios  

 
Toneladas 

 
% 

Aracaju 1564,3  35,9 
Barra dos Coqueiros 117,5  2,7 
Brejo Grande 278,0  6,4 
Estância 116,5  2,7 
Ilha das Flores 84,2  1,9 
Indiaroba 139,5  3,2 
Itaporanga D'ajuda 41,8  1,0 
Laranjeiras 143,6  3,3 
Maruim   130,9  3,0 
N. Sra do Socorro  213,6 4,9 
Pacatuba  50,5  1,2 
Pirambu  662,9  15,2 
S. Luzia do Itanhy  445,3  10,2 
S. Amaro das Brotas  30,9  0,7 
São Cristovão  334,2  7,7 

TOTAL  4.353,6 100,0 
% 100,0  

 
Fonte: Boletim da Estatística da Pesca Marítima e Estuarina do Nordeste do Brasil – 2006 (ICMBio/CEPENE). 

 

Os dados apresentados nas três tabelas possibilitam perceber que a frota pesqueira do 

Estado não permite a pesca em grande escala, pois não comporta equipamentos para o 

armazenamento e o transporte de grande quantidade de pescado; também não permitem que os 

pescadores que praticam a pesca marítima passem mais que dois dias no mar, tendo em vista não 

ser possível transportar uma quantidade grande de suprimentos. Dessa forma, a pesca é realizada 

praticamente todos os dias.  

A tripulação de tais embarcações é composta geralmente por familiares, fato que é 

muito comum entre os pescadores artesanais, pois evita a ausência de integrantes de pescarias, 

como explica Britto (1999) no seu texto sobre pescadores do Arraial do Cabo no Rio de Janeiro: 

“[...] as relações de parentesco parecem assegurar uma certa estabilidade do grupo de trabalho, na 

medida em que funcionam como uma espécie de salvaguarda em face da falta de assiduidade de 

alguns companheiros”(BRITTO, 1999, p.108).  O objetivo da ser a tripulação composta por 

familiares é evitar dificuldades na pesca por falta de um pescador, pois o vínculo familiar impede 

de deixar o parente pescar sozinho, além de facilitar a distribuição do pescado ao final do 

trabalho, tendo em vista que os familiares não exigem uma divisão mais igualitária do pescado.  
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A pesca artesanal, por sua própria natureza e por razões políticas, não confere aos 

trabalhadores uma renda satisfatória. Por outro lado, os benefícios sociais são precários e 

desconhecidos pela maioria. Como não possuem uma modalidade de trabalho com vínculo 

empregatício, os benefícios em relação à licença para tratamento de saúde, à aposentadoria, entre 

outros, é conferido aos que possuem o registro de trabalho na pesca – Registro Geral da Pesca 

(RGP) – e no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Entretanto, nem todos os 

trabalhadores possuem registro ou estão habilitados para o acesso a esses benefícios, 

especialmente, as mulheres. Além disso, ao buscarem outras ocupações para complementar a 

renda ou um trabalho fixo com carteira assinada, acabam por se desvincularem da pesca ou 

adquirem outro registro profissional. 

Dentre os benefícios sociais, o Seguro-Desemprego ou seguro-defeso (Lei nº 10.779, 

25 nov. 2003), pago ao pescador em período de defeso, no qual é proibida a pesca, passa por uma 

série de equívocos, de confusões e de burocracias envolvendo as próprias representações desses 

trabalhadores – as Colônias. Muitas vezes, o dinheiro não chega a tempo nas mãos dos 

trabalhadores, que passam por períodos, como eles dizem, “sem poder pescar o peixe e sem poder 

viver do peixe” (MARTINS, 2005, p. 77). 

Por outro lado, as instabilidades da atividade como a oscilação do preço do pescado, a 

falta de equipamentos para a sua conservação e as influências das forças da natureza interferem 

em sua renda, dificultando que o trabalhador na pesca mantenha alguma reserva monetária para 

períodos de ausência do pescado, submetendo toda a família a momentos muito difíceis. A saída 

encontrada é procurar outras ocupações ou serviços temporários, o que também não é muito fácil 

pela pouca qualificação desses trabalhadores. No caso da comunidade escolhida para o estudo, foi 

possível perceber que é pouca a mobilização dos trabalhadores em torno de suas organizações 

representativas, como as associações ou colônias, especialmente as mulheres marisqueiras – 

pescadoras que catam ou beneficiam mariscos. 

Os dados apresentados neste capítulo sobre a pesca em Sergipe demonstram na 

realidade muito pouco sobre essa atividade no Estado, todavia contribuem para conhecer 

informações importantes, pois permitem entender o contexto da pesca em que vivem os sujeitos 

da pesquisa. Dessa forma, é importante esclarecer que não fez parte dos objetivos deste trabalho 

investigar detalhadamente a atividade pesqueira nessa unidade da Federação, possibilitando 

pesquisas futuras que complementem as informações aqui apresentadas. 
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Porém, é possível inferir que, dos 75 (setenta e cinco) municípios sergipanos, 15 

(quinze) estão envolvidos diretamente com a pesca. Todavia, órgãos estaduais foram procurados 

para identificar as políticas públicas para o setor pesqueiro e, segundo informações dos 

funcionários da Secretaria de Planejamento Estadual (SEPLAN), não existem setores na 

administração estadual que incrementem políticas estaduais de incentivo à pesca do Estado na 

atualidade.  

 

    

2.2. Uma comunidade pesqueira 

 

A comunidade escolhida para a realização desta pesquisa é o Povoado ou região 

denominada de Areia Branca. Está localizada na Zona de Expansão Urbana do município de 

Aracaju, “definida pela Lei Municipal de nº 873, de 01 de outubro de 1982, compreendendo todo 

o litoral costeiro sul” (FRANÇA, 2005, p. 209) do município. É a área com “possibilidades reais 

de abrigar excedentes populacionais e, por conseguinte, assumir funções urbanas” (LEITE, 2007, 

p. 39), recebendo, portanto, nas três últimas décadas, diversos investimentos imobiliários. 

Entretanto, durante muitos anos, essa região abrigou apenas pescadores nativos e agricultores 

ligados, principalmente, à produção de coco.  
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Figura 1: Mapa da Zona de Expansão Urbana de Aracaju. 
Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe e Secretaria de Turismo. 

 

Após a década de 1980, quando foi criada a Rodovia dos Náufragos, a Zona de 

Expansão Urbana passou a ser alvo da especulação imobiliária, recebendo muitos outros 

habitantes. Como em outras regiões do país, a crescente urbanização passou a interferir na vida 

das populações tradicionais, especialmente na dos pescadores (DIEGUES, 2004). No caso dessa 

comunidade, somente após a construção da referida Rodovia é que os efeitos do crescimento do 

município foram vivenciados pelos moradores. 

Os primeiros pescadores que viviam na comunidade constituíram famílias numerosas, 

das quais, no mínimo, um dos filhos vive diretamente da pesca.  Atualmente, cada família possui 

pelo menos uma canoa a remo, que é utilizada por todos familiares através do rodízio, em dias de 

“maré”. Cabe esclarecer que a palavra maré é sempre utilizada pelos pescadores e pelas 

pescadoras em referência ao ato de pescar e, também, aos locais da pesca, logo é uma palavra que 

designa um território e um modo de vida e de trabalho. Nessa comunidade pescam-se 

principalmente maçunim, sururu, aratu, guaiamum, caranguejo e, eventualmente, sardinha, 

porque, segundo os pescadores, é necessário pescar com barco a motor e são poucos os 

moradores que possuem tal embarcação. 

Os limites da comunidade são definidos verbalmente pelos seus moradores. A 

comunidade é delimitada pela Rodovia dos Náufragos a leste; a oeste, pelo canal Santa Maria do 
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Rio Vaza Barris, pelo Cobocó ao norte, uma região entre o “povoado”13 São José e Areia Branca, 

e ao Sul, pela região denominada por eles como Zenza, que fica entre Areia Branca e o 

Mosqueiro. Essa demarcação existe de forma verbal e cultural. Tendo em vista que não há 

nenhum documento que delimite tais territórios, a existência de dados estatísticos é dificultada, 

pois para a Prefeitura, para o Estado e para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

só existe a Zona de Expansão.  

Na organização do IBGE, por exemplo, a comunidade de Areia Branca é dividida em 

três setores censitários: no primeiro desses setores está parte da comunidade e o Cobocó; no 

segundo, outra parte está com o Zenza e a região conhecida como Várzea Grande e, por fim, o 

terceiro setor juntamente com parte da região conhecida como Mosqueiro.  

Divergindo dos demais moradores, o atual presidente da Associação de Moradores do 

Povoado Areia Branca afirma que a associação abrange não só as regiões supracitadas como 

também a região da Gameleira, que fica mais próxima do Robalo. Segundo o presidente, na 

comunidade há aproximadamente 4.000 (quatro mil) habitantes, número que se aproxima do 

número de eleitores14 registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na zona eleitoral local. 

O principal acesso à comunidade, por via terrestre, é através da Rodovia Chico 

Mendes, antiga Rodovia Vereador João Bezerra, destacada na Figura 2. Às margens dessa 

rodovia estão situados o Posto de Saúde Unidade de Saúde da Família João Bezerra, a Escola 

Municipal, as igrejas Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus, bem como o Salão das 

Testemunhas de Jeová. Também é possível encontrar as principais casas comerciais: mercearia, 

depósito de bebidas e loja de material de construção. Há, ainda, pequenas lojas de roupas e 

presentes, além de diversos bares e restaurantes. 

                                                 
13 Os moradores afirmam viver em povoados: Robalo, São José, Areia Branca e Mosqueiro. Entretanto, segundo 
informações da Secretaria Municipal e Planejamento – SEPLAN, não existe legislação definindo essas regiões como 
povoado, há apenas a Zona de Expansão Urbana.  
14 Tal informação foi levantada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pelo presidente da associação de moradores. 
Não estão incluídos nesse número as crianças e adultos que não votam. 
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Figura 2: Região de Areia Branca15. 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe. 
 

Ao final da referida rodovia, às margens do rio, ficam a igreja de Bom Jesus dos 

Navegantes – padroeiro local –, a Casa de Retiro Santíssima Trindade – ligada à Arquidiocese de 

Aracaju – e utilizada para eventos –, uma lan house, o consulado da Romênia, bares e 

restaurantes. Em frente à igreja, há um pequeno canteiro com uma árvore e uma barraca de 

bebidas, que é considerado a pracinha da comunidade. Entre as construções que margeiam o rio, 

há alguns acessos ao leito, nos quais ficam atracados os botes (canoas, na maioria a remo) dos 

pescadores locais. Tais construções mudaram a paisagem local sobre a qual os moradores mais 

antigos relatam suas memórias: 

 

Antes num tinha nada disso, aqui [apontando]. Nóis16 discia direto pru rio. (D. 
Nenê de Jesus17, Entrevista gravada). 

                                                 
15 Como não há documentos ou registros que permitam a sua demarcação territorial, a comunidade é indicada no 
mapa por setas na área que circunda a Rodovia Chico Mendes, pois é no seu entorno que se localiza a comunidade. 
16 A transcrição das falas, em todo o texto, é feita tentando reproduzir de forma mais fiel possível o que foi dito 
pelos sujeitos, respeitando a variante linguística do grupo pesquisado. Segundo a sociolinguística, “a variação 
linguística constitui fenômeno universal e pressupõe a existência de formas linguísticas alternativas denominadas 
variantes” (MOLLICA; BRAGA, 2003, p. 10). As variantes de uma comunidade estão sempre em concorrência com 
outra variante, por exemplo, uma “variante-padrão” tem como concorrente outra “não-padrão” (TARALLO, 2007). 
As variantes linguísticas podem ser encontradas tanto em diferentes espaços geográficos ou em grupos sociais 
diversos. Numa mesma localidade pode haver diversas variantes linguísticas, que podem ser denominadas de dialetos 
(PRETI, 1994). Entretanto, quando seus usuários percebem alguma ameaça a sua cultura, tais “atitudes linguísticas 
são armas usadas pelos residentes para demarcar seu espaço, sua identidade cultural, seu perfil de comunidade, de 
grupo social separado”(TARALLO, 2007, p. 14). 
17 Duas informantes possuíam o mesmo nome, uma escolheu ser chamada de Nenê e a outra de Nenê de Jesus. 
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Quando eu era solteira, morava na casa de minha mãe ali perto do rio, do porto. 
Num tinha nada ali [construções]. Tinha tanta fartura, que nóis botava a panela 
no fogo e descia pru rio pra pescá, vortava cum a pesca pra cumer meo-dia. (D. 
Nenê, E18). 
 

 

Observando as falas das moradoras percebe-se que a ocupação das margens do rio 

não só alterou a paisagem local, como também contribuiu para que o pescado praticamente 

desaparecesse desse trecho do rio. Hoje, é necessário subir um pouco o rio em busca de outros 

pontos de pesca. 

Outra alteração no cotidiano dos moradores antigos foi a chegada do transporte 

coletivo, facilitado pela construção da referida rodovia. Atualmente a comunidade é servida de 

quatro linhas de ônibus: a 600 CP1 – Circular Praias 1, a 600 CP2 – Circular Praias 2, a 717 – 

Mosqueiro/Centro, e o micro-ônibus 501 – Povoado São José/Zona Sul. As linhas 717 – 

Mosqueiro/Centro e 501 – Povoado São José/Zona Sul passam no Povoado do São José na ida e 

na volta, o que aumenta em cerca de vinte minutos a viagem. As linhas 600 CP1 e 600 CP2 

trafegam apenas na rodovia fazendo o retorno em frente à igreja do padroeiro e as últimas 

circulam por ruas da comunidade. Os ônibus geralmente são velhos, sujos e demoram muito para 

passar. É muito comum esperar mais de cinquenta minutos pelo próximo.  

Devido às dificuldades de transporte e ao alto custo das passagens de ônibus no 

orçamento familiar, o meio de transporte mais utilizado é a bicicleta. Cada família tem pelo 

menos uma em casa. Algumas fazem adaptações com cadeiras plásticas comuns, sem cinto de 

segurança, para transportar criança, porém alguns adultos transportam os pequenos sem nenhum 

recurso de proteção.  

Há ainda um cemitério, outras igrejas evangélicas, duas pequenas escolas particulares, 

e mais alguns restaurantes na comunidade, contudo ficam nas ruas secundárias. Não há praças 

com espaço para sociabilidade dos moradores, os espaços para encontros são entre o posto de 

saúde, a igreja, a escola ou o campo de futebol que fica na Várzea Grande, um pouco ao Sudeste. 

Mais a Sudoeste, na direção do Zenza, há uma Base Avançada do IBAMA, que é utilizada, 

atualmente, como Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), para a qual são levados os 

animais apreendidos ou entregues ao órgão para avaliação, monitoramento e tratamento, a fim de 

                                                 
18 Doravante a letra “E” indicará que o instrumento utilizado para a coleta foi a entrevista gravada. 
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devolvê-los à natureza ou de encaminhá-los a zoológicos ou a outras instituições de proteção dos 

animais. 

Na comunidade faltam alguns serviços como feira, casa lotérica, agência bancária e 

correios. Todos os pagamentos são realizados no centro de Aracaju, visto que a lotérica mais 

próxima fica no Mosqueiro – região extremo sul do município onde está localizada a foz do Rio 

Vaza-Barris. A outra lotérica mais próxima fica em um Hipermercado, a cerca de 14 quilômetros 

de distância da Rodovia Chico Mendes, e a única agência bancária, em toda Zona de Expansão, 

fica a aproximadamente 22 quilômetros, no Bairro de Atalaia. Entretanto, como nenhuma das 

duas ficam próximas a algum comércio popular, os moradores de Areia Branca preferem pagar as 

contas no centro da cidade, que fica a aproximadamente duas horas de ônibus, onde é possível 

realizar pequenas compras. 

Com exceção da rodovia e de um pequeno trecho próximo ao rio, todas as outras ruas 

são de terra. A maioria são estreitas, sinuosas e em muitos lugares só é possível passar um carro 

por vez. Tais ruas foram surgindo das adaptações dos caminhos e estradas utilizadas para acesso 

às fazendas produtoras de coco no passado recente. Com as chuvas, as ruas ficam bastante 

alagadas, muitas estão esburacadas e, por não possuírem nenhum tipo de pavimentação, ficam 

enlameadas. Os moradores jogam restos de material de construção nos buracos como tentativa de 

reduzir a lama e possíveis acidentes.  

A infraestrutura das ruas dificulta, dentre outras coisas, a coleta de lixo, que acontece 

em dias alternados da semana. As ruas muito esburacadas ficam sem atendimento, porque o 

caminhão não consegue entrar para realizar o serviço. Como não há rede de esgoto, todas as casas 

possuem fossas sépticas. A maioria das casas usa água de poço e, mesmo que a rede de água seja 

acessível, a maior parte da população não pode pagar pelo serviço.  

Apesar dos problemas como falta dos serviços de saneamento e de transporte, os 

moradores antigos dizem que já houve uma grande melhora, visto que há alguns anos só era 

possível sair de Areia Branca a pé ou a cavalo. Como a maioria não possuía cavalo para vender o 

pescado nos bares da praia de Atalaia, caminhavam por cerca de 20 (vinte) quilômetros, 

carregando latas na cabeça. 

 

Agora minha fia, tá bom. Essa mocidade de hoje acha tudo faci e ainda recrama. 
No meu tempo de minina, pai fazia eu levá uma lata de pescado na cabeça, pra 
vendê nus bar em Atalaia. Sai bem cedo, tudo iscuro ainda, e ia camiano. Ia 
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subino os morro. Hoje tá bom, num tem mais morro, tem ônibus. [...] Quando 
cabava de vendê, vortava tudo di novo, num discansava não. (D. Marivalda, 
antiga moradora, pescadora, E). 

 

A fala de D. Marivalda remete às suas lembranças da infância como filha de 

pescadores da comunidade. Mas também destaca as melhorias já alcançadas pelos moradores 

locais. A população local é formada, em sua maioria, por famílias oriundas da comunidade. São 

famílias geralmente numerosas, com muitos filhos e netos. Essas famílias moram próximas ou os 

filhos constroem suas casas no terreno dos pais modelo residencial comum em outras áreas da 

Zona de Expansão, como destaca Leite (2007) em seu trabalho sobre educação ambiental na 

comunidade pesqueira do Mosqueiro, “é comum encontrar vários membros da mesma família que 

vão casando e constituindo família morando na mesma área” (LEITE, 2007, p. 46). 

Entretanto, é possível perceber que há muitos moradores novos, alguns residindo há 

pouco tempo na comunidade. Segundo os antigos moradores, nem sempre foi assim, eram poucas 

famílias de pescadores que moravam ali e outros poucos que possuíam chácaras e sítios naquela 

localidade. Todos conheciam uns aos outros. Hoje, como eles dizem, há “muita gente nova [...] 

nem todo mundo é amigo” (D. Nenê de Jesus, DC19). 

Provavelmente a chegada desses novos moradores e dos veranistas despertou nos 

moradores mais antigos o sentimento de pertencimento, que os distingue dos outros – os mais 

novos. Para os moradores mais velhos, nem todos são naturais de Areia Branca: chegaram 

quando crianças ou jovens e passaram a fazer parte da comunidade, utilizando, por exemplo, a 

variante linguística local e respeitando os costumes da comunidade. Para os novatos, o fato de 

alguns homens da comunidade se encontrarem às tardes na “pracinha” em frente à Igreja do Bom 

Jesus para beber é demonstração de preguiça, não compreendem que parte daqueles homens 

saíram com o céu ainda escuro para pescar e após retornarem, e entregarem o pescado, saem para 

encontrar os amigos. Outro item desse “pacto” de pertencimento é saber diferenciar as regiões ou 

microrregiões como o Zenza, o Cobocó e Areia Branca.  Afirmar que um morador do Zenza é de 

Areia Branca, ou vice-versa, é uma ofensa. O mesmo tratamento é dispensado aos moradores do 

Cobocó. 

Mesmo vivendo em um espaço territorial comum, percebe-se uma distinção entre 

esses dois grupos na comunidade. Outra forma utilizada para identificá-los é através da 

                                                 
19 DC indica que a coleta foi realizada através do instrumento Diário de Campo. 
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demonstração de prazer ou de desprezo que falam da ida à maré. Aqueles que se identificam com 

os costumes locais sentem orgulho de dizer que foram à maré, mesmo que voltem cheios de lama 

ou com as unhas estragadas, no caso das mulheres, isso é visto como fazendo parte do trabalho na 

pesca, o que não quer dizer que não considerem um trabalho socialmente desvalorizado e que 

interfere na higiene pessoal do grupo. O prazer é demonstrado quando vão passar o dia 

divertindo-se, comendo mariscos coletados na hora, sem pressa de voltar para entregar algum 

pescado, como é denominado por eles: “para fazer piquenique” (Ângela, DC). Essas atividades 

estão também relacionadas à visão de tempo das pescadoras e do trabalho que oferece “certa 

autonomia” em relação ao uso do tempo sem autoridade patronal. Dessa forma, aqueles que 

chegam e não entendem os valores locais são criticados e marginalizados. 

 

Tem gente que mora aqui, paga a Colônia, recebe o defeso, mas nunca foi na 
maré. E nóis que naceu aqui, vivi aqui a vida intera, num recebe. (Pescador, 
DC). 
Tem umas muié que mora aqui que diz que num vai na maré pra num sujá as 
unha. (D. Nenê de Jesus, E). 
 

Das falas dos moradores é possível inferir um descontentamento em relação ao 

desprezo pela “maré”. Os saberes desses grupos são construídos no seu cotidiano e transmitidos 

às gerações mais novas por meio da oralidade e da observação nas relações sociais que são, em 

sua maioria, de parentesco. Desprezar a atividade produtiva que lhes foi transmitida por seus 

antepassados significa, também, desprezar a sua família, a sua história de vida e a sua arte – os 

pescadores consideram o pescar uma arte e uma perfeição, algo bonito, pois envolve saber sobre 

os ventos, a cor da água, a batida do mar e o jogar da rede (RAMALHO, 2010). 

Ao demarcar o espaço usando a palavra aqui, os entrevistados demonstram também 

reconhecer que aquele território era inicialmente habitado por famílias que viviam da pesca e 

orgulhavam-se disso. Todavia, eles assistem, nos últimos anos, à chegada de novos moradores 

que desqualificam essa prática (DIEGUES, 2004), sejam eles moradores fixos ou veranistas 

(LEITE, 2007), que, até então, não faziam parte das suas relações sociais, mas que recebem 

benefícios sociais conquistados por aqueles que efetivamente viviam da pesca. O fato de receber 

o defeso sem ir à maré e ainda dizer que não quer se sujar é muito ofensivo e pode ser entendido 

como viver da pesca indevidamente. Proceder assim é também não ter o direito de ser 

considerado morador desse território. 
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Para as populações tradicionais, o território é muito mais que o meio físico explorado, 

é carregado de relações sociais, de uma sociedade marcada pelas relações de parentesco, como 

argumenta Diegues (2004): 

 

Essa porção da natureza fornece, em primeiro lugar, a natureza do homem como 
espécie, mas também os meios de subsistência, os meios de trabalho e produção 
e os meios de produzir os aspectos materiais das relações sociais, aos que 
compõem a estrutura determinada de uma sociedade (relações de parentesco) 
(DIEGUES, 2004, p. 24, grifo do autor). 
 

O crescimento populacional da região é percebido também nas construções das casas. 

Aquelas pertencentes aos antigos moradores são construções simples, com exceção das sedes de 

algumas chácaras antigas, que, segundo eles, já melhoraram bastante, pois muitos moravam em 

casas de palha. Porém, já é possível encontrar muitas construções maiores e com melhor 

acabamento, pertencentes tanto aos novos moradores oriundos de outros bairros, de outras 

cidades e, até mesmo de outros estados, que buscam condições mais acessíveis de moradia, 

ampliando os efeitos da especulação imobiliária, como aos antigos que se esforçam para melhorar 

suas residências. O outro dado dessa especulação é que vários moradores antigos vendem seus 

terrenos para a classe média para construções de casas de veraneio. Esses mesmos moradores 

utilizam boa parte do dinheiro da venda para comprar outra casa bem menor na comunidade, às 

vezes, em condições piores que a anterior. 

As famílias mais antigas são facilmente identificadas durante os festejos do padroeiro 

local, pois a cada dia da novena uma família fica responsável pela decoração da igreja e pelos 

fogos de artifícios usados após a missa. Tal contribuição é dada com muita alegria e envolve 

todos os membros da família. 

Apesar do crescimento populacional, a maioria dos moradores vive, na atualidade, 

direta ou indiretamente da pesca. Aqueles que exercem outras ocupações durante a semana 

pescam nos dias de folga para consumo da família ou, principalmente, para complementar o 

orçamento doméstico. 

Todavia, percebe-se que as influências da urbanização já apresenta dados negativos 

sobre os pescadores dessa comunidade, visto que, na atualidade, dificilmente fabricam seus 

apetrechos de pesca. As canoas, as linhas e as redes usadas no seu trabalho são encomendadas e 

compradas em outras comunidades. Dos apetrechos construídos foram encontradas apenas as 
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armadilhas para pescar guaiamum, um dos pescados mais comum de ser encontrado na região, 

denominadas pelos pescadores de “ratoeiras”, como pode ser visualizada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3 – “Ratoeira”. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 26/01/11. 

 
 Durante todo o período da pesquisa, cerca de 15 meses, só foi localizado um senhor 

que confecciona redes, porém ele não aceitou dizer o seu nome, nem gravar entrevista. Afirmou 

que trabalha como motorista e, nas horas vagas, faz redes sob encomenda. Esse senhor também 

afirmou que já fez redes para vários pescadores da comunidade, bem como para de outras 

localidades. 

Como extensão da comunidade na margem oposta do rio, na área do município de 

São Cristóvão, está a região denominada pelos moradores de Oiteiro20, é muito comum as 

pessoas atravessarem o rio para pegar coco, frutas e pescar nas praias dos sítios do outro lado. É 

comum também passarem a residir por lá ou acontecer o inverso: moradores do Oiteiro migrarem 

para Areia Branca. Alguns filhos se casam e passam a residir na outra margem do rio, seja em um 

município ou em outro.  

Alguns moradores do Oiteiro atravessam o rio diariamente para vender alguns 

produtos agrícolas, principalmente a macaxeira e o milho, bem como tapiocas e outros alimentos 

derivados da mandioca. Tais produtos também fazem parte da sobrevivência de várias 

comunidades de pescadores no Brasil. Esses habitantes do Oiteiro, que retiram seu sustento 

comercializando os produtos referidos anteriormente, são reconhecidos como “trabalhadores 

esforçados”, demonstrando que, mesmo buscando sua sobrevivência em Areia Branca, esses não 

                                                 
20 A palavra é pronunciada com forte ênfase na penúltima sílaba, na qual o som da letra T é mais parecido com tch, 
Otcheiro. 
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são discriminados ou marginalizados, pois não invadem o território, nem alcançam os direitos 

conquistados pelos pescadores de forma indevida.  

Apesar de ficar em outro município, parece ser um bairro de Areia Branca (tal região 

aparece destacada na Figura 4). Tudo que os moradores do Oiteiro precisam buscar em Aracaju é 

feito via Areia Branca, tendo em vista que a sede de São Cristóvão é muito distante, dificultando 

o acesso a serviços e à locomoção.  

 

 
Figura 4: O Oiteiro. 

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe. 
 

 

 

2.3. Uma família de pescadores 

  

As famílias escolhidas, das quais fazem parte os sujeitos da pesquisa, residem na 

comunidade de Areia Branca, onde exercem suas atividades laborais. São considerados 

pescadores artesanais e pescam utilizando basicamente as coletas do maçunim, da ostra, do 

caranguejo e do guaiamum, esporadicamente pescam também aratu, sururu e sardinha.  

D. Maria da Carmo, conhecida como D. Nenê, é casada com Sr. Carlos. Ela é 

pescadora e filha de pescadores, encontra-se atualmente com 59 (cinquenta e nove) anos e é mãe 

de 11 (onze) filhos: João Neci, Leila, Ângela, Maria Angélica, Djalma, Vânia, Matias, Elenita, 
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Manuel, Gilvanete e Luis Carlos. Todos os filhos estão vivos e deram aos seus pais 21 (vinte e 

um) netos, todos também vivos e na faixa etária entre 04 e 19 anos (Ver mapa de família, Figura 

5).  
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Oito dos filhos de D. Nenê – sendo quatro mulheres e quatro homens – vivem nas 8 

(oito) casas construídas no terreno em volta da sua. São eles: Djalma, João Neci, Vânia, Elenita, 

Gilvanete, Ângela, Matias e Luis Carlos. Duas filhas, Leila e Maria Angélica, vivem em casas 

um pouco mais afastadas, mas dentro da comunidade de Areia Branca, e apenas Manuel mora “na 

cidade” – expressão usada para referir-se a bairros mais próximos do centro de Aracaju ou ao 

centro comercial da cidade. Nove dos filhos são casados ou vivem relações estáveis, porém 3 

(três) das suas filhas criam seus filhos sozinhas, com a ajuda apenas de seus familiares.  

Como um dos objetivos desta pesquisa é identificar os saberes matemáticos 

construídos pelas crianças oriundas de famílias de pescadores artesanais, após conhecer alguns 

pescadores e suas famílias, as entrevistas concentraram-se nas mulheres, pois são elas as 

responsáveis pelas crianças e que permitiriam ou não a aproximação da pesquisadora a seus 

filhos. 

Todas as mulheres, com exceção de Gilvanete, são pescadoras artesanais, ligadas à 

Colônia de Pescadores Z1. Possuem o registro de pescadoras que lhes  confere os direitos como  

trabalhadoras (defeso e aposentadoria, principalmente). Devido à baixa renda familiar, a 

dificuldade de sobrevivência é agravada, algumas vezes, pelo desemprego do companheiro, que 

obriga as mulheres a, além das atividades na pesca, trabalharem em casas de famílias como 

empregadas domésticas, lavadeiras ou faxineiras para ajudar no orçamento doméstico. Entretanto, 

nenhuma delas possui vínculo empregatício na referida ocupação, caso isto venha a acontecer, 

elas perdem os direitos sociais conferidos aos pescadores artesanais e o registro como 

trabalhadora de tal categoria. Dessa forma, cinco delas vivem exclusivamente da pesca, assim 

como se dedicam em cuidar da casa e da família.  

Dentre os homens, apenas o filho mais novo, Luis Carlos, é pescador registrado na 

Colônia. Embora os demais ajudem na pesca em dias de folga, por possuírem vínculo 

empregatício, perdem o direito de serem considerados profissionalmente pescadores. Para eles, 

entretanto, existe uma identidade cultural, eles se consideram pescadores que precisam buscar, 

em outras ocupações, complemento para o orçamento doméstico.  

A rotina de pesca das mulheres é de ida à maré no mínimo duas vezes por semana, 

sem dias previamente determinados. O número de idas à maré aumenta quando há muitas 

encomendas, como nos meses mais quentes, pois, segundo elas, no período de chuvas, o 
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maçunim21 morre todo, ficando apenas a ostra. O período com maior pedido de pescado é a 

Páscoa.   Muitas vezes, como não conseguem atender aos pedidos, pois há um grande número de 

encomendas feitas com  curto prazo para entrega do produto da pesca já beneficiado, elas 

costumam dizer que “não deu venção” (Ângela, DC) a tamanha procura.  

Apesar de ser uma família numerosa com muitos adultos, adolescentes e crianças22, 

apenas seis dos netos de D. Nenê preenchiam os requisitos propostos para serem sujeitos da 

pesquisa, a saber: serem filhos de pescadores, estar na faixa etária entre 6 e 12 anos e 

matriculados na escola pública local, cursando os anos iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, 

os netos de D. Nenê escolhidos para a pesquisa foram: Luana, Elisabete, Joice, Isaque, Edson e 

Márcio. Investigando suas falas, seus desenhos, seus registros escolares e suas brincadeiras, a 

pretensão era descobrir como tais atividades expressam o conhecimento de saberes, 

principalmente de saberes matemáticos construídos em seu cotidiano. A seguir, são apresentadas 

algumas características de cada um deles, seguindo a ordem supracitada.  

 

1. Luana está com 6 anos, é a mais nova do grupo e é muito tímida. Nos primeiros 

contatos com as crianças, ela sempre ficava escondida ou de longe. É a filha mais nova de Elenita. 

Em 2009, estudou numa escola particular porque sua mãe não conseguiu vaga na escola pública 

local, fato que ocorreu apenas em 2010, quando cursou o primeiro ano do Ensino Fundamental23. 

Lá, também, é bem tímida e quase não fala, só responde às perguntas em voz bem baixa. Mesmo 

nos horários livres, fica no corredor sem se aproximar dos demais colegas, aguardando que os 

outros a procurem para brincar.  

2. Elisabete é a filha mais velha de Elenita, tem apenas 9 anos de idade, ajuda a mãe 

na realização das atividades domésticas e colabora na venda de doces, salgados e geladinhos na 

porta da escola, assim como no empacotamento do pescado, contribuindo para o sustento da 

família. Realiza pequenas compras e leva os recados entre os familiares. Gosta de mostrar seu 

material da escola e conversar, mesmo utilizando as páginas em branco dos seus cadernos, gosta 
                                                 
21 Marisco retirado de pequenas conchas encontrados na croa – uma praia que aparece no rio toda vez que a maré 
baixa. 
22 Quando toda a família está reunida, são tantos netos que certo dia Elenita expressou: “aqui tem muito minino, [...] 
esses dias tinha 15 minino aqui” (Elenita, Diário de Campo). 
23 Como as vagas na escola são limitadas, sua mãe não conseguiu uma vaga na turma de 4 anos, por isso estudou em 
uma banca, um reforço escolar realizado em ambientes fora da escola e por iniciativa particular. No ano seguinte, 
também não conseguiu vaga na turma de 5 anos, por isso estudou em uma escola particular. As outras opções de 
escolas públicas na região ficam no Robalo, uma municipal e outra mantida por uma Organização Não 
Governamental, distante cerca de 5 quilômetros.  
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de conservá-los, não os descartando imediatamente ao final de cada semestre. Em 2010, cursou o 

4º ano do Ensino Fundamental. 

3. Joice é a filha mais nova de Maria Angélica. É muito prestativa, foi a primeira a 

querer ser entrevistada, gosta de conservar e mostrar o seu material escolar. Demonstrou muito 

orgulho e m apresentar seu caderno escolar. É muito meiga e carinhosa com os primos e tios, 

também é muito animada nas brincadeiras. Como mora um pouco mais afastada dos primos, só 

vem à casa da avó quando é trazida pela mãe. Está com 7 anos, cursando o segundo ano do 

Ensino Fundamental e  é colega de sala de Isaque.  

4. Isaque é o filho mais velho de Matias. Está com 7 anos. É bastante acolhedor, 

colaborou nas entrevistas chamando os primos. Pouco sai para brincar com os primos no quintal, 

pois, segundo ele, sua mãe prefere que fique em casa assistindo televisão. Apesar dos insistentes 

pedidos, não conserva seu material escolar e não gosta de emprestá-lo durante o período de aulas, 

por ficar com medo de não recebê-lo logo.  

5. Edson é o filho mais novo de Ângela, está com 8 anos, cursava o terceiro ano do 

Ensino Fundamental em 2010. É muito independente e sai sozinho com muita frequência. Gosta 

de falar da rotina da pesca, de explicar os apetrechos e das  brincadeiras. Em 2010, ficou no início 

do ano letivo por duas semanas sem professor e no segundo semestre, novamente, sua turma 

ficou sem docente, por cerca de um mês. 

6. Márcio também é filho de Ângela e o mais velho do grupo estudado. É criativo e 

considerado pelos primos e irmão como o mais forte, sendo, por isso, o mais disputado na hora 

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

observando. É também o responsável pela construção de brinquedos imaginados por ele ou pelos 

primos. Sua habilidade para construí-los é impressionante, sem utilizar equipamentos apropriados 

ou instrumentos de medidas de comprimentos convencionais como a régua. É geralmente aquele 

que propõe as brincadeiras. Está com 11 anos, cursando o quinto ano do Ensino Fundamental.  

Nessas famílias, apenas as mais novas, com idade inferior a seis anos, vão à escola 

levadas por um adulto ou por uma criança mais velha e quase não saem de casa, nem mesmo para 

brincar ou circular no quintal das casas.  

As demais crianças transitam livremente entre as casas, vão à escola sozinhas, saem 

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

os primos mais velhos à pesca, da cata de frutas e empacotamento dessas, do maçunim e de 
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outros frutos do mar para vender. Observam os preparativos da pesca como a construção de 

armadilhas, arrumar os cestos para lavar o maçunim e separar o facão para “quebrar a ostra”.  Na 

maré, brincam, ajudam a catar mariscos e observam como suas mães, tias e a avó enchem os 

baldes com o pescado ou batem o facão para tirar a ostra. Observam ainda como o tio e os primos 

preparam as “ratoeiras” para pegar guaiamum, retirar o caranguejo de buracos no mangue e como 

os homens remam suas canoas.  

Nesse cotidiano rico em vivências e fazeres, as crianças constroem saberes. Neste 

trabalho, foram elas os sujeitos escolhidos para apresentarem os saberes matemáticos através das 

suas falas, das brincadeiras, das suas construções, dos seus desenhos e dos seus registros 

escolares. Tal escolha se deu pelo fato de que, na maioria dos trabalhos envolvendo pescadores, 

os sujeitos falantes são os adultos, majoritariamente homens, como pode ser constatado nos 

trabalhos de Diegues (1983), Furtado (1993), Cardoso (2001), Cunha (2004), Ramalho (2010), 

dente outros. Outras pesquisas, em número bem reduzido, envolvem mulheres pescadoras como 

Martins (2005), Manechy e Álvares (2010). Em alguns trabalhos, como nos de Cardoso (2001), 

Cardoso (2002) e Martins (2005), há referências às crianças, todavia elas não falam, são descritas 

apenas algumas atividades ou cenas do seu cotidiano, mas as respostas às perguntas dos 

pesquisadores são sempre de um adulto.  

Dentre os trabalhos etnomatemáticos que investigam pescadores, a prioridade de fala 

é dos jovens e dos adultos, como pode ser verificado nos trabalhos de Chieus Jr. (2002), 

Albuquerque e Fossa (2004) e Chieus Jr. (2009). Dessa forma, é possível afirmar que não foram 

encontrados trabalhos nos quais as crianças, oriundas de famílias de pescadores, falassem e 

fossem os sujeitos da pesquisa. Tal escolha se respalda também na formação e experiência 

profissional da pesquisadora que, durante mais de 15 anos, lecionou em turmas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. 

 

 

2.4. Percursos teórico-metodológicos  

  

Cabe esclarecer que a pesquisa se caracteriza como qualitativa de abordagem 

etnográfica, utilizando-se os aportes teóricos da etnomatemática para identificar a produção dos 

sabres matemáticos no ambiente escolar e na vida dos sujeitos pesquisados, no caso as crianças. 
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Entender o cotidiano das crianças que são procedentes de famílias de pescadores 

tradicionais demanda uma metodologia e aportes teóricos que permitam uma aproximação com 

tais sujeitos para ouvi-los e entendê-los. Para tanto, foi escolhida a abordagem qualitativa e 

baseada em pressupostos da etnografia. Segundo André (2008), a abordagem etnográfica facilita 

o diálogo entre o pesquisador, os sujeitos e o objeto de estudo, exigindo, portanto, uma análise 

qualitativa dos dados encontrados. 

O trabalho no campo possibilitou o exercício de ouvir e entender a fala dos sujeitos, 

seus modos de interpretar a realidade, seu cotidiano em relação às provocações trazidas pela 

pesquisadora, ou o quê, como, através de quê expressam como eles percebem as questões que 

lhes são apresentadas. Desse modo, as leituras de Geertz (2009) levam a pensar na relação entre o 

pesquisador e os seus informantes, bem como nas implicações dessa relação no campo da 

pesquisa de abordagem etnográfica. 

 

O etnógrafo não percebe – principalmente não é capaz de perceber aquilo que 
seus informantes percebem. O que ele percebe, e mesmo assim com bastante 
insegurança, é o que, ou por meio de que, ou através de que (ou seja, lá qual for 
a expressão) os outros percebem (GEERTZ, 2009, p. 89). 
 

 

O pesquisador ou o etnógrafo, como o autor o denomina, procura ouvir os sujeitos da 

pesquisa tentando entender o que eles percebem ou como compreendem aquilo que lhes é 

perguntado. Para tanto, exige-se uma metodologia apropriada e, principalmente, cuidadosa na 

escuta do outro. Nesse caso, a abordagem etnográfica pareceu a melhor escolha, mesmo sabendo 

que não é uma abordagem tão comum às pesquisas educacionais e que suscita alguns 

questionamentos em relação ao enquadramento teórico. Embora a etnografia seja uma 

metodologia mais utilizada no campo da antropologia, é crescente o seu uso em pesquisas 

relacionadas ao campo educacional, principalmente nos trabalhos que descrevem atividades 

pedagógicas em contextos específicos (BRITO, 2008). O interesse pelo uso da etnografia nas 

pesquisas da área de educação, no Brasil, segundo André (2008), teve início na década de 1970, 

mas só no final da década de 1990 começou a surgir um número maior de pesquisas utilizando 

essa metodologia.  

Essa mesma autora afirma que as pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem escolar, 

até os primeiros anos da década de 1970, eram marcadas por observações que ignoravam o 
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contexto espaço-temporal em que os comportamentos se manifestavam, focalizando estritamente 

o que podia ser observado e mensurado. Todavia, a complexidade da sala de aula exigia 

alternativas metodológicas de pesquisa que permitissem revelar a diversidade de variáveis que 

perpassam esse universo. Tais inquietações levaram alguns pesquisadores, como Hamilton, 

Jenkins e Guba (ANDRÉ, 2008), dentre outros, a ousarem iniciando pesquisas educacionais 

qualitativas que se aproximavam da etnografia e buscando “[...] descrever a situação, 

compreendê-la, revelar os seus múltiplos significados, deixando que o leitor decida se as 

interpretações podem ou não ser generalizáveis, com base em sua sustentação teórica e a sua 

plausibilidade” (ANDRÉ, 2008, p. 37-38). 

Descrever a situação e apresentar os diversos significados são características da 

pesquisa etnográfica, que também permite documentar o não documentado, revelando facetas e 

colocando uma lente de aumento sob as relações e as interações das pessoas que integram uma 

determinada comunidade.  

 

Por meio de técnicas etnográficas [...], é possível documentar o não-
documentado [sic], isto é, desvelar os encontros e desencontros que permeiam o 
dia-a-dia da prática escolar, descrever ações e representações dos seus atores 
sociais, reconstituir sua linguagem, suas formas de comunicação e os 
significados que são criados e recriados no cotidiano (ANDRÉ, 2008, p. 41). 
 

 

A pesquisa etnográfica sobre as práticas de ensino e de aprendizagem permite 

desvelar encontros e desencontros que fazem parte do cotidiano escolar. Para isso, utiliza 

instrumentos próximos da pesquisa antropológica, porém suas especificidades são diferentes. 

Dessa forma, é possível afirmar que, em educação, o que se faz é uma aproximação da etnografia 

à educação, como esclarece André (2008): 

 

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, 2008, p. 28). 
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A abordagem etnográfica adaptada à educação responde a várias questões, abrindo ao 

pesquisador um baú de possibilidades (BRITO, 2008). Mas, por outro lado, é necessário ressaltar 

que a abordagem não se constitui uma opção de “salvação” para os entraves metodológicos em 

relação às pesquisas qualitativas. Ela é, sim, um instrumento que favorece o diálogo, que é 

essencial à intervenção educativa (FONSECA, 1999). Baseada nas ideias de Fonseca (1999), 

Martins (2005) esclarece que, 

 

[...] 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. Se entendido dessa forma, o equívoco seria torná-lo o protótipo do 
qualitativo, com ênfase na análise do cotidiano e do subjetivo, parecendo ser 
uma técnica ao alcance de todos. No trabalho de campo o interesse do 
pesquisador é entender aquilo que está sendo dito pelos seus interlocutores 
(MARTINS, 2005, p. 28). 
 

 

Dessa forma, faz-se necessário esclarecer que esse trabalho não pretende adotar a 

etnografia como opção metodológica para preencher a lacuna entre teoria e realidade, mas como 

alternativa que permite ouvir mais os sujeitos no seu contexto espaço-temporal. Sendo assim, este 

trabalho pode ser considerado uma pesquisa qualitativa com aproximação à abordagem 

etnográfica, para o qual foram utilizados alguns instrumentos que permitissem uma escrita mais 

apurada e que melhor compreendesse como os sujeitos interpretam a realidade em que vivem.  

Para coletar os dados, foram utilizados os seguintes instrumentos: Diário de Campo 

(DC), Entrevistas (E) semiestruturadas, Observações nos espaços de moradia e na escola, Mapa 

de Família, Carta Etnográfica, Fotografias, Desenhos e Cadernos Escolares. 

 No Diário de Campo (DC) foram registrados contatos com entidades representativas 

dos pescadores locais (como a Colônia Z1) e com órgãos públicos procurados (como o IBGE, 

IBAMA, a Secretaria Municipal de Educação, as secretarias de planejamento estadual e 

municipal).  A cada ida ao campo, os informantes contatados (como D. Nenê de Jesus e D. 

Marivalda, que contribuíram para a entrada no campo), informavam os melhores horários para 

realizar entrevistas. Registrou-se ainda cada informante entrevistado – os pescadores, os 

habitantes mais antigos da comunidade, as mulheres pescadoras (como D. Nenê, Leila e Ninha), 

as mães das crianças (como Ângela, Elenita e Geilsa), as crianças (Elisabete, Luana, Joice, Isaque, 

Márcio e Edson), os primos como Walter, os funcionários, os coordenadores e os professores da 
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escola.  Ainda nesse instrumento, foram registrados falas, gestos e informações,  os quais não 

eram possíveis de serem  gravados, mas que poderiam contribuir para futuras entrevistas ou para 

tentar entender como percebiam o que estava sendo perguntado. Ainda há observações feitas pela 

pesquisadora e, até mesmo, algumas entrevistas, cuja gravação não foi possível.  

As Entrevistas (E) realizadas foram todas semiestruturadas. Sempre que possível 

gravadas em áudio no modelo digital. Todas as entrevistas baseavam-se nos objetivos de 

caracterizar a comunidade, de identificar os informantes e os sujeitos da pesquisa, bem como de 

coletar os saberes por eles produzidos, como são utilizados e entendidos nos espaços escolares e 

não escolares. A identificação dos registros feitos através dos instrumentos referidos encontra-se 

neste texto em falas individuais destacadas e em diálogos, tendo em vista que muitas entrevistas 

eram realizadas em grupo. 

Outro instrumento utilizado foi o Mapa de Família (Figura 5), no qual foram 

construídas as relações de parentesco das famílias escolhidas, com ou sem consanguinidade. Para 

registrar as produções das crianças, suas brincadeiras e suas planificações, foram feitos registros 

fotográficos que contribuíram para a aproximação entre a pesquisadora e os sujeitos. Nesse caso 

específico, as crianças gostavam de tirar fotos, de fazer poses mostrando o resultado da sua 

criatividade, bem como de ver as suas fotos e de contribuir na seleção daquelas que deveriam 

aparecer no trabalho. 

Os desenhos foram utilizados neste trabalho como aproximação que permitisse a 

realização das entrevistas ou ainda para representar cenas do seu cotidiano, noções de espaço, 

objetos imaginados ou criados pelas crianças, que permitiram também a identificação de saberes. 

Vale destacar que, neste trabalho, os desenhos não foram analisados sob as contribuições da 

psicologia. 

Para coletar os dados da escola, foi utilizado um instrumento denominado Carta 

Etnográfica (MARTINS; BRETAS, 2009), no qual foram registradas as informações escolares 

como seu histórico, seus dados estatísticos, como também relatos de alguns integrantes da 

comunidade escolar sobre o seu cotidiano.  

Para identificar os temas matemáticos trabalhados no ambiente escolar, foram 

analisados seus cadernos escolares referentes aos anos letivos de 2009 e de 2010. O motivo dessa 

escolha deve-se ao fato de ser esse um instrumento de registro das crianças do seu universo 

escolar. Devido à diversidade de temas encontrados, foram selecionadas atividades que 
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envolviam os três blocos de conteúdos, segundo proposto pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), como: números e operações; grandezas e medidas – 

especificamente sistema monetário, medidas de tempo, de comprimento e de massa; espaço e 

forma – figuras geométricas planas, sólidos, simetrias, representação do espaço e ângulos.  

A interação com o universo infantil aparentemente é simples, todavia é marcada pela 

complexidade, tendo em vista que é necessário, primeiro, contato com os adultos com e os 

familiares para que o pesquisador se aproxime e também seja autorizado a estar com as crianças, 

seja na maré, na casa ou na escola. Na sociedade contemporânea, o adulto ainda determina em 

muito as atividades das crianças, mesmo numa comunidade na qual as crianças transitam 

livremente nas ruas para conversar com pessoas de fora, como a pesquisadora, por exemplo. Faz-

se necessário, portanto, a intermediação e, muitas vezes, a supervisão de um adulto, como 

defendem Martins e Bretas (2009): 

 

[...] buscar conhecer as crianças, além das imagens e ideias construídos 
socialmente ao longo da história, é antes um movimento de desconstrução dos 
fundamentos e concepções existentes. Esta ideias, que partem da perspectiva do 
adulto, atravessam as práticas e modos de pensar as crianças, seja nos espaços 
institucionais, seja na escola, seja na cidade, com suas rotinas e tempos velozes 
que uniformizam os tempos livres e a dinâmica lúdica da infância, imputando-
lhes por vezes uma infinidade dede artefatos, afazeres e equipamentos 
supostamente do seu interesse ou de suas necessidades. (MARTINS; BRETAS, 
2009, p. 164-165) 

  

Na atualidade, as múltiplas atividades, além da sala de aula, definidas pelos adultos 

para as crianças, como ter aulas de uma ou mais modalidade esportiva ou estudar outra língua, 

ocupam muito o tempo das crianças nos grandes centros urbanos. Tais atividades são ampliadas 

muitas vezes pela “banca de dever” – muito comum em Aracaju – na qual todos os dias as 

crianças vão para fazer as tarefas escolares enviadas para serem feitas em casa e outras atividades 

semelhantes que reforcem os temas trabalhados em sala de aula (MARTINS; BRETAS, 2009). 

Diferentemente das crianças de outras grandes cidades, as crianças encontradas em Areia Branca 

são muito autônomas, até mesmo quanto à gestão do seu tempo, escolhendo se fazem ou não as 

tarefas escolares bem como o horário no qual  as farão.  

 Porém demonstram dificuldades com a leitura, o que atrapalha na conclusão das 

tarefas de casa, já que os pais têm pouca condição de ajudar as crianças nas tarefas escolares. 

Assim, as mães manifestam o desejo ter uma banca, para que seus filhos possam avançar na 
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leitura e, consequentemente, na escola. Porém, são poucas as pessoas que “dão banca” na 

comunidade e aquelas que oferecem tal serviço cobram muito caro, como esclareceu Ângela: 

“Uma banca por R$ 35,00 (trinta e cinco reais) todo mês é mutcho dineiro para quem num tem 

condições” (Ângela, DC). Uma opção para conseguir esse serviço gratuitamente é no Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), instalado recentemente na comunidade. Entretanto, é 

muito difícil conseguir uma vaga e a criança inscrita não pode faltar às atividades oferecidas no 

programa, ocupando todo o turno oposto ao escolar. Durante o andamento da pesquisa, Márcio 

pediu e a mãe conseguiu uma vaga para ele no referido programa. O início dessas atividades 

mudou a dinâmica da pesquisa, já que Márcio não estava tão disponível em seus horários. 

O contato com as crianças precisou ser alterado após o início do ano letivo de 2010, 

fato que só aconteceu na última semana de março. Os encontros passaram a acontecer no turno 

vespertino, mesmo com a ausência de uma das crianças, que passou a ter aulas à tarde.  Com essa 

criança, os contatos aconteciam no turno da manhã. Dessa forma, os encontros foram divididos 

em turnos: Elisabete, Edson, Isaque, Joice e Luana estudavam pela manhã e nossos encontros 

passaram a acontecer no turno vespertino. Já com Márcio, que estudava à tarde, os encontros 

passaram para o turno matutino. Além das visitas durante a semana, foram feitas outras visitas em 

finais de semana e feriados para conhecer ainda mais a rotina da comunidade e das famílias 

acompanhadas. Durante o período de chuvas, nos meses de maio, junho e julho, as visitas foram 

bastante prejudicadas, pois os alagamentos impediam a chegada às suas casas e, algumas vezes, 

até mesmo à comunidade24.  

Simultaneamente, iniciou-se a visita à escola para primeiros contatos com as 

professoras das crianças, que foi interrompido também pelas chuvas que alagavam toda a 

comunidade, dificultando o acesso. Após o período chuvoso, ao retornar à escola, três professoras 

de quatro das crianças, que já haviam sido contatadas previamente, foram desligadas do quadro 

docente da instituição devido ao fim do contrato, tendo em vista que eram professoras estagiárias 

– terminologia usada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para identificar 

professores contratados temporariamente – para suprir as vagas que não foram preenchidas 

durante a vigência do último concurso. Conhecer as professoras, saber como selecionam os temas 

                                                 
24 Esse período foi utilizado para contatos com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis 
(IBAMA) para coletar informações da base avançada em Areia Branca. Também foram feitos contatos com as 
Secretarias de Planejamento do Estado e do Município para coleta de dados referentes à demarcação da área 
denominada Areia Branca e sobre políticas públicas estaduais destinadas à pesca.  Semelhantemente, com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para levantamento de dados estatísticos da comunidade. 
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a serem trabalhados em sala e quais os critérios e os materiais consultados para elaborar 

atividades matemáticas foram ações necessárias para atender ao objetivo de identificar as 

aproximações e distanciamentos entre os saberes construídos pelas crianças no seu cotidiano e os 

saberes instituídos transmitidos no ambiente escolar.   

Sendo assim, foi necessário reiniciar o contato com as duas que ficaram na escola, 

conhecer as novatas e aguardar a chegada de outras. A demora na chegada das estagiárias, as 

constantes faltas das que já estavam lecionando e também das professoras efetivas dificultaram as 

observações nas salas de aulas, pois, em alguns casos, mesmo agendando previamente o dia da 

observação, a docente faltava ou precisava sair mais cedo, liberando, portanto, os alunos. Dessa 

forma, as observações na escola aconteceram nos meses finais do ano de 2010. Nos dias em que 

uma professora faltava, antecipava a saída ou a criança acompanhada faltava, a observação 

acontecia em outra sala ou até mesmo nas aulas de Educação Física. Apesar das dificuldades, foi 

possível observar todas as turmas nas quais as crianças estavam matriculadas e entrevistar todas 

as professoras. Contudo, a observação das aulas também foi prejudicada porque em uma das 

turmas havia tantos alunos na sala que não havia espaço para mais ninguém. Foi necessário 

observar do corredor ou interditando a saída de alguns alunos das suas carteiras. 

Além das dificuldades referidas anteriormente, outras interferiram no andamento da 

pesquisa. Cumprir as entrevistas agendadas foi uma delas. Dificilmente os informantes e sujeitos 

ficavam em casa no dia e no horário marcados para a entrevista. No caso específico das crianças, 

mesmo agendando com suas mães, muitas vezes elas saíam. Os adultos, por sua vez, também não 

cumpriam o acordo feito previamente. Outras dificuldades foram: as chuvas nos meses de maio, 

junho e julho de 2010, que alagaram bastante as ruas da comunidade, exigindo que as visitas 

fossem suspensas; a falta de professores na escola, bem como suas ausências, saídas antes do 

término do horário e atrasos. Entrevistar as coordenadoras da escola também foi muito difícil, 

devido à falta de uma delas, que só foi enviada pela SEMED no segundo semestre de 2010, 

enquanto que as outras ficaram sobrecarregadas, resolvendo questões de indisciplina de alunos 

que ficavam sem aulas por falta de professor.  

A entrega dos cadernos escolares também não foi simples. Apesar de solicitado com 

muita insistência, as mães descartavam assim que as aulas de cada semestre acabavam ou a 

própria criança arrancava as folhas escritas, deixando apenas as páginas em branco para usar em 

brincadeiras. Alguns deles, no manuseio dos referidos cadernos, deixavam soltar as folhas nas 
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quais as atividades de Matemática estavam registradas. Embora estejam elencadas como 

dificuldades, entendemos que essa é a dinâmica da pesquisa com trabalho de campo e que cabe 

ao pesquisador saber transpor e/ou transformar as dificuldades para que o estudo avance. 

Conseguir dados estatísticos atualizados e a delimitação cartográfica da comunidade 

foi outro obstáculo, pois as pessoas dos órgãos envolvidos também possuem agendas cheias e, em 

alguns casos, não compareceram ao local e horário marcados para as entrevistas, demandando 

vários retornos ao órgão. Todas essas dificuldades exigiram que o tempo dedicado à pesquisa 

fosse bem maior que o previsto inicialmente. 

Como a escola é um ponto de referência na comunidade e parte das funcionárias de 

serviço e cantina já viveram exclusivamente da pesca, esse foi um dos lugares indicados para 

encontrar os primeiros informantes. Lá se conheceu a pessoa que se tornou a primeira informante 

e fez a apresentação da pesquisadora à comunidade, bem como às demais pescadoras. Esse 

contato inicial, aparentemente precoce, contribuiu muito para perceber que a escola é muito 

importante para a comunidade, pois, além dos programas de inclusão social do Governo Federal, 

como o Bolsa Família25, que exige assiduidade às aulas, ela simboliza a esperança de um futuro 

melhor para seus filhos e é o espaço de encontros sociais e culturais da comunidade. 

 

 

2.5. A etnomatemática e a produção de saberes numa comunidade pesqueira 

 

Os saberes matemáticos produzidos por crianças numa comunidade pesqueira foi a 

temática da pesquisa. Dessa forma, como suporte de identificação e de análise para as questões 

relacionadas à produção de saberes matemáticos, buscou-se autores que dialogassem a partir do 

campo da etnomatemática.  

A etnomatemática surgiu na década de 1970 dentro da Educação Matemática 

(WANDERER, 2008), embora já existissem estudos anteriores que versavam sobre a matemática 

e a cultura. Ao longo das últimas décadas do século XX e a primeira década do século XXI, 

pesquisadores, na maioria brasileiros e norte-americanos, dedicaram-se ao desenvolvimento de 

pesquisas que “procuravam entender o fazer e o saber matemático de culturas marginalizadas” 

                                                 
25 Programa de transferência de renda do Governo Federal destinado às famílias em situação de pobreza com renda 
per capita de até R$ 140,00 (cento e quarenta reais) mensais, que vincula a frequência a uma instituição pública de 
ensino ao benefício financeiro. 
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(D’AMBROSIO, 2004, p.44). Com o desenvolvimento das pesquisas nesse campo, atualmente a 

etnomatemática tem sido aplicada em diferentes temáticas como na metodologia para aplicação 

em sala de aula, na formação de professores, na educação indígena, na educação rural, na 

educação urbana e na história da matemática (KNIJNIK, 2004).  

Todas essas pesquisas surgiram baseadas nas ideias de que não há um único saber e 

que suas explicitações também são diversas, pois “sempre existiram maneiras diferentes de 

explicar e de entender, de lidar e conviver com a realidade” (D’AMBROSIO, 2004, p. 43). Esse 

mesmo autor, considerado principal teórico e filósofo da etnomatemática, coloca que a 

diversidade de saberes nasce do resultado de uma base triangular cultural, “resultado das 

tradições européias, africanas e ameríndias” (D’AMBROSIO, 2004, p. 41). 

Diversos povos ou grupos sociais em contextos culturais próprios, influenciados ou 

não por suas culturas ancestrais, desenvolveram sistemas de numeração, sistemas de medição, 

técnicas de cálculos, dentre outros saberes diferentes etnomatematicamente. Cada grupo sócio-

cultural tem sua própria etnomatemática (D’AMBROSIO, 2004). Os saberes que constituem 

essas etnomatemáticas se aproximam da Matemática ensinada na educação básica. Entretanto, 

como os estudos desenvolvidos são, na maioria, com povos ou grupos subordinados social e 

culturalmente (KNIJNIK, 1993) que não detêm os saberes produzidos e organizados pelos grupos 

dominantes, os seus saberes não são reconhecidos e legitimados, são silenciados e não encontram 

espaço na escola, pois são grupos que não possuem estruturas de poder para validá-los 

(SCHMITZ, 2004).  

Realizar pesquisa etnomatemática significa assumir a diversidade de saberes e a 

necessidade de ampliar os conhecimentos produzidos pelos grupos, aproximando-os do saber 

escolar26, visto que não dominar os saberes hegemônicos diminui a possibilidade de ser cidadão, 

no sentido pleno da palavra. A instituição social criada para discutir os saberes produzidos pela 

humanidade é a escola. Sobre essa responsabilidade, Tardif (2007) coloca que: 

 

Tanto a universidade quanto a escola têm como função, sobretudo, separar, 
selecionar e incorporar certos saberes sociais em processos de formação 
colocados sob o seu controle. Os saberes sociais selecionados são então 
transformados em saberes escolares, isto é, em saberes adaptados às formas e 
aos objetivos de ensino. A universidade e a escola transmitem os saberes 

                                                 
26A expressão saber escolar é utilizada neste trabalho em consonância com Tardif (2007, p. 295) como “saberes 
adaptados às formas e aos objetivos de ensino”, os quais são transmitidos no ambiente escolar como legítimos. 
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escolares por meio da atividade de corpos de agentes que possuem para esse 
mandato. Elas procuram também apresentar esses saberes como sendo legítimos, 
baseando-os, por exemplo, na idéia de cultura geral ou comum, de formação de 
base ou fundamental, de conhecimento social, técnica ou profissionalmente úteis, 
etc. (TARDIF, 2007, p. 295-296). 
 

 

Desse modo, esta pesquisa não propôs uma intervenção direta no universo escolar das 

crianças, mas discute e revela os mecanismos de poder instituídos nas organizações escolares e 

que atravessam os conteúdos e as avaliações elencadas pelos professores ou considerados mais ou 

menos legítimos.  O caso dos conteúdos matemáticos é um exemplo contundente, especialmente 

para os alunos das camadas mais pobres, acusados de deficientes em processo de escolarização e 

de aprendizagem. A separação, seleção e incorporação dos saberes não é uma definição apenas da 

instituição escolar, mas da sociedade. Esta que, com suas estruturas de poder e produção de 

conhecimento, institui modos de funcionamento. 

Contudo, a grande maioria dos educandos, sobretudo no Brasil, são integrantes dos 

diversos grupos sociais existentes e passam também à condição de subordinação, visto que o 

saber selecionado e transmitido na escola é fundamental para a formação social, técnica e 

profissional.  

Os primeiros pesquisadores em etnomatemática, especificamente os brasileiros, 

foram influenciados pelas ideias de Paulo Freire, principalmente a educação como uma 

possibilidade de libertação dos grupos dominados – na perspectiva freiriana – como esclarecem 

nos seus respectivos textos D’Ambrosio (2009), Ferreira (2009), Knijnik (1993, 2001) e Monteiro 

(2004). Compromisso esclarecido e enfatizado nas palavras de Monteiro (2006): 

 

[...] determinados saberes – e não outros – ao serem abordados pela escola são 
legitimados e fixados como a referência a partir da qual outros saberes são 
avaliados e classificados e com isso desconsiderados e excluídos. [...] Assim, 
para mim, a etnomatemática se vincula ao campo educacional, tanto pela 
denúncia quanto pela possibilidade de transformação que a mesma representa.  
(MONTEIRO, 2006, p. 19). 
 

Reconhecer a existência de saberes de determinados grupos sociais excluídos e não 

legitimados pela escola denuncia que essa instituição está a serviço de parte da sociedade, 

atendendo apenas aos interesses de alguns grupos. A possibilidade de contribuir para que os 

educandos redescubram seus saberes e de suas comunidades e sua etnomatemática, para que 
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aprendam e questionem os saberes da sociedade que procura homogeneizar a diversidade e a 

pluralidade é objetivo de uma das vertentes mais conhecidas da etnomatemática – a metodológica 

– utilizada na prática da sala de aula para contribuir com a aprendizagem dos alunos. Essa 

vertente tem como principal objetivo iniciar o ensino  da Matemática a partir dos saberes dos 

alunos construídos segundo suas vivencias e realidade sócio-cultural para, então, confrontar esses 

saberes com os saberes escolarizados. Isto constitui-se num movimento importante para o 

empoderamento27 da cultura e dos saberes dos alunos.  

Contribuindo com a discussão sobre a prática etnomatemática em sala de aula, 

Vergani (2007) coloca que tal ato vai além dos modelos educacionais propostos, sendo “[...] uma 

sociopedagogia que assume a comunidade sociocultural autêntica na qual o aluno se inscreve: 

isto é, assume os valores específicos do meio em termos de singularidade de saberes, e 

motivações, de símbolos, de criatividade, de gênero, de ética (sic)” (VERGANI, 2007, p. 7). 

Experiências nessa vertente são apresentadas em vários trabalhos, dentre os quais o trabalho de 

Giongo (2004), no qual a autora apresenta parte dos resultados de sua pesquisa sobre como se 

relacionam os saberes do mundo da escola e do mundo do trabalho, envolvendo os funcionários 

de uma fábrica calçadista. Um segundo exemplo é o de Chieus Junior (2002), que trata da 

formação de um professor de Matemática para aplicação da metodologia etnomatemática. 

Os exemplos supracitados refletem tentativas de tornar o ensino da Matemática 

menos excludente, por meio de uma prática pedagógica que permita o reconhecimento em sala de 

aula de saberes produzidos pelos grupos subordinados, defendendo também o direito desses 

grupos de aprender a Matemática que é ensinada nas escolas, não só como instrumento de 

domínio de mecanismos para utilização na vida cotidiana, mas também como oportunidade de 

avanço do pensamento científico, através do desenvolvimento da abstração (FERREIRA, 2004). 

As pesquisas etnomatemáticas são organizadas por Barton (2006) como atividades 

descritiva, arqueológica, matematizadora e analítica. Pela atividade descritiva, o etnomatemático 

se encarrega de descrever as práticas, “[...] isto significa uma descrição que, tanto quanto possível, 

é feita dentro do contexto da outra cultura. [...] a descrição focalizará não apenas os aspectos 

matemáticos, mas poderá valer-se de convenções antropológicas ou da teoria” (BARTON, 2006, 

                                                 
27 Empoderamento é uma palavra utilizada em diversas áreas significando “dar poder a”, “autorizar”. Todavia, neste 
texto é entendida como “a capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem 
respeito, escolher, enfim, entre cursos de ação alternativos em múltiplas esferas – política, econômica, cultural, 
psicológica, entre outras. Desse modo, trata-se de um atributo, mas também de um processo pelo qual se aufere 
poder e liberdades negativas e positivas” (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2007, p. 486). 
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p. 61). Os trabalhos dessa atividade são descrições não só dos aspectos matemáticos, mas também 

da cultura e do cotidiano do grupo étnico pesquisado, apresentando informações que permitam 

maior compreensão do contexto vivenciado pelo grupo em questão. São exemplos dessa atividade 

os trabalhos de Brito (2008) sobre a cultura ribeirinha amazônica e a prática pedagógica de uma 

professora em uma escola situada numa das ilhas de Belém e o de Mesquita (2006) sobre crianças 

em situação de rua, a noção e representação dessas, do espaço. 

A atividade arqueológica volta no tempo “para descobrir a matemática que está atrás 

da prática ou concepção corrente. Isso é uma investigação mais arqueológica do que histórica” 

(BARTON, 2006, p.62). Seu grande objetivo é descobrir “a história matemática de práticas [...] 

que foram descartadas ou modificadas ao longo do tempo” (BARTON, 2006, p.62). É a atividade 

que contribui para revelar registros que demonstrem saberes matemáticos de povos do passado, 

“é uma forma de preservar a riqueza coletiva da memória humana, sobretudo aquela que diz 

respeito a povos ou sociedades sem sistema de ‘escrita’” (VERGANI, 2007, p. 9, grifo do autor). 

Os trabalhos de Cauty e Hoppan (2009) sobre os dois zeros Maias, o de Horiuchi (2009) sobre 

tabuletas com formas geométricas produzidas por volta do Século XVII no Japão e o de Mangin 

(2009) sobre as cordas utilizadas pelos Incas para registrar valores e as contabilidades das cidades 

exemplificam essa atividade.  

A atividade matematizadora busca traduzir “o material cultural para uma 

terminologia matemática e relacionando-o aos conceitos matemáticos existentes” (BARTON, 

2006, p.62). É escrever em linguagem Matemática o que é produzido por um determinado grupo 

social, mesmo que o referido grupo não tenha consciência da Matemática presente ali. É a 

atividade que deseja “identificar manifestações matemáticas nas culturas periféricas tomando 

como referência a matemática ocidental” (D’AMBROSIO, 2004, p.45). É estudar num povo suas 

representações, suas construções, seu artesanato e explicar com a linguagem matemática aquilo 

que fazem. São exemplos os trabalhos de Jesus (2006), no qual o autor procura explicar o saber 

matemático dos povos indígenas do Xingu, relacionando-os com a matemática ocidental e o de 

Gerdes (2009), que explica a construção Sonas28 através da geometria, utilizando a linguagem 

matemática ocidental. As pesquisas de Gerdes têm contribuído para esclarecer que a 

etnomatemática pode ir além dos usos cotidianos da Matemática, mostrando que outros conceitos 

                                                 
28 Gráficos produzidos pelos tshokwe, povo do nordeste de Angola, utilizados para contar histórias. 
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matemáticos – além das medidas e cálculos – como o supracitado teorema de Pitágoras, estão 

presentes em construções artesanais de determinadas tribos africanas (VERGANI, 2007). 

Por fim, a atividade analítica – que vai além da descrição – é uma atividade na qual se 

procura entender o motivo de determinadas práticas. É aquela que entende ser necessário tentar 

“descobrir por que as práticas são como elas são. Se o objetivo é entender as percepções de outro 

grupo, então os aspectos que influenciaram o desenvolvimento do fenômeno precisam ser 

considerados. Esta atividade é mais histórico/social do que matemática” (BARTON, 2006, p. 63). 

O pesquisador etnomatemático procura “entender o ciclo da geração, organização intelectual, 

organização social e difusão desse conhecimento” (D’AMBROSIO, 2004, p. 45). Exemplifica 

muito bem essa atividade o trabalho de Ferreira (2009), no qual ele afirma que busca a lógica que 

os índios tapirapé, na região norte do Estado do Mato Grosso, utilizam ao produzirem seus 

saberes: 

 

Estou sempre em busca da racionalidade deles: essa é e sempre foi minha maior 
preocupação, principalmente do tipo de lógica que utilizam. É um trabalho 
exaustivo, pois sei que posso encontrar um caminho nos mitos, que muitas vezes 
não são contados por fazerem parte do conhecimento místico. Acredito que eles 
têm uma lógica diferente da aristotélica, utilizada pela civilização ocidental. 
(FERREIRA, 2009, p. 77). 
 

A atividade analítica demanda um olhar mais atento ao objeto de estudo e ao seu 

contexto sócio-cultural, pois é preciso buscar explicações não só no que é contado e visto, mas 

também procurar nos mitos, na geração, na organização e na difusão, explicações sobre qual 

lógica é utilizada por esses grupos, ao produzirem um determinado saber. 

Após essa breve apresentação da etnomatemática é possível defini-la neste trabalho 

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. 9). Sendo 

assim, a atividade etnomatemática descritiva foi um aporte teórico de suma importância para 

entender como as crianças oriundas de um contexto sócio-cultural específico, como a pesca 

artesanal, produzem seus saberes e como esses saberes não são considerados nos processos de 

escolarização. Todavia, ao descrever as aproximações e os distanciamentos entre os saberes das 

crianças e os ensinados no ambiente escolar, tais saberes são analisados de acordo com “os 

conceitos matemáticos existentes” (BARTON, 2006, p. 62), envolvendo os aportes da atividade 

matematizadora.  
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Assim sendo, torna-se necessário esclarecer que não é objetivo deste trabalho exaltar 

as estratégias de cálculo, as medidas e a representação do espaço dos sujeitos em questão, 

colocando-as como modelo a ser adotado, mas permitir que sejam reconhecidas como uma 

alternativa desenvolvida por eles para resolver as situações vivenciadas.  

Todavia, para que esses saberes sejam reconhecidos, é necessário “explicar, conhecer, 

entender, manejar, lidar com a realidade” (D’AMBROSIO, 1993, p. 11) dentro do seu contexto 

sócio-cultural. Portanto, justifica-se a realização deste trabalho por buscar conhecer, entender, 

manejar, para tentar explicar os saberes matemáticos utilizados no cotidiano das crianças 

procedentes da pesca artesanal, estabelecendo relação com aqueles ensinados na escola e 

buscando não só os modos de construção desses saberes, mas também, as aproximações e as 

rupturas com os produzidos na escola. 

É importante destacar que, além das temáticas apontadas Knijnik (2004) e as 

atividades de Barton (2006), algumas pesquisas etnomatemáticas são realizadas com intervenção 

no grupo social no qual foram desenvolvidas como as de Mendes (2004) e de Scandiuzzi (2004), 

por exemplo. Outros, no entanto, reservam apenas a descrição e/ou análise dos saberes 

encontrados. Desse modo, esta pesquisa não se caracteriza dentro do modelo de intervenção. 

Entretanto, cabe informar que ela não se esgota nesse estudo e segue através de um projeto de 

pesquisa com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do 

Estado de Sergipe (FAPITEC-SE) que  propõe uma devolução interativa dos dados à comunidade. 

Autores de outros campos científicos começaram também a questionar a 

“monocultura do saber e do rigor” (SANTOS, 2007, p. 29) alicerçada no desenvolvimento 

científico dos últimos séculos que vem contribuindo para o que este mesmo autor, Boaventura 

dos Santos (2007), passou a denominar de ““epistemicídio”: a morte de conhecimentos 

alternativos” (SANTOS, 2007, p. 29, grifo do autor). São práticas sociais urbanas, rurais, 

populares e tradicionais que não são organizadas pelo rigor científico, por isso não são 

consideradas confiáveis. Como efeito nefasto dessa monocultura, várias formas de saber têm 

desaparecido juntamente com seus construtores e usuários que desapareceram na humanidade, ou 

que aos poucos começam receber as influências do mundo urbano contemporâneo, deixando de 

usar o seu saber. 

  No entendimento sobre o saber matemático, a pesquisa buscou trabalhar do ponto de 

vista da sua produção e transmissão, isto é, aquele que é produzido e transmitido no cotidiano das 
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famílias de pescadores artesanais e usado por suas crianças rotineiramente. Esse saber e o 

transmitido pela escola são saberes que se diferenciam principalmente pelas suas formas de 

transmissão às gerações mais novas. Apesar de, em cada ambiente, o saber receber tratamento 

diferenciado, os sujeitos os utilizam no seu cotidiano sem diferenciar um do outro, portanto 

entrecruzando-os.  

Explicando a diferença entre saber e conhecimento, Brousseau (1996b, p. 97) afirma 

que “um saber é um conhecimento institucionalizado”, portanto é o saber transmitido pela escola, 

o saber baseado no conhecimento científico e o saber instituído, também  conhecidos como saber 

escolar. 

Ampliando a ideia de saber, Tardif (2007) traz a seguinte contribuição: “‘Saber’ num 

sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi chamado de saber, saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 

2007, p. 255, grifo do autor). Para esse autor, o saber não envolve apenas o conhecimento, mas 

também o fazer e os procedimentos utilizados. Outro acréscimo feito é o saber-ser, envolvendo os 

valores e as normas de convivência. A definição de saber de Tardif (2007) aplica-se melhor aos 

grupos sociais como os pescadores artesanais, pois a constituição de um saber é marcada pelos 

fazeres relacionados à atividade pesqueira e aos valores de cada comunidade de pescadores. 

Como elucida Diegues (2004, p. 22), “a produção material e não material da vida não são 

separados, mas combinam-se para produzir seu modo de vida”. 

Todos os saberes produzidos pelos pescadores quer resultem, ou não, em objetos, em 

apetrechos, em equipamentos próprios da sua atividade ou que contribuam para a realização desta, 

não são produzidos separadamente dos fazeres, dos procedimentos que precisam ser adotados 

para realizar a pesca, a cata, o beneficiamento, tampouco podem ser separados das crenças, 

normas e valores construídos coletivamente. 

 

 

2.6. Saberes tradicionais da pesca 

  

A atividade pesqueira é uma das atividades mais antigas da humanidade. Achados 

arqueológicos indicam ser a pesca uma atividade que antecedeu até mesmo a agricultura 

(DIEGUES, 1983). Ao longo do desenvolvimento humano, as inovações científicas e 
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tecnológicas, como barcos motorizados, equipamentos para localização de cardumes, motores 

que arrastam redes e equipamentos para conservação do pescado, dentre outros, chegaram ao 

mundo da pesca. Entretanto, em diversas regiões do mundo, os pescadores artesanais continuam 

longe dessas inovações tecnológicas, utilizando-se somente de técnicas rudimentares e artesanais 

em unidade de produção familiar.  

Assim como em outras atividades humanas, os homens nelas envolvidos produziram 

saberes a partir da ação que desenvolviam. No trabalho com a pesca, eles também foram 

produzidos. Tais produções foram aperfeiçoadas de acordo com as necessidades de cada geração, 

sendo repassadas aos mais novos de forma oral e vivencial. São conceituados como tradicionais e 

podem ser definidos como “o conjunto de saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural e 

sobrenatural, transmitido oralmente, de geração em geração” (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 

31). Observa-se, portanto, que a definição de saberes tradicionais defendida por Diegues e Arruda 

(2001) aproxima-se da proposta de saber apresentada por Tardif (2007).  

O processo de construção desses saberes demanda muito tempo – anos, séculos e até 

milênios –, pois sua construção é impregnada de informações, de fazeres e de valores que são 

próprios da comunidade na qual foram originados ou ressignificados. Ao mesmo tempo, “são 

conjuntos complexos que se apóiam na tradição, na observação e na utilização dos processos e 

recursos biológicos” (ALONSO, 2005, p. 296). Apoia-se na tradição porque 

 

[...] é algo dinâmico, algo que transita, que se movimenta, deslocando-se, assim, 
o sentido convencional que é imputado à palavra tradição (ou processos 
históricos-sociais tradicionais). Sem desconhecer que há tradição e tradições, o 
que importa marcar aqui é “que algo é entregue” de geração a geração para se 
reproduzir no tempo, ainda que ressignificando no fluxo da história (CUNHA, 
2004, p. 106, grifo da autora). 
 

 

A dinâmica da tradição é entendida como movimento, porque permite que algo novo 

seja reinterpretado e incorporado ao cotidiano das pessoas sem abandonar antigos saberes e 

práticas. Tal habilidade torna-se uma das características para as populações denominadas de 

tradicionais29. Para essas populações, nas quais estão incluídos os pescadores artesanais, a 

tradição “é entendida não como imutável, mas como um processo histórico pelo qual elementos 

                                                 
29  As populações tradicionais são populações não indígenas que viviam no interior ou no litoral do Brasil, 
sobrevivendo da pesca e da agricultura de subsistência com relações sociais de parentesco (DIEGUES, 2001).  
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da cultura moderna são continuamente reinterpretados e incorporados ao modo de vida” 

(DIEGUES, 2004, p. 23), sem que suas antigas práticas sejam em tudo descartadas. Para os 

pescadores, por exemplo, é normal ter um celular e mandar uma criança dar recados, o que 

demonstra que a prática de comunicação entre o grupo é direta e faz parte do seu modo de vida e 

da sua cultura. 

Essa mesma tradição permite que a confecção das redes e dos demais instrumentos de 

pesca, a profundidade ideal para realizar a captura de cada pescado, a temperatura da água 

propícia para pescar determinado peixe ou crustáceo, o beneficiamento do pescado e os cuidados 

para evitar acidentes sejam exemplos de saberes construídos pelos pescadores artesanais. São 

saberes porque foram reconhecidos, adotados e instituídos pelos grupos em seus processos de 

trabalho na pesca. Portanto, como afirma Charlot (2000), “o saber é construído em uma história 

coletiva que é a mente humana e das atividades do homem e está submetido a processos coletivos 

de validação, capitalização e transmissão” (CHARLOT, 2000. p. 63). 

A pesca, como uma das atividades históricas da humanidade, vivenciada por grupos 

familiares coletivamente, contribuiu para a construção de diversos saberes ambientais, pois 

nenhuma outra atividade econômica é tão influenciada pelas forças da natureza como a pesca, 

“com reflexos imediatos na regularidade da captura” (DIEGUES, 1983, p. 3).  Forças da natureza 

como “marés movidas pela atração da lua, ventos movendo massas d’água, a rotação terrestre 

gerando correntes, processos de erosão e sedimentação modelando” (CARDOSO, 2001, p. 41) 

mangues, fundo de lagos, rios e mares. Tais informações contribuíram para que, ao longo dos 

séculos, os pescadores artesanais produzissem saberes mesmo não dominado de saber científico, 

o que permitiu que eles conseguissem explicar como um desastre ambiental em uma determinada 

região distante da sua afeta a vida de animais e pescadores de sua localidade. 

Esses saberes produzidos de forma milenar, transmitidos através da oralidade, são 

desqualificados na sociedade contemporânea. No entanto, são motivos de orgulho para os seus 

produtores (RAMALHO, 2010), pois em casos de desastres ambientais como no caso do 

derramamento de óleo ocorrido na Baía de Guanabara em 2000 (MARTINS, 2008), quando os 

pesquisadores enviados pela empresa que investigava os danos, ao fazerem o levantamento 

comprovaram apenas o que havia sido detectado anteriormente pelos pescadores, pois logo após 

tal acidente, os peixes e o siri desapareceram das águas que circundavam a Ilha de Itaoca, 

conforme destaca uma pescadora apresentada pela autora: 
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[…]o mangue filtra, entendeu? Qué dizer… ai que toda poluição que vem, vai 
pro mangue. E garrafa, sapato, poltrona, geladeira… e tudo fundo de baia… 
então vem tudo pra cá pro nosso lado, né? Inclusive o vazamento de óleo. O 
manguezal ficou muito prejudicado… o caranguejo demora muito a aparecer, 
né? Aí ficamos numa situação terrível. Aí veio um estudo pra ver o grau de 
poluição. Aí foi constatado que o mangue acabou… (MARTINS, 2008, p. 76). 

 

Apesar de perceber que o mangue consegue retirar parte da sujeira jogada nos rios, 

pela fala da pescadora, infere-se que ela percebe que a quantidade de poluição jogada nos rios 

que desaguam na Baía de Guanabara é superior à capacidade de absorção desse ecossistema, 

contribuindo para o seu desaparecimento. No acidente supracitado, foi necessário desenvolver 

ações como limpeza dos animais sobreviventes atingidos, a retirada do óleo da água, das margens 

e de parte da vegetação para que permitissem a recuperação do mangue. 

Os pescadores percebiam que ações desenvolvidas em outras localidades atingiam 

diretamente o mangue do qual retiravam seu sustento e através do qual construíam seus saberes. 

As crianças, que convivem desde o nascimento com a construção dos saberes que perpassam a 

atividade pesqueira, aprendem a nadar e a remar. Aprendem ainda sobre o ambiente, sobre 

embarcações e métodos diferenciados de pesca, sobre instrumentos adequados a cada tipo de 

pescado e cuidados necessários para conservação desses (CARDOSO, 2001), começam  

 

a observar as condições do mar, o tempo atmosférico, e seus sinais de 
estabilidade ou mudança, os hábitos dos diferentes organismos aquáticos, a dieta 
de alguns peixes observada no momento de “consertar” o pescado, o corte certo 
para cada tipo de  peixe de modo a aproveitar melhor a sua carne e livrar-se da 
maior parte das espinhas, o gosto de cada tipo de pescado, entre uma série de 
outros quesitos que constituem o saber-fazer do pescador (CARDOSO, 2001, p. 
50). 
 

 

O mar, ou outro ambiente, no qual é realizado a pesca, não existe isolado dos demais 

que o circundam. O tempo também é um importante marcador dos saberes dessas populações, 

pois a estação do ano que interfere na temperatura da água e na posição dos ventos, além das 

variações climáticas, são fatores que influenciam diretamente a atividade pesqueira, pois 

contribuem para definir qual o pescado poderá ser capturado. A variedade dos organismos 

aquáticos, como peixes moluscos, dentre outros, também faz parte do acervo de saberes 
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ambientais dos pescadores artesanais, pois percebem a cadeia de relações que entrecruzam a sua 

atividade e constroem seus saberes. 

Todavia, a abordagem ambiental dos saberes construídos na atividade pesqueira não 

faz parte do objetivo deste trabalho, mas é aqui apresentada como parte da riqueza produzida por 

esses trabalhadores, pois o cotidiano da pesca é cheio de diferentes saberes, de fazeres, valores de 

mundo e de relações sociais impregnadas de reciprocidade (DIEGUES, 2004). Há, porém, outros 

saberes que ainda perpassam a pesca, como estimativas de quilos pescados e de ganhos, medidas 

do tempo, deslocamentos e movimentação no espaço, construções tridimensionais e suas 

planificações, noções de ângulos para uso de velas, dentre outros. Estes são alguns saberes 

matemáticos presentes na atividade pesqueira.  

Assim sendo, é importante o estudo das populações tradicionais30 no interior da 

instituição escolar e fora dela. Refletir sobre o saber-fazer dessas populações e de suas crianças, 

sobre as aproximações e os distanciamentos entre o que as crianças sabem e o que é ensinado na 

escola, pode levar a pesquisas futuras que reduzam o abismo entre o que as crianças sabem e o 

saber escolarizado. Desse modo, os estudos no campo da etnomatemática são aportes teóricos 

importantes, já que, dentre outras coisas, há um compromisso político com todos os grupos 

sociais de contribuir para o reconhecimento dos saberes por eles produzidos, a fim de que se 

aproximem da Matemática escolarizada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 São consideradas populações tradicionais aquelas que pelo “fato de não utilizarem a escrita, de serem sociedades 
em que o conhecimento é gerado e transmitido pela oralidade através de um linguajar particular; conhecerem os 
ciclos naturais e dependerem deles para a sua sobrevivência; de viverem em pequenos aglomerados com atividades 
organizadas no interior de unidades familiares, em que as técnicas têm baixo impacto sobre a natureza” (DIEGUES, 
2004, p. 22). 
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3. VIDA, INFÂNCIA, RELAÇÕES ESPAÇO-TEMPORAIS E 

ESCOLA 

 

A produção de saberes entre os pescadores acontece desde a infância, nos seus fazeres, 

carregados de valores que perpassam todas as suas ações e seu modo de viver. Como pescadores 

artesanais, trabalham em família distribuindo as tarefas e realizando suas atividades sempre em 

companhia de um familiar que os ajuda.  

A escola foi implantada há mais de quarenta anos na localidade e faz parte da vida das 

crianças, sendo um importante espaço de sociabilidade dos moradores e de expectativa de um 

futuro melhor.  Os profissionais dessa instituição não são unânimes ao falar da comunidade e do 

relacionamento com as famílias. As famílias, por sua vez, apontam os problemas como falta e 

ausência dos professores, como forma de interferência na dinâmica do trabalho.  

As crianças frequentam a escola por volta dos 6 ou 7 anos, tendo em vista que a 

Educação Infantil é de oferta reduzida, vivem a observar o preparo para o trabalho na pesca, 

ajudam em pequenas tarefas, acompanham as mães à “maré”, ouvem casos de pescadores, 

aprendem os saber-fazeres e os valores relacionados ao trabalho e a cultura dos seus familiares. 

Elas dominam os modos de fazer na pesca, em geral, bem próximos daquilo que os adultos sabem, 

mesmo que ainda não possam realizar algumas tarefas, como ida à maré sozinhos, por exemplo.  

 A infância dos mais velhos foi semelhante à das crianças de hoje. Entretanto, o 

trabalho, e não a escola, era o principal aprendizado. Isso acarretou, dentre outras coisas, um 

processo de escolarização reduzido, especialmente para as mulheres que sempre tiveram que 

dividir a vida entre o cuidar dos filhos, da casa e o trabalho na pesca. Além disso, como já 

referido, a escola chegou  há mais de quatro décadas à comunidade. Os familiares mais velhos, 

como por exemplo, a matriarca da família, D. Nenê, já era uma jovem mãe. O trabalho na pesca 

também fragiliza a saúde, pois a exposição prolongada à umidade, à lama, ao frio, à poluição, 

durante os períodos de gravidez, de menstruação e de menopausa – para as mulheres – pode 

acarretar problemas futuros de saúde. Entretanto, o vínculo com o trabalho e as necessidades 

econômicas fazem com que os mais velhos continuem o trabalho na pesca. 

 Apesar da saúde já fragilizada por trabalhar desde os cincos anos de idade na “maré”, 

D. Nenê ainda sai para catar “maçunim”, bola (casca de coco usada como lenha), madeira que 

sirva de lenha, caju, mucuri, mangaba e outras frutas da região para ajudar na alimentação da sua 
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casa. As frutas também são para contribuir com as casas de seus filhos ou para que Elenita, uma 

das filhas mais novas, e Nataliane, a neta mais velha, possam fazer geladinho (espécie de picolé 

vendido em pequenos sacos plásticos) e outros doces que são vendidos na porta da escola. 

Cabe a ela estabelecer os limites da convivência na família. Por exemplo, todas as 

mulheres devem ajudar a beneficiar o pescado, mesmo que não pesquem e o ganho seja apenas de 

uma. É comum, por exemplo, Leila, que mora mais distante, catar maçunim e trazer para tratar na 

companhia da mãe, das irmãs e das cunhadas.  

Nos momentos de reunião familiar, especialmente nos finais de semana, quando os 

filhos que exercem outras ocupações estão em casa, há sempre uma festa, ou um bingo, regados a 

bebidas e a comidas. “Cada uma traiz uma toalha, um lençol, uma vasilha e aí faiz o bingo. 

Domingo passado eu ganhei um lençol. É muito bom.” (Ângela, DC). Nos finais de semana, 

quando há pescaria, geralmente o pescado é destinado ao consumo familiar nessas festas. 

 D. Nenê não bebe, mas não impede que seus filhos bebam, desde que seja em casa. 

Todavia, a matriarca não permite brigas nessas reuniões nem na convivência diária. Quando os 

ânimos ficam acirrados, ela aparece e é hora de parar. Se um dos seus filhos sair para beber em 

bares, ou na casa de amigos, e demorar a retornar, ela vai buscá-lo. Todos, independentes da 

idade, aceitam suas ações.  

Quando os filhos fazem o que chamam de “piquenique”, levam farinha, água, pão e 

latas de aguardente para comer frutos do mar, cozidos ou assados na hora, e frutas da estação, 

colhidas em áreas que margeiam o rio, sem haver preocupação com as crianças nem com horário 

de volta. Nesses momentos, quando levam bebida, ela não gosta de acompanhá-los, alegando que 

demoram para voltar: “Prefiro ir com Carlinhos (o esposo), ele não bebe na “maré”, nem gosta de 

bagunça no bote31 dele.” (D. Nenê, DC). Nesses piqueniques, o lazer, às vezes, confunde-se com 

o trabalho, pois muitas vezes voltam trazendo também o pescado, todavia diferencia-se das outras 

idas à “maré” por não haver compromisso de trazer grande quantidade de pescado. Nesses 

momentos, o lazer e o trabalho se confundem, conforme esclarece Monteiro (2007): “ao mesmo 

tempo em que tal atividade está ligada ao trabalho e à subsistência, ela não deixa de expressar 

características próprias da experiência de lazer, mais ligada à ludicidade e à gratuidade” 

(MONTEIRO, 2007, p.6).  

                                                 
31 Bote é a palavra usada para referir-se  à canoa a remo e se diferenciar do barco, por este ter motor. Sr. Carlos tem 
um bote e comprou outro para Luis Carlos. 
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O piquenique é um lazer diferente das festas e dos bingos familiares, mas, de acordo 

com seus relatos, permite-lhes muitas alegrias: “é muito bom e divertido tirar ostra, coziar na 

hora, ali perto mesmo e comer. [...] É beleza.” (Ângela, DC). O lugar de trabalho também é lugar 

de diversão e de prazer. Não há pressa para voltar, pois trazem pouco pescado para beneficiar, os 

filhos ficam na escola e em casa já vivem com certa autonomia, por isso o piquenique é um 

momento de muito prazer, principalmente para as mulheres. O trabalho da pesca é prazeroso 

(MONTEIRO, 2007) e belo (RAMALHO, 2010) para os pescadores, por isso as filhas de D. 

Nenê fazem de alguns momentos de pesca o seu lazer. 

Todas as mulheres, filhas e noras reproduzem o modelo de mãe e esposa na gestão do 

lar e dos afazeres domésticos da matriarca. Comandam a administração financeira de suas 

famílias, assumindo o papel de provedoras. As três, que estão solteiras, assumem todas as 

responsabilidades com os filhos, dividindo com a matriarca apenas os afazeres nos cuidados com 

os filhos no que diz respeito à alimentação e à lavagem das roupas. Cabe também à D. Nenê a 

guarda das chaves das casas. Quando uma das filhas, ou noras, precisa sair, deixa a chave de casa 

aos seus cuidados, pois a matriarca dificilmente sai de sua residência. 

A definição do preço do pescado é feita geralmente em família. Antes, porém, gostam 

de consultar outros pescadores e considerar outras variáveis como os meses de chuva, em que o 

pescado fica mais caro por sua redução “natural”. Todavia, nos meses quentes, quando a procura 

aumenta devido à grande quantidade de turistas na cidade, há também o defeso (período de 

desova dos animais, no qual a pesca é proibida) de algumas espécies, impedindo a pesca. No 

período de duração da pesquisa, o preço por quilo da ostra, por exemplo, variou entre R$ 12,00 

(doze reais) e R$ 23,00 (vinte e três reais).  

 

 

3.1. A distribuição das tarefas diárias e o tempo 

 

Entre os pescadores, a distribuição das tarefas se dá pelos papéis conferidos aos 

homens e às mulheres no grupo. Em outras comunidades pesquisadas, como no trabalho de 

Martins (2005), que trata das catadeiras e das descarnadeiras de siri, em Itaoca, os homens 

pescam, iniciam a limpeza e realizam o cozimento. Às mulheres, cabe concluir o beneficiamento 

do pescado. “O trabalho dos homens consiste em pescar (‘apanhar’) o siri, cozinhá-lo e distribuí-
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lo para ‘suas’ descarnadeiras. Cada mulher, segundo a terminologia local, ‘tira’ siri para um 

pescador” (MARTINS, 2005, p. 38, grifo da autora). 

Nessa família com mulheres tão fortes, as atribuições diferenciam-se um pouco. Os 

homens, principalmente Luis Carlos, que conta com a ajuda do Sr. Carlos, pegam caranguejo e 

guaiamum. Essa atividade é restrita aos homens por ser preciso ficar com a perna até o joelho 

enterrada na lama e, “se não tiver força, pode ficar atolado” (Ninha, DC).  Os meninos 

adolescentes podem acompanhar o tio e o avô nos momentos de pesca quando estão de férias da 

escola, nos feriados ou em alguns momentos de pesca nos finais de semana. Com eles aprendem 

a pegar o caranguejo e como desfiar sacos de farinha de trigo, conhecidas por eles como 

“sacolas”. Os fios da sacola são enrolados em gravetos próximos aos buracos de saída dos 

caranguejos para que, quando tentem sair, fiquem presos nos fios. Também aprendem a construir 

as “ratoeiras” (Figura 6), que são utilizadas “quando o caranguejo está de andada” (Walter, E). 

“Caranguejo de andada” é a expressão usada para referir-se ao período do ano no qual o 

caranguejo sai do buraco, facilitando a captura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 6 – “Ratoeira” fechada. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 26/01/11. 

 

Tal instrumento de pesca só é utilizado pelos homens e, atualmente, está sendo 

construído pelos adolescentes. Outras atribuições masculinas são remar o bote32, tirar os baldes 

com o pescado do bote para colocar no carrinho e levá-los até a casa na qual será feito o 

beneficiamento. Cabe, por exemplo, ao Sr. Carlos remar para levar as mulheres à croa.  

                                                 
32 Na comunidade, algumas poucas mulheres têm sua própria canoa, como D. Nenê de Jesus, que, quando não 
encontra uma “comadre” para fazer companhia na pesca, sai sozinha. Todavia, improvisa, às vezes, um espantalho na 
canoa para simular que está acompanhada. 
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No grupo acompanhado em Areia Branca, é papel das mulheres catar os mariscos 

menores no mangue e realizar todo o trabalho de beneficiamento, inclusive o cozimento. Outra 

diferença do grupo de Itaoca é que em Areia Branca não existe o atravessador. Cada uma das 

mulheres administra seu pescado. Entretanto, o trabalho é muito rudimentar, utilizando técnicas 

precárias de captura, de armazenamento e de beneficiamento do produto. A rotina de trabalho não 

é sistematizada e a demanda da família ou do cliente33 é que comanda a realização do trabalho. 

Além disso, a relação com os ecossistemas naturais exige que se observe e acate os 

“tempos” destes. O maçunim, por exemplo, só pode ser catado após alguns dias de sol. Segundo 

eles, “quando chove a água fica doce e mata tudo.” (D. Nenê, DC). O casco pesa muito e precisa 

de um carrinho de mão para levar o pescado, que fica acondicionado em baldes até chegar a casa. 

Lá, elas fazem uma fogueira e colocam o maçunim em uma panela grande, chamada de “panela 

preta”, recebendo esse nome por não ser areada. Ela é destinada apenas para ferver o produto da 

pesca, na qual é fervido para soltar a água, abrir e liberar o marisco que está dentro da concha. 

Depois é coado, separado e empacotado para ser vendido. Após esse processo, são armazenados 

nas “bolsas de quilo”, como são denominadas as sacolas plásticas, que comportam, em média, um 

quilo do pescado, nas quais colocam os mariscos para serem comercializados.  

Entre os apetrechos que levam para a pesca, os baldes para trazer o pescado servem 

de instrumento de medidas, pois, a partir da quantidade de baldes cheios34 de mariscos catados, as 

mulheres estimam quantos quilos conseguiram pescar. Um balde com capacidade para cerca de 

40 litros, por exemplo, conforme apresentado na Figura 7, cheio de maçunim com o casco, após 

ser beneficiado, permite encher apenas uma bolsa de quilo, sobrando apenas cerca de meio quilo.   

 

 

 

 

 
 

                                                 
33 Luis Carlos, que tem uma rotina mais constante de pesca, sempre recebe solicitação de encomendas de clientes, 
pois, como é o responsável pelo sustento da família, sempre procura atender aos pedidos de alguns bares e 
restaurantes da cidade. As mulheres, como ajudam no orçamento doméstico, pescam no mínimo duas vezes por 
semana. 
34 Os baldes utilizados para o transporte do pescado são grandes, com capacidade variando de 18 a 40 litros. 
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Figura 7: Balde. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 07/12/2010. 
 

O acerto na estimativa é comemorado após encherem as “bolsas de quilo”. Todavia, 

quando não há baldes disponíveis o suficiente para trazer a quantidade desejada, elas levam 

outros vasilhames. Ao estimarem os quilos de mariscos colhidos a partir dos baldes cheios e 

confirmado através das bolsas de quilo, pode-se inferir que as mulheres demonstram 

compreender que é possível converter litros em quilos após a retirada da concha, explicitando 

nuances da sua etnomatemática pesqueira. 

Os mariscos para essa família têm tripla utilidade: vender parte do pescado, reservar 

outra para consumo, porém conchas, especialmente do maçunim, são guardadas em um espaço no 

quintal35 para posteriormente, ser misturadas ao concreto em lugar da brita, nas construções ou 

reformas das casas.  

O trabalho na pesca artesanal é precarizado. Para as mulheres, é ainda muito mais 

difícil, pois exige muita habilidade manual, o que provoca sérios desconfortos físicos como 

inchaço das mãos, ferimentos nas unhas e dores nas costas devido à postura para o trabalho de 

cata ou descarne do pescado. São muitas horas sentadas na areia molhada escavando com as 
                                                 
35 Sem algum tratamento complementar de limpeza, são apenas despejados no chão exalando um forte cheiro e 
atraindo insetos. 
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mãos ou com a ajuda de talheres, como colher e faca reservados para esse fim. Além de 

problemas de postura, as pescadoras desenvolvem outras doenças como algumas afecções 

ginecológicas, além de ficarem expostas a animais peçonhentos (MANESCHY; ÁLVARES, 

2010). Apesar disso, “é bastante desvalorizado [...], tanto pelas questões ligadas ao gênero como 

pelas de ordem estrutural, de proteção ao trabalho feminino, política de financiamento, geração 

de emprego e renda” (MARTINS, 2008; p. 73). 

Essas dificuldades são agravadas pelo fato de essas mulheres não se considerarem 

profissionais da pesca e não reivindicarem, junto às entidades representativas, por políticas 

públicas voltadas para a mulher pescadora. Isso contribui para que passem a fazer parte do 

imaginário dessas mulheres apenas o sonho de ter um trabalho reconhecido socialmente. 

Entretanto, sentem muito orgulho do que sabem sobre a pesca e de poderem escolher o horário 

que desejam trabalhar, apesar de ser um trabalho muito cansativo e de pouco retorno financeiro. 

A falta de envolvimento político é justificada pela falta de recursos para procurar seus 

direitos ou as políticas sociais do governo federal, pois, se o esposo consegue emprego “de 

carteira assinada”, acaba perdendo os benefícios do Bolsa Família, por exemplo. As esposas, por 

sua vez, acabam desistindo de lutar para recebê-los, temendo o gasto com transporte, já que lutar 

por seus direitos exige muitas idas aos órgãos responsáveis localizados no centro de Aracaju. 

Para os trabalhadores da pesca artesanal, o tempo é marcado pela natureza e não está 

subordinado ao “tempo do relógio” como nos ambientes urbanizados influenciados pelo modelo 

industrial de trabalho e de vida, como explica Cunha (2004):  

 

É possível dizer que os pescadores artesanais ainda tecem seu próprio tempo, 
num ritmo dissonante do ritmo urbano-industrial, pois sua vida segue os 
movimentos próprios da natureza – das marés, das espécies, dos astros e da 
atmosfera. [...] É a pesca que comanda os horários do dia-a-dia, a sucessão, o 
ordenamento das tarefas e seus intervalos, no entrelaçamento da atividade com a 
natureza (CUNHA, 2004, p. 107). 
 

 

O tempo para essas famílias é determinado pela pesca. Na rotina das mulheres, além 

da maré, o trabalho doméstico ocupa boa parte do seu tempo. Em dias de “maré boa”, pela manhã, 

vão pescar logo cedo, após prepararem o alimento das crianças que chegarão da escola. Retornam 

à tarde para beneficiarem o pescado com a ajuda da mãe, das irmãs e das cunhadas. Nos outros 

dias, iniciam com o preparo do almoço, que fica pronto logo no início da manhã, passando em 
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seguida para a limpeza da casa e para a lavagem das roupas. À tarde, descansam à sombra da 

mangueira e, se houver pedidos ou necessidade de alimento em casa, as mais novas vão à maré, 

voltando apenas “de tardinha”. Em geral, não gostam de ir à tarde, dizem que a areia fica muito 

quente para ficarem sentadas por várias horas e, por isso, ficam mais cansadas.  

A rotina do serviço doméstico é, em parte, seguida pelas adolescentes, que assumem 

os cuidados da casa, substituindo integralmente as atividades das mães. À tarde, frequentam as 

aulas na escola local, administrando sozinhas o tempo destinado a cada atividade. Durante o 

período de realização da pesquisa, essas meninas não se envolveram em nenhuma etapa da pesca. 

Investigar por que as adolescentes não participam das atividades da pesca poderá ser objeto de 

futuras pesquisas.  

No período letivo, as crianças iniciam o dia com os preparativos para irem à escola. 

Depois das aulas, nos dias de “maré boa”, devido à ausência das mães, em uma atitude de total 

independência, esquentam o alimento sozinhas e até preparam complementos alimentares. Essas 

crianças administram o próprio tempo e determinam seus horários para o cumprimento das 

tarefas escolares enviadas para casa. Além disso, brincam até a próxima refeição cuidam da 

higiene pessoal e administram o tempo necessário para cada atividade. 

Os homens, nos dias “sem chuva” e com o “caranguejo de andada”, saem cedo, “tudo 

escuro”, por volta das 4 horas da manhã. Chegam ao mangue e espalham as ratoeiras para pegar 

os guaiamuns, colocam os gravetos próximos aos buracos dos caranguejos e deixam os 

adolescentes – quando acompanham os adultos – aguardando para recolher as armadilhas ou 

pegar os caranguejos presos nos fios da sacola, enquanto tentam retirar outros caranguejos da 

lama. Retornam à tarde, por volta das 14 horas. Todavia, caranguejo é muito mais difícil de 

pescar, pois nem sempre saem dos buracos e ficam presos nos fios da “sacola”. Na maioria das 

vezes, precisam ser retirados dos buracos na lama, por isso são vendidos em cordas com seis 

crustáceos em cada uma. Já o guaiamum, pela maior facilidade de captura, é vendido em dúzias. 

Nos dias em que não vão à maré, cuidam dos seus apetrechos de pesca, porém não ajudam nas 

tarefas domésticas. É comum entre pescadores de várias comunidades pesqueiras brasileiras o 

entendimento de que tal serviço é uma atividade essencialmente feminina, conforme destacam os 

autores Furtado (1993), Cardoso (2002) e Maneschy e Álvares (2010).  

Grande parte da atividade pesqueira é desenvolvida durante o dia. As mulheres dessa 

família não costumam sair para pescar à noite, embora algumas mulheres da comunidade, como 
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D. Nenê de Jesus, o façam. Os homens, porém, às vezes, saem para pescar “de tardinha” ou na 

“boca da noite”, retornando “de noite”.  

Como a pesca não permite uma renda fixa para as mulheres, elas desejam uma 

ocupação durante uma parte do dia, recebendo pelo menos um salário mínimo, para que o outro 

turno possa ser utilizado nas atividades domésticas e na pesca. Como, por exemplo, atuar como 

auxiliar de serviços gerais na escola local, na qual as vagas são oferecidas por uma empresa 

prestadora de serviços pelo período de três meses e são disputadas pelas mulheres da comunidade, 

que esperam ocupá-las, engordando o orçamento doméstico no período. Tal ocupação é bastante 

procurada nos meses de chuva, nos quais é muito difícil pescar. Entretanto, como as vagas são 

limitadas, nem todas conseguem numa primeira oportunidade. 

A pesca, assim como o trabalho doméstico, é considerada um trabalho muito 

cansativo e sem valor social. Portanto, não é estimulada como ocupação aos mais jovens, embora 

todos convivam com a pesca desde a infância. Como expectativa de um futuro longe das 

dificuldades vivenciadas pelos adultos, seus filhos são estimulados a avançarem na escolarização. 

Os relatos sobre a distribuição das tarefas no cotidiano das mulheres, dos 

adolescentes, das crianças e dos homens permitem perceber que o tempo é marcado pelos 

elementos da natureza e pela pesca em expressões como “maré boa”, “dias sem chuva”, 

“caranguejo de andada”, “tudo escuro” e o período “das chuvas” que influenciam todas as 

atividades que os membros dessas famílias precisam desenvolver. Alguns desses indicadores de 

tempo correspondem a estações do ano na capital sergipana ou à hora padronizada como 

organizados no Quadro I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1  – Alguns indicadores de tempo. 
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Indicação de tempo segundo a cultura local Correspo ndência com estações do ano ou 

outras medidas de tempo padronizadas 

“sem chuva” Primavera e verão (setembro, outubro, novembro, 

dezembro, janeiro, fevereiro e março). 

“com chuva” Meses de outono e inverno (abril, maio, junho, 

julho e agosto). 

“caranguejo de andada” Meses de verão (dezembro, janeiro, fevereiro e 

março). 

“tudo escuro” Quatro horas da manhã. 

“à tarde” Entre quatorze e quinze horas. 

“de tardinha” Entre dezessete e dezoito horas. 

“boca da noite” Entre dezessete e dezoito horas. 

“de noite” Entre vinte e vinte uma horas. 

Fonte: Diário de Campo e Entrevistas. 

 

Entretanto, o indicador de tempo mais utilizado é a “maré”, pois o movimento das 

águas determina grande parte das atividades dos adultos, além de ser um referencial na 

administração do tempo e na autonomia das crianças, pois, quando as mães encontram-se na maré, 

as crianças administram o próprio tempo sozinhas, bem como a realização dos seus afazeres.  

Todavia, como esse grupo de pescadores já é bastante influenciado pela crescente 

urbanização (DIEGUES, 2004), percebe-se uma perda expressiva das expressões indicadoras de 

tempo, sobretudo entre os adolescentes que são fortemente influenciados pelas rádios e 

programas da televisão eminentemente urbanos. Em comunidades pesquisadas por Furtado 

(1993), esse processo ainda não havia começado.  

 

 

3.2. Espaços de moradia e de pesca 

 

Assim como o tempo, o espaço para os pescadores artesanais possui significado 

diferente daquele difundido nos grandes centros urbanos. A diferença entre coletivo e privado é 

tênue entre eles. As cercas e os muros que demarcam os terrenos não são empecilhos para a 

circulação de pessoas. As famílias geralmente são grandes e moram em um mesmo terreno, como 

destaca Martins (2005), descrevendo outra comunidade de pescadores artesanais, localizada em 

uma ilha do Estado do Rio de Janeiro: 
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Os elementos que conferem um caráter particular ao espaço particular da Ilha 
estão intimamente ligados ao tipo de sociabilidade e de comunicação que aí 
existe, marcado pelas relações familiares e de trabalho na pesca. A visibilidade 
cotidiana entre os moradores transforma as pessoas e os espaços conhecidos e 
coletivos. Os muros e cercas são precários. Os portões, em sua maioria sem 
tranca, mesmo não se constituindo em impedimentos de penetração nas casas, 
não deixam de delimitar os espaços privados (MARTINS, 2005, p. 119). 
 

 

Ocupação espacial semelhante foi encontrada por Leite (2007) no Mosqueiro, outra 

região na qual há também uma comunidade de pescadores no município aracajuano. Com 

características similares à ocupação espacial descrita por Martins (2005) e Leite (2007), a família 

de D. Nenê ocupou terreno que, outrora, pertenceu a uma tia sua. Ela mesma nasceu em uma 

antiga casa de palha nesse terreno,  todavia, pouco depois, seus pais se mudaram para um terreno 

mais próximo do cais. Quando decidiu constituir família com o Sr. Carlos, o mesmo comprou o 

terreno. Começaram, então, aos poucos, a edificar a casa, que demorou 29 anos para ser 

concluída. Durante esse período, os filhos foram nascendo, crescendo, constituindo família e 

ocupando o espaço em volta da casa. A casa dos pais é a maior e fica ao fundo do terreno mais à 

esquerda, porém de forma centralizada. Atualmente, há nesse terreno nove casas, sendo oito 

pertencentes aos seus filhos. Isso pode ser visualizado na Figura 08. Este desenho surge no 

momento de trabalho com as crianças em que a pesquisadora conversava sobre a distribuição das 

casas no terreno e solicitou que alguma delas desenhassem. Márcio logo se prontificou a fazê-lo. 
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Figura 8: A organização espacial familiar36. 
Fonte: Desenho feito por Márcio. 

 

O terreno fica na esquina entre as Ruas 25 e 29. A casa principal fica na Rua 29 

virada para o oeste, esquina com a Rua 25, que é uma rua paralela à rodovia. O primeiro filho a 

construir sua casa foi Djalma, que a construiu ao lado direito da casa dos pais, com a fachada 

frontal virada para a Rua 25, virada para o norte com fundo para a lateral direita da casa da mãe. 

Depois foi Gilvanete, utilizando um pouco da área do lado esquerdo, bem próximo à Rua 29, para 

a qual fica a frente de sua casa. À medida que iam edificando as suas casas, os filhos procuravam 

usar as extremidades do terreno, deixando espaços livres em volta delas. 

Em seguida, os outros foram construindo, mas não necessariamente na ordem 

apresentada neste texto. Atrás da casa de Gilvanete, Elenita ergueu a sua. Ao seu lado direito, 

duas casas depois, está a casa de Ângela. A ocupação do lado direito do terreno continuou com a 

                                                 
36 As tarjetas com os nomes dos proprietários das casas foram colocadas para garantir o anonimato dos sujeitos, 
tendo em vista que Márcio, ao fazer o desenho, nomeou cada uma delas. 
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casa de João Neci, ao lado esquerdo de Djalma, ambas as casas com as fachadas frontais para a 

Rua 25. Ao lado esquerdo de José Neci, Vânia iniciou a sua. Cada casa tem fossa séptica e poço 

artesiano próprio. Tais construções foram feitas deixando um espaço central entre elas, utilizada 

como área de convivência um quintal comum a todas as residências. 

Entre a casa de Djalma e a de seus pais, ficou um espaço que foi ocupado pela casa de 

Matias. O último a construir foi Luis Carlos, que, para respeitar a área de convivência, fez a sua 

casa ao fundo da principal, com a fachada frontal virada para a lateral esquerda da casa de Matias. 

As residências de Gilvanete, de Ângela, de Vânia e de Matias têm as fachadas para a Rua 29. 

Cada uma tem um tamanho diferente, porém é possível perceber que as primeiras construções são 

bem maiores em relação às últimas. Tais residências são as únicas que ficam mais afastadas da 

rua.  

Ao lado direito da casa de Ângela fica uma frondosa mangueira com uma copa 

imensa. Embaixo dessa árvore, na parte anterior ao tronco, foi colocada uma mesa de concreto 

forrada de pastilhas e dois grandes bancos laterais de madeira, nos quais é possível sentar até 

cinco pessoas. Para aproveitar bem a sombra produzida pelos galhos e folhas da árvore, na parte 

posterior, há um calçamento com três grandes bancos em volta. Esse espaço embaixo da 

mangueira é utilizado para tratar o pescado e para as atividades sociais, tais como receber as 

visitas, comemorar aniversários e realizar festas como Natal e Ano Novo. Grande parte das 

entrevistas realizadas aconteceu nesse espaço. Além desse local embaixo da árvore, entre a 

mangueira e a casa de Vânia há um espaço que permite a entrada e o estacionamento para cerca 

de seis automóveis.  

Todas as casas são de alvenaria, dispõe de rede de água particular e de energia, porém 

estão inacabadas, algumas só no reboco, sem pintura externa e outras sem reboco. Apenas a casa 

de Matias é coberta com concreto, entretanto não possui telhado para protegê-la das possíveis 

infiltrações causadas pela chuva ou do calor demasiado provocado pelo sol. A circulação é livre 

entre as casas, principalmente utilizando a porta dos fundos, pois, geralmente, estão abertas. A 

única casa com a área de serviço murada e fechada com portão é a de Ângela. 

É possível afirmar que a distribuição espacial dessa família se aproxima dos 

condomínios horizontais fechados, nos quais há as casas e uma área reservada à convivência. 

Entretanto, esses últimos surgem, muitas vezes, como uma forma de autossegregação de pessoas 

de melhor poder aquisitivo em busca, principalmente, de segurança (FRANÇA, 2005). No caso 



 80 

analisado, os laços de parentesco e os altos preços dos terrenos na comunidade provocados pela 

especulação imobiliária foram determinantes para a construção das suas casas no terreno dos pais, 

não como autossegregação, mas como única opção de ter a casa própria. 

Para ter acesso às casas, além do portão principal na Rua 29, há outro portão, bem 

mais estreito, entre as casas de João Neci e Djalma, que dá acesso à Rua 25, por onde entram e 

saem as pessoas da família e os amigos. Foi muito comum chegarem amigos e começarem a 

conversar com o grupo ou simultaneamente, mesmo nos momentos de entrevistas, tornando 

algumas gravações quase inaudíveis. Em outros momentos, uma pessoa vai passando pela rua e 

um dos membros da família, que está sendo entrevistado, dá um grito e o amigo responde da 

própria rua e entra no espaço de convivência, participando da gravação ou mudando totalmente o 

foco da conversa.  

Se os moradores das casas necessitam sair rapidamente pela comunidade, apenas 

encostam a porta. Em saídas mais distantes, trancam a casa. Segundo eles, há algum tempo não 

era assim, bastava sair e encostar a porta porque ninguém mexeria em nada na ausência dos 

proprietários. Atualmente, não confiam em deixar as casas abertas e avisam aos demais familiares 

que estão saindo. 

Uma singularidade dessa família é que, apesar de dividirem o espaço de moradia, 

organizando o crescimento da família no terreno, as mulheres não demarcam os pesqueiros, 

lugares de pesca, como fazem os pescadores de outras comunidades, como os do Baixo Pará, por 

exemplo, que demarcam o lugar da pesca através de um triângulo imaginário (cf. FURTADO, 

1993). Todas as vezes em que foram perguntadas sobre como escolhem o lugar para pescar, elas 

respondiam: 

  

Maçunim a gente pesca na croa e a ostra nu mangue, mais se a croa tiver ruim, 
a gente sobe nu bote e vai procura ota. Mais é difircir, sempre tem maçunim na 
croa. Só fica morre tudo quando chove (D. Nenê, E). 
Quando o maçunim tá bom, tem muito, as mãos sai cheia. É muito difícil ir pra 
ota croa, é só ir nu tempo certo, aí num falta (Ângela, DC). 

 

A croa está ruim logo depois de uma chuva, demonstrando que a relação espaço e 

tempo é muito forte na atividade pesqueira. Sem demarcar o espaço da maré ideal para a pesca, 

elas informam sempre os dois locais ideais para pescar: a croa e o mangue. Entretanto, essa 

diferença poderá ser abordada em pesquisas futuras que busquem saber dos homens se eles 
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demarcam o lugar de pesca ou se a não demarcação é uma característica da pesca feminina nessa 

comunidade. 

 

 

3.3. A escola local 

 

A escola é uma instituição muito importante na comunidade, pois, além de contribuir 

na socialização das crianças, faz parte da história dos moradores, tendo em vista que existe há 

mais de 40 anos e boa parte desses antigos habitantes ali estudaram, mesmo que por poucos anos. 

Sobre essa instituição recai ainda a expectativa de uma vida melhor para os filhos e a 

oportunidade de um trabalho para as mães, com melhor remuneração, mesmo que temporário. A 

matrícula e a assiduidade às aulas permitem a inclusão em Programas Sociais, como o Bolsa 

Família (ver nota de rodapé 26). Tal exigência contribui para que as turmas sejam sempre 

numerosas. 

A única escola pública na localidade, que atende até o 9º ano do Ensino Fundamental, 

contempla a faixa etária dos 04 aos 18 anos. Oferece, portanto, duas turmas de Educação Infantil, 

sendo uma para as crianças de 04 anos e outra para as crianças de 05 anos. Por isso foi reservada 

uma sala, que é utilizada pelas duas turmas, em turnos opostos.  

Desde a sua origem, a escola não atendia as turmas com idades inferiores a 06 anos. 

Todavia, após a reorganização municipal para atendimento às exigências da Lei 9394/96, a escola 

deixou de oferecer a Educação de Jovens e Adultos e passou a atender também as crianças 

pequenas. Entretanto, os problemas de infraestrutura podem ser percebidos quanto aos sanitários, 

pois, como há apenas um masculino e outro feminino, as crianças pequenas utilizam, sem 

nenhuma adaptação, os mesmos que são usados pelos adolescentes dos últimos anos do Ensino 

Fundamental e pelos adultos matriculados no Ensino Médio no período noturno. Além do 

mobiliário, nenhuma outra melhoria foi realizada para atendimento dessa faixa etária. 

A escola existe desde a década de 1960. Foi construída num terreno doado por 

moradores da comunidade (GRAÇA; SOUZA, 2000). Surgiu em uma construção própria para a 

escola, diferindo de outras escolas municipais que surgiram em casas ou outras construções 

adaptadas. Possui, atualmente, 10 salas de aula. Todas as salas, como também as demais 

dependências – sala dos professores, sanitários, almoxarifado, biblioteca, salas da coordenação, 
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arquivo morto (sala utilizada para arquivar as fichas dos alunos e os diários de classe dos anos 

anteriores), secretaria e cozinha – são distribuídas em forma de um “C” em volta da quadra37, que 

fica localizada na parte final do terreno. Entre o muro, que limita a área da escola com a rua, e o 

prédio, há um espaço aberto com duas árvores e os mastros para o hasteamento das bandeiras. 

Próximo ao muro, há uma barra de ferro na qual ficam encostadas as bicicletas dos alunos e de 

alguns funcionários. 

A estrutura física da escola está bastante desgastada e a pintura bem envelhecida. 

Como não há grama nem piso em algumas áreas em volta do prédio, da quadra e próximo de 

algumas salas a poeira é muito grande. Durante todo o período da pesquisa, a escola recebeu 

pequenas melhorias, como a troca de algumas portas danificadas e móveis novos para a varanda 

da cozinha, utilizada como refeitório. Apesar dessas melhorias, a escola não recebeu nenhuma 

pintura nova entre os anos de 2009 e 2010. Com exceção do mobiliário recebido para as turmas 

de Educação Infantil, todo o restante é bastante envelhecido ou está bem desgastado ou quebrado.  

No período noturno, as instalações físicas são cedidas à Secretaria de Educação do 

Estado para serem utilizadas como uma extensão da Escola Paulino Nascimento, cuja sede fica às 

margens da Rodovia dos Náufragos, no Robalo, oferecendo o Ensino Médio aos jovens e aos 

adultos da comunidade, visto que muitos deixaram de estudar quando o município deixou de 

oferecer o turno noturno na escola local. Sair para estudar em outras escolas é difícil devido ao 

sistema de transporte, que, além dos constantes atrasos dos ônibus, possui um valor da passagem 

relativamente alto, o que compromete muito o orçamento das famílias. 

Segundo dados coletados através da Carta Etnográfica38, a população atendida nos 

anos de vigência da pesquisa, de acordo com a coordenação atual e a secretaria da escola, foi de 

55739 alunos em 2009, e, em 2010, a matrícula foi de 547 alunos, distribuídos em 17 turmas, 

como é possível visualizar na Tabela 4. 

 

 
 
 
Tabela 4: Matrícula por turma 2010. 

                                                 
37 A quadra é coberta e permite a realização de atividades durante os dias de chuva. É utilizada, basicamente, pelos 
professores de educação física e para os grandes eventos da escola. 
38 A carta etnográfica não é um formulário de recolhimento de dados, por isso não consta nos anexos, é antes uma 
estratégia de coleta interativa de dados da escola. 
39 Todos os dados estatísticos foram fornecidos pela secretaria da escola e pela equipe de coordenação para 
composição da carta etnográfica da escola.  
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Turma Alunos matriculados 
Se liga 18 
4 anos 24 
5 anos 24 
1º ano 30 
2º ano A 24 
2º ano B 24 
3º ano A 24 
3º ano B 20 
4º ano A 30 
4º ano B 31 
5º ano A 41 
5º ano B 38 
6º ano A 41 
6º ano B 39 
7º ano  45 
8º ano  50 
9º ano 44 
TOTAL 547 

Fonte:  Carta etnográfica da escola. 
 

Percebe-se na Tabela 4 que, das 12 turmas referentes aos anos iniciais – o Projeto Se 

Liga e a Educação Infantil –, cinco são bem numerosas, como o 1º ano, com 30 alunos, as duas 

do 4º, com 30 e 31, e as duas do 5º ano, com 41 e 38. As demais funcionaram com um número 

inferior a 25 matrículas. No entanto, observa-se que as turmas dos anos finais são numerosas, o 

que atrapalha a dinâmica das aulas no turno matutino, pois algumas salas ficam com muitas 

carteiras, o que impede a movimentação dos alunos menores durante as aulas. 

As turmas com alunos de menor faixa etária são concentradas no turno matutino, com 

exceção da turma de quatro anos da Educação Infantil que funciona no turno vespertino, tendo 

em vista que utiliza a mesma sala da turma de 5 anos. Nesse mesmo turno também funcionam as 

turmas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A distribuição das turmas por turno nos anos de 

2009 e 2010  pode ser observada na Tabela 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Distribuição das turmas 2009 – 2010. 
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 Turno matutino Turno vespertino 
Quantidade/ano Quantidade/ano 

 
Atendimento Turmas 

2009 2010 2009 2010 
04 anos ---- ---- 01 01  

Educação Infantil 05 anos 01 01 ---- ---- 

1º ano 02 01 01 ---- 
2º ano 01 02 ----  
3º ano 02 02 ---- ---- 
4º ano 02 02 ---- ---- 

Projeto Se 
liga 

01 01 ---- ---- 

5º ano ---- ---- 01 02 
6º ano ---- ---- 02 02 
7º ano ---- ---- 02 01 
8º ano ---- ---- 01 01 

 
 
 
 

Ensino 
Fundamental 

9º ano ---- ---- 01 01 
TOTAL DE TURMAS POR 

ANO/TURNO 
09 09 09 08 

Fonte:  Carta etnográfica da escola. 

 

Uma das salas de aula é utilizada pelo Projeto Se Liga, coordenado pelo Instituto 

Airton Senna, destinado à alfabetização de alunos, independente do ano que estão cursando. Os 

alunos que chegam aos anos mais avançados sem dominarem a leitura e/ou a escrita saem das 

suas turmas de origem para a sala do Projeto. Ao final do ano, caso aprendam a ler, são 

matriculados no ano seguinte naquele em que estavam no Ensino Fundamental. Caso ainda 

continuem sem ler e/ou escrever, serão matriculados no mesmo ano correspondente ao que 

deveriam cursar quando fizeram o Se Liga. Outro projeto, o Acelera, do mesmo instituto – com o 

objetivo de corrigir a defasagem idade/ano – não foi adotado porque, segundo a coordenação, não 

havia alunos suficientes para formar uma turma.  

Os alunos demonstram gostar de estarem na escola e a concebem como espaço de 

afetividade, pois é comum alunos do turno oposto aparecerem por lá, mesmo aqueles que não 

participam do Projeto Segundo Tempo40, para falar com amigos ou falar com as antigas 

professoras. Dificilmente acontecem brigas ou situações de agressividade física entre os alunos, 

todavia as coordenadoras são solicitadas pelos professores por causa de alguns alunos que 

interferem na gestão de sala de aula, atrapalhando as atividades. 

                                                 
40 Projeto Segundo Tempo é um projeto do Ministério dos Esportes em parceria com o Ministério da Educação e os 
executivos estaduais e municipais. Tem o objetivo de promover a inclusão social através da prática esportiva 
(SANTOS; BRITO, 2007). 
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Devido ao número de alunos matriculados, a escola conta com três coordenadoras, 

que são professoras efetivas que integram a rede municipal.  As coordenadoras, que geralmente 

são eleitas41 pela comunidade escolar, são responsáveis por toda a gestão da escola, distribuídas 

em coordenação pedagógica, coordenação administrativa e coordenação geral. Das três 

coordenadoras eleitas na última eleição, ocorrida em dezembro de 2009, na qual houve uma única 

chapa inscrita, a professora que concorreu ao cargo de coordenadora geral foi transferida, no mês 

de maio de 2010, para outra escola. Como nenhum outro professor desejou candidatar-se ao 

cargo, coube aos gestores da SEMED a responsabilidade por enviar outra professora para o 

exercício da coordenação geral, porém tal vaga só foi preenchida no mês de setembro.  

Compõem o quadro docente da escola 30 professores, dos quais 16 são professores 

efetivos da rede. Dos 16, duas exercem atividades de coordenação e outros três como suporte 

pedagógico, desenvolvendo atividades que apoiem a coordenação, como projetos de leitura e 

produção de texto. Os 14 restantes são estagiários, alunos de graduação contratados 

temporariamente, que exercem o magistério, mas não possuem vínculo empregatício com o 

Município, sendo afastados após o cumprimento de dois anos de serviço por conclusão do curso, 

por motivos pessoais ou pela Secretaria Municipal de Educação, devido ao descumprimento do 

contrato estabelecido. A maioria dos estagiários atua ensinando nas turmas dos anos iniciais do 

Fundamental, fato comprovado nas observações dos alunos acompanhados na pesquisa, pois 

apenas dois – Luana e Márcio – estavam com professores efetivos. Os demais são alunos de 

professores estagiários. 

Cerca de 14 servidores atuam como funcionários administrativos ou de apoio e são 

distribuídos da seguinte forma: 03 para a secretaria, 08 para serviços gerais e 03 para a cozinha. 

Desse quadro, apenas 02 são efetivos, os demais são todos prestadores de serviço que têm os seus 

contratos interrompidos a cada biênio. No caso dos funcionários de serviços gerais, o contrato de 

cada um dura apenas três meses, provocando uma alta rotatividade.  

A rotatividade de funcionários e professores é um elemento dificultador da gestão 

escolar, pois a empresa encarregada de enviar os funcionários para o serviço geral, às vezes, 

demora em efetivar a contratação dos prestadores, sobrecarregando as poucas funcionárias 

efetivas (são todas mulheres) da escola. O caso dos professores é ainda pior porque os alunos 

                                                 
41 Cada chapa eleita para o mandato de dois anos pode ser reeleita para o segundo mandato. Na eleição para 
coordenadores, votam os funcionários, os professores, os alunos com mais de 12 anos e os pais ou responsáveis. 
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ficam sem aulas, às vezes, por longos períodos. Em 2010, por exemplo, a turma de 3º ano, na 

qual Edson estava matriculado, ficou sem professor por cerca de duas semanas no primeiro 

semestre; no segundo, essa mesma turma ficou sem professor por cerca de um mês. 

Apesar das dificuldades existentes, as coordenadoras tentam implementar o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) da escola, aprovado pelo conselho municipal de educação em 2008. O 

PPP tem objetivo de dar continuidade aos projetos considerados positivos, como Jornal da Escola 

e Semana Poética, organizados pela funcionária de suporte pedagógico42  que coordena a 

biblioteca, visando a estimular a leitura (atualmente a Biblioteca conta com 215 leitores assíduos). 

Outro projeto criado é o Cidades Históricas, desenvolvido com o apoio dos professores de 

Geografia e História. Um terceiro projeto, já desenvolvido em parceria com a professora de 

ciências do turno vespertino e as professoras dos anos iniciais, é o Horta. A continuação desses 

dois últimos tem sido bastante difícil devido à rotatividade dos professores. Para haver integração 

com a comunidade, a escola adotou o projeto Segundo Tempo, do Ministério dos Esportes, e 

aderiu também ao Projeto Escola Aberta, no qual, aos sábados, há oficinas de trabalhos manuais e 

um grupo de Dança do Coco. Tal projeto é ainda muito aguardado pela comunidade. 

Segundo as coordenadoras, a relação família/escola é um pouco problemática porque 

as famílias não participam das atividades da escola. Poucos aparecem nas reuniões, votam nas 

eleições e não colaboram com a aprendizagem dos seus filhos. Muitas vezes, deixam os filhos na 

escola e quando as aulas são interrompidas mais cedo, mesmo sendo avisados que as atividades 

serão encerradas antes do horário previsto, não voltam para buscar as crianças. 

A visão de uma das professoras efetivas sobre a comunidade é a de que a convivência 

é difícil, pois é comum presenciar agressões verbais a funcionários, a professores e, até mesmo, a 

moradores, conforme explica uma professora com apenas três anos de trabalho na escola: “essa 

comunidade é muito difícil, eles xingam muito uns aos outros, xingam diretor, professor. Já 

chegam xingando... Me decepcionei muito... É muito forte a rixa entre eles” (Profª Juliana, DC). 

Entretanto, a mesma professora diz não ter presenciado agressões físicas com frequência, fato que 

é confirmado pela fala de uma das professoras mais antigas: “Os alunos são ótimos, têm umas 

coisa mais obedecem. Aqui na escola não tem violência,[...] tô aqui há mais de 20 anos” (Profª 

                                                 
42 Suporte pedagógico, nessa escola, são os professores que atuavam no período noturno e que, para não perderem a 
vaga na escola, escreveram projetos que contribuíssem com a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos. Tais 
projetos são denominados de suporte pedagógico, como também são conhecidos os professores que assim trabalham 
na escola, como a professora que atua na biblioteca. 
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Vanessa, DC). Durante o período de observação na escola, não foi registrado nenhum episódio de 

agressão física entre os alunos ou referente a funcionários e professores. 

Por outro lado, ao conversar com Elenita, que é mãe de Elisabete e Luana, sobre o 

movimento das crianças na escola enquanto ela vendia lanches na porta da escola, ela expressou: 

“esses professore dessa escola ganha dinheiro com a cara. Eles falta muito. Aqui tem professor 

que toda semana falta um dia” (Elenita, DC).  

Nas três falas percebe-se que há um distanciamento grande entre a fala da professora 

iniciante, da professora com 20 anos de trabalho e da mãe, fato que demonstra a necessidade de 

outra pesquisa. Todavia, devido aos limites deste trabalho, é possível inferir que a professora 

sente-se ofendida com as práticas de relacionamento da comunidade. A mãe percebe que os 

professores faltam muito, fato comprovado durante a observação. A coordenadora, por sua vez, é 

a única que emite uma fala sem desmerecer a comunidade, mas indicando que problemas existem. 

As crianças, quando questionadas sobre a escola, referiam-se comentando sobre os 

amigos, a professora e sua turma, mostrando que as relações sociais ali construídas são muito 

importantes. Contudo não fazem referência ao saber que a escola transmite, como se percebe na 

fala de Márcio (E): “A minha turma tem 39 meninos, é um zuadão. Uns meninos são muito 

abusados. Os grandões tudo reprovaru. É ruim.” Essa fala revela que a superlotação da turma traz 

muito barulho e que, por serem repetentes, alguns alunos já apresentam tamanho mais 

desenvolvidos, apontando, assim, elementos dificultadores nas relações interpessoais e, 

provavelmente, na aprendizagem de todo o grupo. Tudo que Márcio falou foi comprovado 

durante a observação, pois eram tantos alunos que a professora ficava restrita a uma pequena área 

junto ao quadro. Dessa forma, foi necessário observar num canto próximo à porta ou no pequeno 

corredor entre os alunos, pois o espaço livre é muito pequeno. Devido ao elevado número de 

alunos, o calor na sala era insuportável. 

As professoras também apresentam suas angústias com a baixa aprendizagem das 

crianças, pois as que ensinam em outras escolas do município, em turmas no mesmo ano, e 

trabalham em Areia Branca percebem as diferenças e relatam: “faço o mesmo teste, elaboro as 

mesmas atividades, os da outra escola respondem com mais de 80% de acerto. Os daqui nem 

conseguem ler o teste sozinhos” (Profª Magali, DC). 

Segundo as coordenadoras, a evasão e a repetência na escola são baixas porque 

muitos alunos estão inscritos no Bolsa Família e, portanto, as famílias não permitem que eles 



 88 

fiquem em casa ou faltem às aulas com frequência. Todavia, elas não apresentaram os dados 

estatísticos referentes a essas informações. A fala de Márcio e a observação sobre a turma em que 

ele estudava denunciam que a repetência existe e não é tão pequena assim como informada pela 

coordenação. 

A referida escola atende aos moradores da comunidade, mas as vagas oferecidas são 

limitadas para a demanda, agravada principalmente porque em toda Zona de  

Expansão é a única escola municipal que oferece os anos finais do Ensino Fundamental. Algumas 

famílias matriculam seus filhos adolescentes em escolas mais próximas do centro da cidade por 

não conseguirem vaga na escola local. Entretanto, a instituição é uma referência de oportunidade 

para ajudar as famílias a melhorarem a renda com o trabalho temporário e representa a esperança 

de um futuro melhor para os seus filhos. Também é a escola um importante centro cultural da 

comunidade, pois, além de ser a instituição na qual o saber instituído é transmitido, lá acontecem 

as oficinas do Projeto Escola Aberta que permitem aos adultos e adolescentes aprender um 

trabalho manual que pode contribuir com a sua renda. 

Diante do exposto, é possível dizer que o relacionamento comunidade-escola é 

realmente difícil. Por outro lado, os atores da escola ressentem-se da ausência das famílias nas 

suas atividades. Durante a observação de algumas atividades, foi possível presenciar uma 

situação na qual os pais queriam participar e foram impedidos. No primeiro dia da I Feira de 

Ciências, que foi realizada durante dois dias, as apresentações das turmas deveriam ser assistidas 

apenas por alunos, professores e funcionários. As famílias só poderiam comparecer no segundo 

dia, mesmo assim alguns pais chegaram a ir à escola, mas não conseguiram entrar para assistir às 

apresentações. As coordenadoras reclamaram da falta de colaboração dos pais nas atividades 

escolares, porém, quando eles querem prestigiar o que é feito no ambiente escolar, são impedidos 

sem nenhuma explicação plausível.  

Por outro lado, na comunidade quase ninguém assume que é analfabeto. Na família 

acompanhada, por exemplo, com exceção de D. Nenê e Sr. Carlos, todos os outros estudaram. 

Contudo, foi possível perceber que as mulheres não conseguem ler compreendendo o que leem43 

                                                 
43 Quando a correspondência chegava, as mães tentavam ler e depois pediam aos filhos que lessem para entregar ao 
destinatário. 
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e tampouco escrever próximo da norma padrão44. Dessa forma, dificilmente eles poderão ajudar 

seus filhos nas tarefas de casa, algo que é feito por uma professora de banca, quando podem 

pagar, ou pelas primas mais velhas que estudam nas séries mais avançadas. 

 

 

3.4. As crianças, seus afazeres e a pesca 

 

Quando não estão em aula, os meninos estão liberados para brincar assim que 

acordam. Dificilmente ajudam nas tarefas domésticas, apenas fazem pequenas compras ou outros 

mandados, quando necessário, como dar recados e entregar encomendas. As meninas, porém, 

possuem um leque maior de obrigações, precisam ajudar nas tarefas domésticas, tendo em vista 

que o trabalho doméstico é entendido como atividade essencialmente feminina, além de também 

realizarem as tarefas dos meninos. Elas começam o dia já ajudando as mães nas tarefas 

domésticas. Cabe às meninas, também, ajudar a lavar os apetrechos da pesca e a limpeza do local 

utilizado no beneficiamento do pescado. Ambos, porém, ajudam no empacotamento deste, 

procedendo da mesma forma com o maçunim e outros pescados para vender. 

A participação das crianças na pesca não era confirmada pelos adultos nas primeiras 

entrevistas. Quando perguntados sobre a participação das crianças na atividade, nos primeiros 

meses da pesquisa, todos foram unânimes em dizer que elas não pescam nem acompanham os 

adultos por causa dos perigos, como afirma Ângela, filha de D. Nenê, mãe de Edson e Márcio: 

“Não vão não, é perigoso, já teve criança que morreu afogada aqui. A gente fica distraída catando 

e eles brincando, depois cai na água e pode morrer” (E).  

Com o passar do tempo, esse discurso começou a ser alterado. As mulheres 

começaram a assumir que os adolescentes vão à maré sem acompanhamento dos adultos. Em 

uma das idas, presenciei Edson, com apenas sete anos, voltando da “maré” com um primo 

adolescente. Quando perguntei o que faziam, a resposta foi: “Eu tava com Walter, ele tava 

pegando guaiamum [...] eu segurava o balde.” (Edson, DC). Em sua resposta, Edson revelava sua 

participação na pesca, esclarecendo que ajudava o primo que catava crustáceos, segurando o 

balde para que ele os colocasse no recipiente.  

                                                 
44 Quando as crianças queriam escrever uma palavra e não conseguiam, recorriam à tia ou à mãe, que, às vezes, dizia 
letras bem diferentes daquelas que realmente integravam a palavra, depois dizia: “Ah! Minino ce ta estudando pra 
quê? Escreve aí você sabe (Ângela, DC).” 
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Desde essa descoberta, não escondiam mais que as crianças vão à “maré”, muitas 

vezes sem o acompanhamento de nenhum adulto, apenas dos primos adolescentes. Aos poucos, 

as crianças passaram a relatar o que fazem quando acompanham suas mães à “maré”, permitindo 

entender o que fazem quando estão no pesqueiro. Ao perguntar a elas o que fazem na maré 

enquanto suas mães estão catando maçunim, respondem: 

 

- Toma banho, brinca. 
- Ajuda a catar maçunim. 
- Brinca de quê? 
- Pega-pega, jogar água um nos outros, esconde-esconde, pega-goré... 
- O que é pega-goré? 
- É para vê quem pega mais goré. 
- E o que é goré? 
- É o caranguejo pequeno. 
(Elisabete, Luana, Joice, Isaque; E) 

 

A brincadeira estimula a contagem e a comparação de quantidades, pois vence quem 

catar mais goré. Entretanto, as crianças não percebem que estão desenvolvendo tais saberes. 

Simplesmente brincam e se divertem. Porém é compartilhada apenas pelos mais novos do grupo. 

Márcio disse que não brinca mais assim, pois, nas suas palavras, “isso é coisa de guri” (E). 

Todavia, o diálogo acima permitiu novos questionamentos ao grupo sobre os afazeres da pesca, 

pois a pesquisadora passou a questioná-las sobre a sua participação na pesca: 

 

- Assim (enterra as mãos na areia e tira uma quantidade, deixando as mãos bem 
cheias). 
- Não precisa de colher ou faca? 
- Quando tem muito, não. 
- E aí coloca essa areia cheia de maçunim no balde? 
- Não. Bota no cesto pra lavá. 
- E lava como? 
- Bota no cesto e lava na maré, depois bota no balde. 
- Ah! Pra tirar a areia? 
- É 
- Cês pegam muito? 
- Às vez. Pega um pouco, aí brinca, depois pega mais, brinca de novo.  
(Joice, Elisabete, Márcio; E) 

 

Ir à maré para essas crianças é muito mais prazer que trabalho. Embora contribuam 

com suas mães, o lazer (MONTEIRO, 2007) é muito mais evidente na faixa etária que se 

encontram. Todavia, as suas falas apresentam detalhes da pesca que suas mães ocultavam e 
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revelam que se orgulham, como os adultos, de falar para as pessoas que se interessam sobre o que 

sabem da atividade pesqueira (RAMALHO, 2010), como mostra o diálogo sobre a pesca do 

guaiamum: 

 
- E o guaiamum como que pega? 
- Com ratoeira. 
- Ratoeira? 
- É.  (Joice, Elisabete, Márcio; E) 

 

Como os primos adolescentes e o tio utilizam tal apetrecho de pesca, as crianças 

convidaram Walter para pedir uma ratoeira a fim de mostrar e explicar como funciona. As 

“ratoeiras” são construídas de tubos de PVC utilizados em redes domésticas de esgoto. Os tubos 

são cortados em pedaços, com cerca de um palmo de comprimento. Em seguida, os cilindros são 

aquecidos e enfiados numa madeira para ganharem a forma mais próxima de um paralelepípedo. 

Depois, são colocadas as tampas nas extremidades, ganhando um formato de caixa. Uma das 

tampas é fixada e a outra é móvel para capturar o guaiamum. A tampa móvel é suspensa por um 

graveto, conforme pode ser visto na Figura 9. Na parte interna, próximo à outra extremidade do 

graveto, um pedaço de abacaxi é preso em um pequeno anzol. Quando o guaiamum puxa o 

pedaço de fruta, o graveto se solta, o que faz com que a ratoeira se feche e o guaiamum fique 

preso na armadilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 – “Ratoeira” aberta. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 26/01/11. 
Segundo Walter, essa armadilha é usada por vários pescadores catadores de 

guaiamum na comunidade. Ao ser perguntado sobre quem havia criado, ele respondeu “os povo” 
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(Walter, E), referindo-se aos pescadores da comunidade. Quanto à pessoa que o ensinou a fazer, 

ele respondeu que foram o tio e outro primo, Ailton, que constroem tal apetrecho e ele os ajuda. 

Após conhecer tal instrumento de pesca, as crianças foram questionadas sobre a sua 

participação na construção do apetrecho. Elas responderam: “não, nunca ajudei” (Joice, E), “Já 

ajudei, cortá o cano, mas é perigoso porque precisa esquentá no fogo” (Márcio, E). Na pequena 

contribuição de Márcio, é possível inferir que ele presencia e ajuda quando o tubo de PVC é 

cortado em pedaços de aproximadamente um palmo de comprimento, para ser esquentado e 

ganhar a forma aproximada de paralelepípedo. 

As crianças também foram questionadas sobre os pesqueiros do maçunim, do 

guaiamum, do caranguejo e da ostra, procurando saber como são escolhidos, se existia alguma 

demarcação e quais as diferenças físicas entre cada um como demonstra o diálogo: 

 

- Onde coloca as “ratoeiras”? 
- No mangue. 
- Como? 
Walter45 - Espaia elas e fica esperando bater, quando bate, é só pegá. 
- É no mesmo lugar do maçunim? 
- Não. 
[...]46 
- O maçunim é na croa. 
- Maçunim é desse um lado (sacudindo o braço direito) e ostra é do outro lado 
(sacudindo o braço esquerdo). 
- E o que tem no meio? Entre a croa e o mangue? 
- A maré. 
- O rio. (Márcio, Isaque, Walter, E) 

 
Diante dos questionamentos da pesquisadora, cada um dos entrevistados procurou 

contribuir. Todavia, Isaque usa o corpo para tentar explicar a localização de cada pesqueiro, 

entendendo que cada um dos mariscos é pescado em lugares diferentes. Assim como suas mães e 

a avó, as crianças não se referem à marcação triangular existentes em outras comunidades. 

Percebe-se ainda no diálogo que, para as crianças, a palavra “maré”, além dos outros significados, 

também significa o rio. 

                                                 
45 Como Walter foi convidado pelos primos, continuou ouvindo a entrevista e, às vezes, emitia alguns comentários 
interessantes que foram aproveitados com intenção de esclarecer o que as crianças queriam dizer. 
46 Algumas vezes os diálogos são interrompidos, na transcrição, porque alguém chegou, ou outra pessoa chamava as 
crianças. 
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Esclarecendo um pouco mais sobre a pesca do maçunim, as crianças demonstram 

conhecer bastante sobre a coleta desse marisco, como também da pesca da ostra, o que exige que 

um facão seja batido nos “cachos” para soltar das raízes das árvores do mangue.  

  
- Como é que se sabe qual o lugar bom para pescar? Como é que se escolhe o 
lugar da croa para pegar maçunim? 
- Maçunim pega na croa, na areia. 
- Mas, num tem lugar da croa que é melhor, que tem mais maçunim? 
- Não é só enfiar a mão na areia que o maçunim sai na areia.  
Walter - Se num tiver boa vai pra ota. 
- E a ostra? Como se sabe que aquele lugar é um bom lugar para pescar ostra? 
- Ostra é nu mangue. 
- A ostra pega nu mangue. 
[...] 
- Mas como se sabe que ali tem muita ostra? 
- É só olhar os galho preto que tem, aí vê a ostra, encosta o bote e bate o facão. 
- No mesmo lugar que bota as “ratoeiras”? 
- Não. O mangue de ostra é diferente.  
- Se eu quiser ir pra croa como eu faço? 
- Pega o bote. 
- Como eu sei que chegou na croa? (Márcio, Isaque, Joice, Walter, E) 

 

O diálogo revela que, mesmo não exercendo a atividade pesqueira como trabalho, 

desde pequenas, as crianças aprendem nesse ambiente de pesca artesanal sobre as características 

de identificação e de localização de cada pesqueiro.  

Percebendo que a pesquisadora queria saber mais sobre as características físicas de 

cada lugar de pesca, Márcio resolve desenhar procurando esclarecer o que tentavam explicar com 

palavras, como pode ser visualizado na Figura 10. 
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Figura 10: Locais de pesca.  
Fonte: Desenho de Márcio. 

 

Apesar dos traços leves e coloridos, Márcio indicou onde capturar o caranguejo e o 

maçunim, escrevendo as palavras “caranceso” e “macunhi”. O mangue onde se captura o 

caranguejo é o mesmo onde é coletado o guaiamum. Contudo, para marcar o pesqueiro de onde é 

retirada a ostra, ele destacou com a palavra “mace”, referindo-se a mangue. O rio identificou 

como sendo o mar. O desenho demonstra que Márcio consegue representar a “maré” que 

frequenta localizando no espaço os diferentes lugares de pesca.  

Pelo desenho é possível inferir que as crianças localizam os pesqueiros e percebem os 

deslocamentos necessários entre um pesqueiro e outro. Para apresentar mais detalhes nas 

diferenças físicas de cada um desses pesqueiros, ele pegou outra folha de ofício, tamanho A4, 

dividiu em 4 partes semelhantes, fazendo em seguida o desenho apresentado na Figura 11, que, 

para facilitar a visualização e a identificação dos detalhes em todos os pesqueiros, três dos quatro 

quadros foram ampliados nas Figuras 12, 13 e 14. O quadro do lado esquerdo inferior não foi 

ampliado porque a pesca com vara não é comum aos pescadores da comunidade, mas para alguns 

veranistas. 
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Figura 11: Características dos locais de pesca.  
Fonte: Desenho de Márcio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Caranguejo no mangue. 
Fonte: Desenho de Márcio. 
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No desenho da Figura 11 é possível observar que Márcio, para expressar as 

características de cada lugar, usando a cor preta, desenhou uns “galhos pretos”, no quadro à 

esquerda na parte superior da folha, para representar as árvores do mangue, o terreno e um 

caranguejo. Com a cor azul, indicou a água do leito do rio. É nesse mesmo mangue que o 

caranguejo e os guaiamuns são pescados (ampliado na Figura 12). No quadro inferior, ainda do 

lado esquerdo, também com cor preta  desenhou “galhos” com uns cachos, indicando o mangue 

do qual é retirada a ostra (ampliado na Figura 13).  

 

Figura 13: Mangue para pescar ostra. 
Fonte: Desenho de Márcio. 

 

Observa-se no desenho que as árvores aparecem com uns cachos presos. Ao perguntar 

a Márcio sobre o que são aqueles cachos, ele respondeu:  

 

- A ostra tira assim, ela fica grudada no gaio preto, aí bate o facão, quebra e aí 
solta. 
- Mas ela fica presa nos galhos de cima ou debaixo, na raiz? 
- Nos galhos debaixo. (DC) 

 

Todavia, os “galhos pretos” aparecem tanto na Figura 12 como na Figura 13 como 

representação de uma característica do mangue. Márcio entende que o lugar de pescar cada um 
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dos mariscos é diferente. Ao ser questionado por que fez mangues diferentes para representar o 

lugar de pescar a ostra e o caranguejo, ele respondeu: “é diferente mermo, a ostra num tira no 

mesmo lugá do caranguejo, a ostra fica mais dentro d’água, lá num dá pra andar, fica no bote 

mermo” (Márcio, E). 

Nos quadros à direita da Figura 11, Márcio fez no quadro superior uma croa cheia de 

bolinhas, que representa o maçunim, e no inferior, um barco com um pescador usando anzol e 

explicou: “só uns amigo meu pesca de anzol, aqui num usa anzol.” (DC). A pesca com vara de 

anzol só é realizada na comunidade por veranistas. O quadro superior direito, onde está 

representada a croa do maçunim, Figura 14, é o pesqueiro onde se concentra a maior atividade 

pesqueira das mulheres dessa família. Tal representação é a que apresenta maiores diferenças dos 

quatro desenhos feitos nessa mesma folha. Os outros desenhos foram feitos numa perspectiva 

lateral como se o observador estivesse visualizando aquele espaço no mesmo plano sem destacar 

os limites da área representada. No entanto, para a croa do maçunim, ele coloca o observador 

num plano superior, na mesma perspectiva que fez a organização espacial da família (Figura 10), 

delimitando a área da croa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14: Croa do maçunim. 
Fonte: Desenho de Márcio. 
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Outros dois destaques aparecem na Figura 14: o primeiro é o único pesqueiro que ele 

desenha com o intuito de representar um ser humano; o segundo é a representação da croa como 

uma ilha, cujo formato é semelhante ao apontado no pesqueiro do maçunim na Figura 11.  

O rio em seus movimentos sinuosos, que na troca de águas com o mar, permite o 

surgimento de bancos de areia que são ideais para a coleta do maçunim. As áreas de mangue, 

característica da região, surgem ao longo das margens e também em ilhas ao longo do rio, 

conforme bem apresentados na Figura 11. 

Diante dos desenhos de Márcio, percebe-se que o espaço para as crianças dessa 

família é marcado pelo que sabem da natureza com a qual convivem e de onde seus familiares 

retiram seu alimento e também lhes serve de fonte de renda. 
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4. SABERES MATEMÁTICOS: na vida e na escola 
 
 

Ao acompanhar e observar as crianças, foi possível perceber que, em muitas 

atividades do seu cotidiano, elas demonstravam outros saberes matemáticos, além daqueles 

relacionados diretamente à atividade pesqueira, que envolvem o tempo, as representações e as 

localizações espaciais apresentadas no capítulo anterior. Portanto, este capítulo trata sobre a 

etnomatemática apresentada pelas crianças nas atividades domésticas, em suas brincadeiras e em 

seus jogos (KNIJNIK, 2004) procurando, em seguida, as aproximações e os distanciamentos 

entre o saber instituído transmitido no ambiente escolar. Para isso, em alguns momentos, durante 

a pesquisa, além das observações e das entrevistas, aconteceram momentos de interação com as 

crianças, participando, assim, de suas brincadeiras e ensinando uma variedade de regras de um 

jogo conhecido por elas. Nesses momentos, o intuito inicial foi de identificar se e de que forma 

eles demonstravam seus saberes matemáticos.  

Vale ressaltar que, para conhecer o cotidiano das crianças, além dos contatos 

semanais, foi necessário passar uma semana completa na companhia delas, todos os dias, 

ininterruptamente, desde as primeiras horas da manhã até o entardecer, partilhando de perto as 

suas atividades durante as férias escolares. Esse período foi muito rico e o único no qual foi 

possível observar e entrevistar todas as crianças juntas, tendo em vista que, após o início das 

aulas, elas foram separadas em turnos, como já explicado anteriormente. 

Para a coleta de dados, como referido anteriormente (p. 50-51), foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas gravadas e observação do cotidiano – registradas no diário de campo 

e por meio de fotografias – como construções, tarefas a cumprir, brincadeiras47 e jogos48. Foram 

analisados os cadernos escolares referentes ao segundo semestre de 2009 e os que foram 

utilizados nos dois semestres de 2010, entretanto apenas quatro crianças entregaram os cadernos 

referentes ao primeiro semestre de 2010. Para conseguir mais informações durante o segundo 

semestre, enquanto estavam em aula e utilizavam outro material, foram feitas cópias das 

atividades de 2010.  Nos referidos cadernos foi possível identificar registros que, para serem 

                                                 
47 Faço diferença entre brincadeiras e jogos, considerando que brincadeiras são livres e fazem parte do imaginário 
infantil (BROUGÈRE, 2001). Os jogos, por sua vez, possuem regras que precisam ser cumpridas. As brincadeiras 
observadas foram livres ou são jogos tradicionais, como pimbarra, cuscuzinho, garrafa, construção de castelos na 
areia, esconde-esconde, corrida de um pé só, construção de esculturas de areia e pega-pega. 
48 Além dos jogos tradicionais apresentados no texto, também foram observados dominó, bolinhas de gude, capitão 
(também conhecido como pipoca) e pega-varetas. 
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analisados, foram separados em dois grupos: o primeiro, relacionado aos registros de aula, tais 

como apontamentos, respostas das atividades dos livros, exercícios realizados em sala ou como 

tarefa de casa; o segundo grupo de registros, feito nos cadernos, em número bem menor que o 

anterior, foi resultado de brincadeiras ou de anotações feitas pelos adultos ou pelas próprias 

crianças nas páginas em branco desse material escolar. 

Para identificar os temas trabalhados na escola, foram consultados os livros didáticos 

adotados nos anos de 2009 e de 2010, realizadas entrevistas com as professoras em exercício no 

segundo semestre de 201049 e observadas aulas nas turmas nas quais as crianças estavam 

matriculadas. Cabe ressaltar que não se trata de análise de livros didáticos.  

As observações, os questionamentos e as interações do cotidiano das crianças não 

ficaram restritas à semana supracitada, pois aconteceram também em encontros marcados que, 

após o início do ano letivo, permitiram o acompanhamento das tarefas de casa enviadas pela 

escola. Além dos encontros regulares, outros aconteceram, nos quais foi aproveitada a presença 

na comunidade para entrevistar outra pessoa, e quando não a encontrava, procurava novamente as 

crianças. Vale destacar que, para conseguir falar com as crianças foram necessários cerca de três 

meses conversando com as mães e as avós a fim de conquistar sua confiança. Quando foram 

iniciadas as conversas com as crianças, com autorização prévia de suas mães, uma tia, geralmente 

Ângela, acompanhava as entrevistas, interferindo, muitas vezes, nas falas delas.  

Parte dos saberes encontrados relaciona-se diretamente à atividade pesqueira, 

principalmente os referentes à representação do espaço, à marcação do tempo, às medidas do 

pescado, às estimativas e aos valores de cada pescado, conforme parcialmente apresentados no 

capítulo anterior. Porém, em seu cotidiano, as crianças demonstraram outros saberes.  

Para apresentar os dados coletados e facilitar a compreensão do leitor, o capítulo está 

organizado de modo a levar em consideração as brincadeiras, os diálogos ou as situações nas 

quais as crianças usam o corpo como medida, explicam como medem o peso, indicam o uso do 

tempo, realizam cálculos, traçam figuras ou formas que revelem seus saberes matemáticos. Em 

seguida, na apresentação de cada saber analisado, são destacadas as possíveis aproximações e 

distanciamentos entre o saber construído pelas crianças nas vivências analisadas e o que é 

transmitido no ambiente escolar. Contudo, é necessário esclarecer que as mesmas situações 

                                                 
49  Como referido anteriormente, três professoras contatadas no inicio de 2010, por serem estagiárias, foram 
substituídas no segundo semestre de 2010. Portanto, só foi possível entrevistar aquelas que estavam em exercício 
durante o referido período.  
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vivenciadas e apresentadas a seguir na descrição do trabalho com as crianças, servem para 

analisar revelar diferentes saberes. 

 

 

4.1. Brincar e medir com o corpo 

 

A partir da observação das crianças brincando no terreiro com jogos e com 

brincadeiras tradicionais, como pimbarra, garrafa, cuscuzinho, castelo na areia, esconde-esconde, 

pega-pega, dentre outros, é possível afirmar que elas utilizam saberes matemáticos construídos 

nas atividades lúdicas supracitadas ou em outras situações do cotidiano.  

A pimbarra é um jogo antigo considerado tradicional por ser aprendido através da 

observação das gerações mais velhas (BROUGÈRE, 2001), (KISHIMOTO, 2002). Para brincar, é 

necessário desenhar no chão uma figura próxima a um retângulo – que elas denominam de 

quadro – e dividi-lo ao meio. Para medir o tamanho do retângulo e das suas metades, as crianças 

usam os passos de apenas uma delas, para que não haja diferença nas medidas dos lados, como 

registrado na Figura 15. 

 

 
Figura 15: Quadro da pimbarra. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 23/03/2010. 
 



 102 

Ao traçar o quadro medido com passos, as crianças demonstram que o corpo é um 

instrumento e uma unidade de medida comum em seu cotidiano e na sua comunidade. Os 

instrumentos de medidas convencionais são substituídos pelo corpo. 

Enquanto traçavam, foram questionados sobre as dimensões do campo. Eles 

responderam que não há um tamanho fixo, que a área do quadro corresponde ao espaço livre para 

desenhá-lo e ao número de jogadores, pois é necessário que estes se desloquem para o lado 

oposto ao seu campo, como esclarece o seguinte diálogo: 

 

– Qual o tamanho do quadro da pimbarra? 
– Pode ser 6, 7,8 ou 9. 
– Seis, sete, oito ou nove o quê? 
– Passos. 
– Pode ser do tamanho que quisé. Precisa ter espaço para desenhar. Ah! 
Depende também de quantos vai brincar, se não fica apertado. (Joice; Edson, 
DC). 

 

Nas suas falas, as crianças revelam que podem aumentar ou diminuir o quadro da 

pimbarra quando necessário para atender ao número de participantes do jogo. Todavia, o tamanho 

do campo do jogo é definido em passos.  

Outra brincadeira tradicional que as crianças brincam nos momentos livres e na qual 

utilizam o corpo como medida é a garrafa. Para iniciar a brincadeira riscam no chão uma figura 

parecida com um retângulo, também medida com passos, porém são abertas duas entradas em 

seus lados menores, como mostra a Figura 16. As aberturas feitas nos lados menores são feitas 

próximas ao centro do lado para que o espaço deixado entre a entrada da abertura e a extremidade 

do canto da figura seja semelhante.  
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Figura 16: Garrafa. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 23/03/2010. 

 

Para iniciar a brincadeira Garrafa, um dos jogadores é escolhido por meio de alguma 

forma de sorteio (par ou ímpar, zerinho ou um) para ficar dentro da garrafa com os dois pés no 

chão com o objetivo de pegar os demais jogadores quando esses tentarem atravessar a garrafa, 

pulando com apenas um pé. O jogador que for tocado ao passar pela garrafa troca o lugar com 

aquele que o tocou. Após ser tocado, ele fica no interior da garrafa tentando pegar os demais. 

Nesse jogo, diferentemente da pimbarra, vence aquele que não é tocado nenhuma vez. 

Outra diversão é a construção de brinquedos. Mostrar as suas produções é motivo de 

orgulho para todos, mesmo para aqueles que não participaram direta ou indiretamente da 

confecção. Eles apresentaram algumas de suas produções: um colar de alças de latas de alumínio, 

flores, um barco, um carro e um jogo. Em todas essas obras, Márcio teve participação direta, 

sendo, na maioria dos casos, o idealizador, todavia o irmão e os primos o ajudam coletando 

material ou dando sugestões.  

As construções foram feitas com material descartado pelas próprias famílias e com 

outros encontrados na comunidade, tais como garrafas plásticas, latas de alumínio, sobras de 

material de construção, pedaços de madeira, sacolas plásticas, folhas de papel e tibaca 
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(pedúnculo50 de coqueiro – Cocus nucifera). Três brinquedos foram selecionados para serem 

analisados, dentre eles o carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Carro. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 24/03/2010. 

 

Ao observar detalhadamente o carro, alguns questionamentos surgiram: como se 

formam as medidas das tiras que compõem as rodas do carro? Que instrumentos ele usou para 

medi-las? Ao fazer tais perguntas ao autor do carro, ele afirmou: “Eu tenho régua, mais num usei, 

não uso só para alguns desenhos (Márcio, E)”.  

Após conhecer tais brinquedos, a pesquisadora solicitou às crianças para assistir à 

construção de réplicas do barco, do jogo de gudes e do carro. Márcio se disponibilizou a fazê-las, 

mas lembrou logo que demandaria um tempo para encontrar todo o material necessário 

novamente. Durante três semanas consecutivas, ele tentou encontrar o material para a 

reconstrução dos brinquedos, mas não obteve grande sucesso: a tibaca, essencial para o barco; as 

garrafas, para o carro; as latas, pedaços de cano, cabos de vassoura e uma placa de madeira, que 

servem de material de base para o jogo, não foram encontrados. Dessa forma, só foi possível 

observar a construção do carro, uma vez que as garrafas de refrigerante geralmente são 

descartadas no quintal das famílias que se reúnem nos finais de semana.  

Para construir o carro, Márcio utilizou sete garrafas de refrigerante com capacidade 

para dois litros cada. O primeiro passo foi a retirada do rótulo de uma garrafa; depois ele fez um 
                                                 
50 Haste que sustenta a inflorescência, que é o ramo florífero da planta (SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA DO ESTADO DA BAHIA, s/d). 
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corte com uma faca de ponta, próximo ao fundo, e, usando uma tesoura, separou o fundo do 

restante. Na parte maior, usando o dedo indicador para demarcar a largura aproximada, cortou 

tiras de aproximadamente 2 centímetros de largura com a tesoura até o início do funil. Ao ser 

questionado sobre o que ele estava fazendo, o mesmo respondeu: “as rodas” (Márcio, E). Para 

cada roda, ele fez 12 tiras. Sem usar nenhum instrumento de medida padronizado como régua ou 

escala, todas as tiras ficaram com dimensões parecidas. Cada tira foi dobrada cerca de quatro 

vezes, cada dobra ficou com cerca de 1,5 centímetros (um centímetro e cinco milímetros), usando 

sempre o indicador como medida. O mesmo procedimento foi repetido em mais três garrafas. As 

garrafas cortadas nesse modelo serviram de rodas para o carro. Como mostra a sequência de 

Figuras 18, 19 e 20. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 18: Primeiro corte. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 17/05/2010. 
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Figura 19: Cortando as tiras. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 17/05/2010. 

 
Nesse episódio, Márcio utiliza o corpo como instrumento de medida. Ao ser 

perguntado se conhecia a fita métrica ou outro instrumento de medida de comprimento, ele 

respondeu: 

 

Meu pai tem a escala, porque ele trabaia de pedreiro, às vez ele é pintor, mais às 
vez trabaia de pedreiro. [...] Lá na casa de material de construção o rapaz mede 
as cordas e os cano com uma fita (Márcio, DC). 

 

Mesmo conhecendo instrumentos de medida convencionais, como a fita métrica e a 

escala, o corpo é escolhido como referência. Para ele, parece ser mais fácil medir com o corpo do 

que utilizar a escala de seu pai. 

 

  
Figura 20: Dobrando as tiras. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 17/05/2010. 
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Ao questionar por que ele cortava as tiras com a mesma largura, ele respondeu: “se 

não fica igual, não roda.” (Márcio, E). A semelhança no tamanho das tiras é essencial, pois, caso 

elas tenham tamanhos diferentes, dificultará a movimentação do carro. Novamente ele utiliza o 

corpo como instrumento de medida, mantendo uma regularidade de largura em cada tira e entre 

elas. A preocupação com a regularidade aparece também nas dobras feitas para que as rodas 

girem. 

Usar outros dedos, além do polegar, para medir comprimentos já foi unidade de 

medida muito utilizada pela humanidade em épocas remotas. Tal medida era denominada de 

digitus, “largura dos dedos” (ALBUQUERQUE, 2004, p. 77). Entretanto, como as pessoas 

possuíam dedos diferentes, os tamanhos variavam. Aos poucos o digitus foi desaparecendo, mas 

o palmo, a polegada, as braças e as milhas são exemplos de unidades de medidas que tem o corpo 

como referência e são utilizadas até hoje. Todavia, na atualidade, tais medidas são padronizadas 

pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), tendo como base o Sistema Métrico Decimal, 

adotado por vários países. 

A padronização internacional das medidas não foi rápida e fácil de ser conseguida em 

um mesmo país. Por exemplo: era possível encontrar tamanhos diferentes para o cúbito – medida 

que tinha como referência a distância da ponta do dedo médio ao cotovelo. Aos poucos, as 

medidas começaram a ser padronizadas dentro de cada país. A França e a Inglaterra foram 

pioneiras na padronização. Todavia, muitas comunidades foram resistentes às novas medidas 

adotadas (MACHADO, 1988).  Com o crescimento do comércio entre os países, tornou-se 

necessária a padronização das medidas. Segundo Brasil (2002), a primeira tentativa de 

padronização internacional aconteceu por volta do século XVI. Entretanto, os avanços na 

padronização foram registrados nos territórios dominados pela Inglaterra para as negociações 

feitas entre este e outros países.  

Posteriormente, com a criação do metro padrão e sua adoção pela França, em 1799, 

começaram a surgir estudos e discussões que contribuíram para o surgimento do Sistema Métrico 

Decimal, como destaca Brasil (2002): 

 

Em 20 de maio de 1875 realizou-se, em Paris, a Convenção Internacional do 
Metro com a presença de 17 nações, quando foi estabelecido, em caráter 
permanente, o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), com sede 
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fixada na França, [...] Em 1889, foi constituída a 1ª Conferência Geral de Pesos 
e Medidas (CGPM), quando foram sancionados os protótipos internacionais do 
metro e do quilo (BRASIL, 2002, p. 7-8, grifos do autor). 

 

Apesar de ter sido sancionado em 1889, nem todos os países adotaram o metro como 

medida padrão. O Brasil, por exemplo, só adotou tal medida em 1962, após ter-se tornado um 

signatário CGPM, na sua 11ª edição. No entanto, apenas em 1967, tal decisão é transformada em 

lei, com a publicação do Decreto-lei nº 240, em 22 de fevereiro de 1967(BRASIL, 2002). Vale 

ressaltar que as criações do BIPM e da CGPM foram e continuam essenciais para a padronização 

internacional não só das medidas de comprimento e de massa, como também das demais medidas: 

elétricas, ionizantes, tempo, dentre outras. 

Ainda na construção do carro, na 5ª garrafa, ele fez um buraco na lateral, próximo ao 

fundo, utilizando a faca. No lado inverso, fez outro buraco na mesma direção. Encaixou duas das 

rodas já prontas. Pegou mais uma garrafa e cortou uma faixa central para fazer o suporte central 

do carro. Como estava muito larga, cortou a metade da faixa, enrolou e colocou no bico de uma 

das rodas. Depois encaixou a roda com a extensão feita, como um eixo, conforme pode ser 

observado na Figura 26. 

 

 
Figura 21: Colocando o eixo. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 17/05/2010. 
 

Após colocar o eixo utilizando a mão – ele não abriu a mão como o palmo, colocou a 

mão fechada mesmo – mediu e marcou o lugar para fazer o terceiro furo, no qual seria colocada 

mais uma roda, próximo ao bico da garrafa. Fez no lado inverso o quarto furo, colocou a 3ª e a 4ª 
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rodas com seu respectivo eixo. Finalmente pegou a última garrafa, retirou a parte do funil que foi 

cortada em tiras, abriu-as e formou uma espécie de hélice. Fez outro furo na parte superior 

traseira e completou colocando o detalhe na parte superior, semelhante a uma hélice, como pode 

ser comprovado na Figura 22. 

 

 
Figura 22: Carro pronto. 

Fonte: Fotografia da pesquisadora, 17/05/2010. 
  

Ao terminar o carro, Márcio foi questionado se ele o venderia e por quanto. Ele 

respondeu que venderia por R$ 5,00 (cinco reais). Ao perguntar por que cobraria esse valor, ele 

respondeu: “Porque eu que fiz, tive o trabalho de fazer. [...] Se eu vender 6 carrinhos a R$ 5,00 

(cinco reais) cada um, eu ganho R$ 30,00 (trinta reais)”  (E). 

 Então foi solicitado que ele registrasse o cálculo que fez, conforme evidencia a 

Figura 23. Diante do registro feito por Márcio, no qual demonstra estimar o valor do seu trabalho 

e calcular quanto ganharia se vendesse uma determinada quantidade, pode-se inferir que ele 

domina o sistema monetário. 
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Figura 23: Registro do cálculo. 
Fonte: Registro feito por Márcio. 

 

       Outra inferência possível de se fazer, com base no registro do cálculo da Figura 23, é 

que Márcio se sente seguro para utilizar o algoritmo da adição para calcular quanto ganharia com 

a venda do carro. 

Seguindo a demonstração das suas habilidades, Márcio representa o carro que fez 

através de desenho – Figura 24. Ele tenta fazer uma planificação lateral, na qual corrige a 

dimensão da garrafa para que seu desenho fique mais uniforme possível, porém não indica a 

profundidade. 

Na construção desse brinquedo, ao utilizar o dedo indicador e a mão, ele não só 

mostra que sabe que o corpo pode ser um instrumento de medida como retoma a largura do dedo 

como unidade de medida.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Tentativa de planificação do carro. 
Fonte: Desenho feito por Márcio. 

 
 

Para construir o quadro da pimbarra, a garrafa e o carro, observa-se que as crianças 

utilizam medidas de comprimento diferentes: passos, mão e largura do dedo. Provavelmente o 
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corpo é instrumento e unidade de medida comum em sua comunidade, sendo comum também 

entre pescadores de outras regiões do Brasil, como por exemplo, os pescadores de Ubatuba – São 

Paulo que utilizam as braças para medir suas redes (CHIEUS JUNIOR, 2009). 

Todavia, ao procurar as medidas de comprimento nos cadernos escolares, apenas o de 

Edson, que cursava o 2º ano do Ensino Fundamental no ano de 2009, trazia um único registro 

sobre as medidas de comprimento, como pode ser visualizado na Figura 25. 

 

Figura 25: Questão envolvendo centímetros. 
Fonte: Caderno de Edson, referente ao segundo semestre do 2º ano do Ensino Fundamental, cursado entre março de 
2009 e fevereiro de 2010. 
 

A questão em destaque, na Figura 25, aparece em uma atividade que envolve outros 

temas matemáticos, como armar e efetuar adições e subtrações, escrever o nome de cinco objetos 

e depois escrever os números em ordem crescente de 0 a 80. A questão envolve, portanto, 

conhecimentos sobre medidas de comprimento. Como não há outros registros, é difícil perceber o 

que foi explorado com essas medidas. Ao ser perguntado por que não respondeu a questão, Edson 

não quis explicar. Entretanto, é possível afirmar que, no cotidiano da sua família, essa unidade de 

medida não é utilizada e a aprendizagem de tal medida ampliaria os saberes construídos por 

Edson. 

Vale destacar que não é intenção deste trabalho defender que a aprendizagem do saber 

transmitido no ambiente escolar só acontecerá através do saberes tradicionais construídos no 

cotidiano dos alunos. Todavia, é intenção reconhecer os saberes que foram construídos na 

atividade da pesca, destacando aqueles que se aproximam ou se distanciam do saber instituído. 

Na observação dos livros didáticos adotados para o triênio 2007, 2008 e 2009 

(EDITORA MODERNA, 2005 a,b,c,d), percebeu-se que, embora trouxessem atividades relativas 

às medidas de comprimento, nenhuma outra atividade sobre tal tema foi localizada nos demais 
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cadernos escolares. Tal constatação indicava ser necessário entrevistar as professoras. Todavia, 

nenhuma das professoras que ministrou aulas no ano letivo de 2009 para as crianças 

acompanhadas nesta pesquisa permaneceu na escola no ano seguinte. Dessa forma, só foi 

possível entrevistar as docentes que lecionaram no 2º semestre de 2010 e chegaram até o mês de 

dezembro com as crianças, tendo em vista que, ao longo do referido semestre, alguns professores 

deixaram o corpo docente da escola. 

Ao serem questionadas sobre os temas selecionados para trabalhar, as professoras em 

exercício no ano letivo de 2010 priorizaram as operações, como pode ser comprovado nas falas: 

 

É o que eles vão precisar mais na frente (Profª Magali, E). 
 
Eu não vou mentir, priorizo mais português porque estou alfabetizando no 1º 
ano. [...] De Matemática trabalho mais números e operações (Profª Juliana, DC).  
 
Esse meninos, não conseguem nem resolver uma conta já armada, como vão 
aprender outras coisas (Profª Leide, DC)51. 

 

As falas das professoras permitem inferir que os números e as operações, 

especialmente as contas armadas, são os temas considerados essenciais para aprender Matemática, 

comprometendo a maior parte do tempo pedagógico destinado a essa área de ensino. Dessa forma, 

medidas de comprimento não são exploradas em sala. 

Apesar desse distanciamento entre o que as crianças demonstram saber nas suas 

brincadeiras e como o saber instituído deveria ser trabalhado no ambiente escolar, as crianças 

continuam medindo tamanhos com o corpo. 

 

 

4.2. “As bolsas de quilo” 

 

Dentre os afazeres das crianças está o realizar pequenas compras em uma das 

mercearias da comunidade para suas mães, tias, primas e avó. Geralmente compram gêneros 

alimentícios como arroz, biscoitos, feijão, farinha, dentre outros. Parte desses produtos é vendida 

em quilos. Portanto, é possível inferir que as medidas de massa fazem parte do seu cotidiano.  

                                                 
51 A Prof.ª Leide não lecionava aulas para nenhuma das crianças da pesquisa, mas participou de algumas entrevistas 
com as professoras das crianças envolvidas.  
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Além da contribuição nos afazeres domésticos, nas atividades ligadas à pesca também 

são utilizadas, pois quando as mulheres beneficiam o pescado para a venda acondicionam em 

sacos plásticos denominados de “bolsas de quilo”. Como as crianças explicam: 

 

- Depois que tira o maçunim da concha, o que faz? 
- Coloca na “bolsa de quilo”. 
- Bolsa de quilo? 
- É.  
(Edson sai para pegar uma bolsa e traz para apresentar). 
- Enche a bolsa, aí tem um quilo de maçunim, aí vende.  
[...] 
- Vocês ajudam a encher as bolsas de quilo?  
- Ajuda (Edson, Isaque, Elisabete, E). 

 

Ajudar a encher as “bolsas de quilo” é uma atividade relacionada à pesca da qual as 

crianças participam. Tal contribuição não é uma exigência. As crianças trabalham 

voluntariamente ou quando são solicitadas a ajudar. Nesse movimento de observar e ajudar, é 

possível perceber que elas constroem o saber ao perceber que parte do pescado é vendida em 

quilos, diferentemente do guaiamum, que é vendido em unidades, e do caranguejo, que é vendido 

em cordas52. Outro destaque é que “bolsa de quilo” tanto é instrumento como unidade de medida. 

Consequentemente, elas manipulam esses quilos, quantificam o total e entregam parte 

do que foi empacotado a clientes de suas mães, possibilitando operar por meio da venda dos 

quilos. Ainda realizam cálculos envolvendo o dinheiro. 

Ao observar os registros de seus cadernos utilizados no segundo semestre de 2009, 

foram encontradas referências às medidas de massa apenas no caderno de Elisabete, que cursava 

o 3º ano do Ensino Fundamental. O registro inicia com um apontamento sobre o tema, 

apresentando as unidades grama e quilo e a balança como principal instrumento de medida.  

Também trata sobre diferentes tipos de balança, listando-os. Aborda as relações entre o grama e o 

quilo e, por fim, suas abreviaturas. Nos exemplos dados de produtos que podem ser pesados, o 

peixe aparece como produto que é pesado na balança, como pode ser visualizado na Figura 26. 

 

 

                                                 
52 Para vender os caranguejos, seis unidades do crustáceo são amarradas em uma corda. Sendo  vendidos em cordas. 
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Figura 26: Apontamento sobre medidas de massa.  
Fonte: Caderno de Elisabete, referente ao segundo semestre do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 

Nos exemplos dados na atividade, dentre os produtos que podem ser pesados, o peixe 

aparece como pode ser confirmado no destaque. Logo em seguida, há uma atividade sobre o tema, 

na qual a primeira solicitação é para completar, indicando as medidas equivalentes múltiplas do 

grama.  
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Figura 27: Atividade envolvendo medidas de massa. 
 Fonte: Caderno de Elisabete, referente ao segundo semestre do 3º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 

março de 2009 e fevereiro de 2010. 
 

A segunda proposta traz o problema: “Helena comprou 3 quilos de abacaxi e Eva 

comprou 6 quilos de abacaxi, as duas juntas compraram quantos quilos?”53 O problema é bem 

simples, envolvendo a idéia aditiva “de combinar dois estados para obter um terceiro, mais 

comumente identificada como a ação de juntar” (BRASIL, 1997, p. 106). O problema supracitado 

envolve dois números menores que 10, cuja soma é outro número menor que uma dezena. Porém, 

pode-se destacar ainda, que o produto utilizado é o abacaxi, e não o peixe ou outros tipos de 

pescado, nem tão pouco outros produtos os quais as crianças costumam comprar ou vender.  

A criança que fez o registro, como referido anteriormente, lida com quilos no seu 

cotidiano, pois além do pescado que ajuda a empacotar, realiza pequenas compras para seus 

familiares. Pela vivência de Elisabete, com as medidas de massa é possível inferir que, 

                                                 
53 O problema foi transcrito para facilitar a leitura, tendo em vista que a imagem da Figura 27 está muito clara, 
dificultando a leitura. 
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provavelmente, o apontamento e a atividade acrescentaram apenas as abreviações de quilo (kg), 

grama (g), e a divisão do quilo em quatro partes iguais de 250 gramas. Esta última divisão não é 

comum na comunidade nem entre esta família, provavelmente, por ser mais difícil identificar só 

pelo olhar que há ¼ de quilo na “bolsa”.  

Ao observar o livro adotado (EDITORA MODERNA, 2005b) para o 3º ano em 2009, 

percebe-se uma rápida explicação sobre quilo e grama. Ainda mais sucinta que o apontamento da 

professora. Tal explicação é seguida de exercícios que não foram utilizados. Provavelmente a 

professora54 fez a opção pelo apontamento porque o livro aborda o tema de forma muito concisa. 

Todavia, é importante destacar o tratamento dado no ambiente escolar às medidas de massa, não 

permite que o saber construído no cotidiano seja discutido, valorizado e comparado com o saber 

escolar. 

 

 

4.3. Traços, traçados e formas 

 

 Além do carro referido no início do capítulo, há dois outros brinquedos construídos 

pelas crianças, o barco e o jogo de gudes, que revelam outros saberes matemáticos.  Ambos os 

brinquedos foram construído no ano de 2009.  O barco foi idealizado por Isaque e Márcio após 

observarem o movimento de embarcações maiores no rio durante o verão, tendo em vista que 

nesse período do ano muitos veranistas aparecem por lá com barcos a motor e veleiros. 

Para construí-lo foram utilizadas material encontrado em casa ou na comunidade 

como: para o casco a tibaca; latas de alumínio, fixadas embaixo da tibaca, por pedaços de arame 

para ajudar na flutuação; um cabo de vassoura, que foi cortado para fazer o mastro e a vela, que 

foi confeccionada de papel amarrada com cadarço usado. 

A primeira versão do barco a vela era de papel, com a caveira símbolo dos piratas 

(detalhe acrescentado após Márcio assistir um filme, cujo título ele não lembrava, no qual 

aparecia um barco à vela usado por piratas) e as latas, que deveriam ajudar a flutuar e a manter a 

estabilidade, mas estavam muito próximas uma das outras e embaixo do casco.  

 

 

                                                 
54 A professora que lecionou o 3º ano em 2009 desligou-se da escola por ter findado o tempo do seu contrato. 



 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Barco. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 24/03/2010. 

 

Ao questionar sobre a construção do barco, sobre a escolha do local no qual foi 

colocado o mastro e por quê este deveria ficar naquele lugar, Márcio respondeu: “se ficar mais na 

frente, ou atrais, ou para o lado, o barco vira. Num pode ficar deitado, não.” (DC). Ao tentar 

colocar o barco no rio, ele percebe que o barco vira em poucos instantes. Assim sendo, resolveu 

fazer algumas adaptações. 

Na segunda versão, a vela passou a ser feita de sacola plástica, para evitar rasgar-se 

caso o barco virasse e molhasse nas águas do rio. Também foi deixada folgada para que fosse 

expandida pelo vento. Para dar mais estabilidade e evitar “naufrágios”, Márcio mudou as latas 

para as laterais do casco (bombordo e boroeste) e, ainda, acrescentou mais uma lata na lateral da 

proa, tendo em vista que na primeira versão era apenas uma na proa. Tais alterações foram feitas 

por ele sozinho, pois Isaque havia viajado para visitar os outros avós. Entretanto, ao fazer as 

alterações, o mastro ficou um pouco inclinado para frente, pois o prego utilizado para fixá-lo era 

muito grosso e acabou abrindo uma fissura na tibaca, que é um material formado por fibras, 

facilitando a ocorrência de fissuras. 
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Figura 29: Barco, 2ª versão. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 31/03/2010. 

 

Representar a cultura local através deste brinquedo ou por meio de 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 acerca das coisas que estão à sua volta, através do pragmatismo do cotidiano” 

(BRITO, 2008, p. 32). Tal brinquedo expressa o olhar das crianças sobre seu universo, seu 

contexto, muitas vezes ignorado por nós, integrantes de uma outra cultura. 

Percebe-se na ação de Márcio o fazer, o experimentar e o refazer, práticas que são 

comuns entre os pescadores artesanais. Pois, cada instrumento de pesca, ao ser construído a 

primeira vez, é experimentado para se necessário ser refeito, posteriormente e aperfeiçoado 

sempre que necessário. 

Mostrando outras habilidades suas, Márcio faz um desenho representando a lateral do 

barco. Na tentativa de planificação, Figura 30, ele tenta colocar o mastro no lugar adequado outra 

vez, aproximadamente ao ângulo de 90º, que na segunda versão do brinquedo não foi possível 

mantê-lo, devido ao dano no casco. Todavia, além do desenho expressar a largura e a altura, ele 

tenta mostrar a profundidade das retrancas de sustentação da vela escurecendo as circunferências 

que fez para representá-las. 
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Figura 30: Tentativa de planificação do barco. 
Fonte: Desenho feito por Márcio. 

 

O terceiro brinquedo construído é um jogo denominado por eles de “Jogo de gudes”, 

(Figura 31) idealizado por Márcio. Ao explicar o que desejava fazer, ele indica que gostaria de 

fazer algo parecido com um “pinball”. Entretanto, como não há um detonador para iniciar, a bola 

de gude deve ser colocada manualmente no alto e descer até sair na parte inferior do tabuleiro.  

Vale destacar que registrar apontamentos é uma prática muito comum na escola, pois, 

na análise dos cadernos, foi possível perceber que nesse material escolar tanto do 2º e 3º anos de 

Edson, do 3º e 4º anos de Elisabete e como o usado no 4º ano por Márcio há um número 

significativo de apontamentos sobre os temas trabalhados. Nas aulas observadas foi possível 

constatar também que esse recurso é frequente, pois, com exceção das turmas de 5º e 1º anos, nas 

quais estavam sendo desenvolvidas atividades de leitura, ou exercícios e discussão das atividades 

propostas, boa parte dos horários de aula, nas demais turmas, era destinado ao registro de 

apontamentos sobre temas a serem estudados. Ainda é possível destacar que, nos referidos 

registros, os temas são apresentados como se fossem totalmente desconhecidos pelas crianças. 

Cada apontamento geralmente é seguido de uma atividade sobre o que foi copiado.  
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Figura 31: Jogo de gudes. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 24/03/2010. 

 

Segundo Márcio, ele cortou todas as corrediças de pedaços de canos utilizados em 

construções e uma placa de madeira, que era de uma mesa descartada por uma das tias. Para 

cortar as corrediças, ele fez uso da faca de casa e depois as fixou com pregos. Entretanto, como 

encontrou dificuldade para colocar as corrediças com a inclinação necessária para que a bola 

deslizasse como desejava, contou com a ajuda de Walter, o primo de 13 anos. Quando 

perguntado sobre o porquê do primo tê-lo ajudado, ele respondeu: “eu queria fazer diferente, 

mais não estava conseguindo” (Márcio, DC).  

Como afirmou que não estava conseguindo fazer como queria, foi questionado se 

depois de pronto ficou como ele imaginou. Ele respondeu: “ainda não, mas ficou bom” (Márcio, 

DC). Então foi solicitado que ele representasse por meio de um desenho como ele havia 

imaginado o jogo. O desenho pode ser visualizado na Figura 32.  
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Figura 32:  Ideia inicial do jogo. 
Fonte: Desenho feito por Márcio. 

 

Ao observar o desenho, verifica-se que, entre o que foi construído e seu objetivo 

inicial, há uma grande diferença, pois sua ideia de partida era que a bolinha rolasse sozinha e que 

pela gravidade caísse da esquerda para a direita e vice-versa por duas vezes consecutivas. Ao cair 

na terceira corrediça inclinada da esquerda, deveria entrar em um tubo, como um “joelho” 

hidráulico, para sair em uma última corrediça apontada para o chão. Como ele esclarece: “Eu 

queria colocar a bolinha aqui (apontando para a primeira corrediça) para que ela fosse deceno 

sozinha, e saísse lá embaixo” (Márcio, DC). Todavia, mesmo com a ajuda do primo mais velho, 

não foi possível colocar todas as corrediças com as inclinações desejadas.  

Observa-se que, para colocar o mastro do barco na posição vertical, Márcio não 

encontrou tanta dificuldade, entretanto, ao criar outro brinquedo de ângulos menores que 90º, não 

conseguiu executá-lo com o material concreto, mas conseguiu representar no desenho o que 

imaginou no papel. Provavelmente ele não fez nenhum esboço do que imaginava antes da 

construção, expressando apenas verbalmente o que queria fazer. Isso fez com que seu primo 

tivesse dificuldade em ajudá-lo a fazer o mais próximo daquilo que desejava. 

Entretanto, o desenho mostra que Márcio tem domínio sobre as linhas retas e curvas, 

saber que também não foi encontrado em seus registros escolares. Demonstra também indícios de 

que, embora ainda não tenha contato com o tema ângulos na escola, já percebe que eles existem. 

Outro fato interessante é observar que esse jogo imaginado é baseado numa das teorias mais 

importantes da Física, a gravidade, pois foi elaborado para que a bolinha rolasse sozinha ao ser 
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colocada na primeira corrediça. Vale destacar que compreender leis da Física não é raro em 

populações tradicionais (DIEGUES; ARRUDA, 2001), mesmo naquelas muito distantes dos 

grandes centros urbanos, como esclarece Ferreira (2009) no seu texto sobre os índios Tapirapé, 

que conheciam a refração. 

Observam-se nessas duas últimas construções que Márcio demonstra entender sobre 

ângulos, representação bidimensional de objetos e linhas retas e curvas. Todavia, nos seus 

cadernos, não foram encontrados registros sobre esses saberes. Porém, mesmo existindo no livro 

didático propostas de atividades para trabalhar tal tema (EDITORA MODERNA, 2005c), não 

foram exploradas no ambiente escolar.  

Ao questionar as professoras por que nos cadernos eram encontradas poucas 

atividades que demonstravam o uso do livro didático adotado, todas foram unânimes em dizer 

que o livro adotado era muito difícil para os alunos por possuírem muitos textos, como expressam 

as seguintes falas: 

 

O livro desse ano é muito difícil para eles responder, tem com muitos textos, 
eles não sabem ler, como vão responder? Eu uso livros mais antigos para 
elaborar atividades, também tenho atividades xerocadas que eu fiz para outra 
escola onde ensinei (Profª Nina, DC). 
 
Esse livro é tudo muito misturado. Não gosto dele, não eu prefiro Dante, mas 
foi o que veio. Então, eu dou para eles consultarem, mas pego outros mais 
antigos, que são melhores, para elaborar as atividades (Profª Magali, E). 

 

As falas demonstram a insatisfação com o livro adotado. Um dos motivos é o fato de 

os textos trazidos pelos livros serem grandes. Para alunos que não sabem ler, isso é um problema. 

Outro problema é o fato de os temas virem misturados. Nessas falas é possível perceber que as 

professoras não percebem que os textos que aparecem nos livros de Matemática podem ser 

usados como atividade de leitura para ajudar a superar essa dificuldade das crianças.  

A professora Magali aponta que os temas no livro aparecem misturados. 

Provavelmente ela ainda não entendeu a proposta apresentada nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para o ensino da Matemática nos anos iniciais. Porém, percebe-se ainda que 

ambas consideram “melhores” os livros antigos, aqueles que ainda não estavam adaptados às 

orientações do documento oficial. Possivelmente, por não compreenderem a proposta dos PCN, 

elas encontram dificuldades para explorar as atividades propostas no livro didático adotado. 
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Além dos ângulos, da representação bidimensional de objetos e das linhas retas e 

curvas, as crianças demonstraram conhecer e utilizar o fracionamento de figuras planas. Para 

brincarem de pimbarra e de garrafa, as crianças traçam algumas figuras que, no caso da pimbarra, 

parecem muito com um retângulo. Conforme exposto anteriormente, ao traçar o quadro no chão, 

elas buscavam regularidades entre as duas metades. A preocupação com a regularidade apareceu 

também ao traçarem a garrafa. Enquanto traçavam, foram questionadas se as aberturas não 

poderiam ficar nos cantos (vértices). Elas responderam que “não, porque assim fica torta” 

(Crianças, DC). Sem empregar a palavra fração, eles demonstram entender que é necessário uma 

divisão regular da figura que utilizam para brincar.  

Ao analisar os cadernos procurando registros sobre as formas planas e suas frações, 

são encontradas formas planas apenas no caderno do primeiro semestre de 2010 de Elisabete, 

quando cursava o 4º ano do Ensino Fundamental. Na atividade, aparecem quatro figuras traçadas 

livremente – um losango, um retângulo, um quadrado e um trapézio (retangular) – que 

representam lajotas de um piso para serem usadas em uma situação fictícia de construção. 

Observa-se que o quadrado e o retângulo aparecem com formas bem semelhantes e o que os 

diferencia é a posição, pois a figura apontada como quadrado tem os seus lados horizontais 

menores que os verticais e aquela que é indicada como retângulo tem seus lados verticais 

menores. O losango também foi traçado com todos os lados com tamanhos diferentes, como 

demonstrado na Figura 33. 
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Figura 33: Formas. 
Fonte: Caderno de Elisabete, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 2010 e 

janeiro de 2011. 
 

Percebe-se que, ao registrar a atividade, Elisabete não demonstrou o cuidado que é 

apresentado durante as brincadeiras, quando utiliza o corpo como medida, procurando construir 

figuras mais regulares. Na brincadeira da pimbarra, citada anteriormente, ela, sua irmã e seus 

primos construíram um retângulo com maior precisão do que as figuras representadas no caderno. 

Nota-se, ainda, que tal atividade não faz nenhuma relação das figuras com objetos que as crianças 

possam conhecer e construir. 

Também não é abordada a possibilidade de dividir as figuras na referida atividade. 

Embora nos livros didáticos adotados para o ano de 2009, tanto para o 3º como para o 4º ano 
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(EDITORA MODERNA, 2005a-b), fossem apresentados o tema, nenhuma atividade relacionada 

foi realizada. 

Observando os enunciados da atividade apresentada na Figura 33, percebe-se que a 

primeira solicitação é que sejam indicadas as figuras cujos lados tenham a mesma medida, sendo 

a resposta considerada correta o losango e o quadrado. Tal proposta pode levar ao 

desenvolvimento de obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1996), tendo em vista que as 

figuras não foram traçadas de modo a utilizar instrumento de medidas para que seus lados 

ficassem iguais. Como esse tema não faz parte dos objetivos desta pesquisa, isso não será 

aprofundado nesta análise.  

Ainda na mesma atividade, na proposta seguinte indicada como 5º, após apresentar 

quatro polígonos – um retângulo, um triângulo, um trapézio e um hexágono, também traçados a 

mão livre – é feita a solicitação de que seja indicada a figura que possui “exatamente” dois lados 

não paralelos. Nesse caso, a reposta considerada correta seria o trapézio, caso fosse um trapézio 

retangular. Contudo, como as figuras foram desenhadas livremente por uma criança, é difícil 

exigir que elas fiquem perfeitas e sejam indicadas como tal. Para reconhecer lados não paralelos, 

com esta nomenclatura, é necessário primeiro conhecer o que são lados paralelos, entretanto não 

há nenhum registro no caderno da aluna sobre essa conceituação, nem mesmo com respostas das 

atividades do livro adotado para o ano de 2010 (PADOVAN, 2008), embora nele tenham sido 

encontradas atividades sobre o tema. 

Diante do exposto, é possível inferir que as formas planas raramente são exploradas 

no ambiente escolar e quando são abordadas desconsideram o que as crianças constroem nos seus 

cotidianos e as orientações dos PCN para o trabalho didático com tal temática como:  

 
Observação de formas geométricas presentes em elementos naturais e nos 
objetos criados pelo homem e de suas características: arredondadas ou não, 
simétricas ou não, etc. 
Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
geométricos — esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos 
— sem uso obrigatório de nomenclatura (BRASIL, 1997, p. 73). 

 

As brincadeiras infantis, os objetos criados pelas crianças ou por adultos e as formas 

dos elementos naturais com os quais convivem não encontram espaço no ambiente escolar, 

conforme já foi abordado no capítulo anterior deste texto, quando foi discutido sobre espaços e 

moradia. 
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4.4. Colando e descolando 

 

Como referido no tópico anterior, no capítulo três foram apresentadas representações 

espaciais construídas por Márcio. Nelas, além das formas e das linhas retas ou curvas aparecem a 

localização das suas moradias e dos pesqueiros demonstrando que ele não só interpreta o espaço 

em que vive, mas também consegue indicar possíveis deslocamentos. Todavia, nas brincadeiras 

descritas nos tópicos anteriores, as crianças também localizam outros jogadores e se deslocam, 

pois na movimentação no quadro da pimbarra, por exemplo, os jogadores precisam estar atentos 

ao posicionamento dos adversários e aos seus possíveis deslocamentos feitos no quadro. Tais 

saberes são fundamentais para a realização da brincadeira, tendo em vista que o objetivo do jogo 

é congelar o jogador do time adversário, que deve atravessar o campo do outro time sem ser 

tocado por um dos seus integrantes. Quem conseguir ficar do lado oposto ao seu campo precisa 

retornar sem ser tocado. 

O jogador que for tocado fica imóvel, “colado”, esperando que um de seus 

companheiros de time venha resgatá-lo. Aqueles que o colaram passam a vigiá-lo e, ao mesmo 

tempo, tentam tocar em outros adversários para que fiquem colados também. Vence o time que 

conseguir “colar” mais adversários. O jogador que conseguir chegar ao lado oposto do seu campo 

precisa retornar sem ser tocado, como demonstra a Figura 34, na qual Márcio tenta atrair para o 

seu campo o primo Isaque, que faz parte do time oposto55. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

                                                 
55 No caso desse dia de jogo, como Luana não aceitou jogar, ficando de longe e apenas olhando, um time ficou com 
dois participantes apenas: Márcio e Edson, e o outro, com Elisabete, Joice e Isaque. A diferença, segundo eles, era 
para compensar, pois Márcio é mais forte. 
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Figura 34: Jogando Pimbarra. 
Fonte: Fotografia da pesquisadora, 23/03/2010. 

 

Observa-se, no caso dessas crianças, uma singularidade a ser destacada, como já 

apresentado em outro capítulo, sobre o aproveitamento do espaço da área de convivência entre as 

casas. Esse espaço é utilizado em suas brincadeiras coletivas, demarcando os “campos” para que 

elas aconteçam, correndo ou construindo seus brinquedos. O espaço de convivência, o quintal e o 

terreiro representam mais que um espaço físico, pois é o lugar para soltar a imaginação, fortalecer 

relacionamentos já existentes, aprender e produzir saberes. Essa ampliação da noção de espaço é 

defendida por Santos (2008): “a configuração territorial, ou configuração geográfica, tem, pois, 

uma existência material própria, mas sua existência social, isto é, sua existência real, somente lhe 

é dada pelo fato das relações sociais” (SANTOS, 2008, p. 62). 

Entretanto, ao analisar os cadernos a fim de buscar registros que indicassem na 

abordagem escolar a localização e a movimentação espaciais, apenas nos caderno do segundo 

semestre de 20l0 de Elisabete foi encontrada uma atividade sobre o tema, envolvendo localização 

de pessoas em uma sala de aula fictícia. Tal atividade não fazia parte do seu livro didático. 

Segundo a professora, foi retirada de outro livro didático.   
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Figura 35: Localização. 

Fonte: Caderno de Elisabete, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado em 2010. 
 

Ao brincar de pimbarra, assim como em outras brincadeiras com seus primos, 

Elisabete movimenta-se no espaço e localiza seus primos que fazem parte do seu time ou do time 

adversário. Outros deslocamentos por ela realizados são ir à maré com a mãe e sair para fazer 

compras sozinha. Nesses movimentos, sabe identificar os pontos de referência que indicam: se 

está longe ou perto de sua casa. Contudo, a atividade proposta sobre movimentação no espaço, 
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Figura 35, é sobre uma sala de aula, que não é a sua, na qual é solicitada a localização de uma 

criança também desconhecida. A localização de objetos e de pessoas no espaço, a princípio, exige 

identificação social e afetiva, como destaca Mesquita (2004): 

 

[...] por si próprio o espaço não tem nem direita nem esquerda, nem alto nem 
baixo, nem Norte nem Sul, etc. Todas essas distinções vêm do fato de serem 
atribuídos valores afetivos diferentes às regiões. E como todos os homens de 
uma mesma cultura representam o espaço da mesma maneira, [...] é 
evidentemente necessário que esses valores afetivos e as distinções que deles 
dependem lhes sejam igualmente comuns; o que implica serem de origem social 
(MESQUITA, 2004, p. 125, grifo da autora). 

 

A comunidade de Areia Branca, assim como a escola local, é carregada de valores 

afetivos construídos por Elisabete e seus colegas de sala que ali vivem e estudam. Entretanto, a 

atividade traz uma sala imaginária, distante, fria, vazia de significados e de relacionamentos para 

localizar outra criança que eles também não conhecem. Os autores Mesquita (2004) e Milton 

Santos (2008) confirmam que o espaço físico, material, só existe realmente quando há vínculos 

sociais entre as pessoas que ali vivem e convivem. 

Além da relação de proximidade por viverem na mesma comunidade, a principal 

relação social existente entre essas crianças é o parentesco, visto que são todos primos, membros 

de uma mesma família, vivendo no mesmo terreno e dividindo o mesmo espaço de convivência 

do qual se apropriam em inúmeras brincadeiras. 

 

 

 

 

 

4.5. Tempos e tempo 

 

No capítulo anterior, no tópico “A distribuição das tarefas cotidianas e o tempo”, foi 

abordado como os pescadores indicam o tempo evidenciando que as pessoas da comunidade 

aprendem esses indicadores desde crianças. Descobrem que as chuvas, o sol, as cheias, o 

movimento das marés, a lua e os ventos são instrumentos de medidas de tempo (FURTADO, 

1993).  
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A rotina das crianças começa ao acordarem logo cedo, por volta das seis horas da 

manhã. Arrumam-se, tomam café e vão à escola. Ao retornar, trocam a roupa e, caso suas mães 

tenham saído para pescar, esquentam o almoço. Quando acham que a comida está pouca, “torram 

um ovo” para completar, sem solicitar a ajuda de nenhum adulto. Terminada a refeição, vão 

brincar. À tarde, por volta das 15 horas, param para fazer a tarefa de casa. Caso saiam sozinhas, 

retornam antes da “boca da noite”, pois à noite devem estar em casa com os pais.  

Realizam as atividades diurnas geralmente sem acompanhamento direto de um adulto 

e sem consultar nenhum relógio. Apenas observam o movimento do sol e dos ventos, como 

normalmente fazem suas mães, suas avós e seus demais familiares. A mãe ou a tia, em alguns 

momentos da tarde, pergunta onde estão e o que fazem ou sai até o quintal para ver onde estão. 

Todavia, ao analisar os cadernos para identificar como as medidas de tempo são 

abordadas no ambiente escolar, apenas em quatro foram encontrados registros envolvendo as 

medidas de tempo. Como a apresentação das atividades eram semelhantes, para evitar repetição, 

foram selecionados os registros dos cadernos de Joice quando cursava o 1º ano, no qual há 

referências às horas, aos dias e aos meses do ano, também no de Edson, quando cursava o 2º ano, 

no qual trata os dias da semana, ambos do ano de 2009.  

Inicialmente são apresentadas duas atividades do caderno de Joice, como mostram as 

Figuras 36 e 37. 
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Figura 36: Medidas de Tempo. 

Fonte: Caderno de Joice, referente ao segundo semestre do 1º ano do Ensino Fundamental, cursado entre março de 
2009 e fevereiro de 2010. 

 

No primeiro enunciado, ao se solicitar que o aluno desenhe relógios que marquem as 

horas indicadas, verifica-se que as indicações não possuem nenhuma referência às atividades 

vivenciadas pela criança ou mesmo realizadas pela escola. O texto do enunciado também não é 

claro para explicar que devem ser feitos relógios analógicos, tendo em vista que as horas 

indicadas aparecem no formato digital.  

Observa-se ainda que Joice, demonstrando a influência do cotidiano, responde que o 

primeiro dia da semana é a segunda-feira e que o último dia da semana é o domingo, pois, para 



 132 

ela, é no fim de semana que ocorrem as festas familiares e as atividades profissionais e escolares 

começam na segunda-feira, representando, assim, o início da semana.  

Na atividade seguinte, Figura 37, além da indicação das horas na forma digital para a 

analógica no relógio de ponteiros, aparecem duas questões: a primeira versa sobre os dias da 

semana e a segunda sobre os meses do ano. Na sequência, solicita-se ao aluno que arme e efetue 

quatro contas de adição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Medidas de tempo, meses do ano. 
Fonte: Caderno de Joice, referente ao segundo semestre do 1º ano do Ensino Fundamental, cursado entre março de 

2009 e fevereiro de 2010. 
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Nas duas atividades apresentadas, não há nenhuma solicitação para que a criança 

registre suas atividades, o horário em que as realiza nem como administra o seu tempo. Percebe-

se, ainda, que não existe opção para indicar horários e dias em que ela terá algum compromisso, 

como em quais dias da semana ela frequenta a escola, por exemplo. As duas solicitações de 

indicação de horas no relógio não fazem nenhuma referência às suas atividades durante todo o 

seu dia, possibilitando inferir que o objetivo era apenas registrar as horas no relógio com ponteiro.  

Nas atividades de Joice, representadas nas Figura 36 e 37, percebe-se que o seu 

cotidiano, seus afazeres e sua administração do tempo não são tomados como possibilidades de 

exemplos para trabalhar medidas de tempo. Nem mesmo sobre o tempo dentro do ambiente 

escolar há solicitação de resposta ou de indicação, pois não há nenhum questionamento sobre que 

horas as aulas começam e terminam, por exemplo. 

O registro encontrado no caderno de Edson, Figura 38, também não é muito diferente. 

É um pequeno apontamento sobre os dias da semana, porém não há atividade subsequente. Edson 

não soube explicar se deixou de copiar o restante ou se o registro da professora era apenas esse. 

 

 

 
Figura 38: Dias da semana. 

Fonte: Caderno de Edson, referente ao primeiro semestre do 2º ano do Ensino Fundamental, cursado entre março de 
2009 e fevereiro de 2010. 
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As crianças convivem diariamente com essas peculiaridades de medida de tempo, 

aprendendo a medir e a administrar seu tempo. Entretanto, nas propostas do ambiente escolar, é 

apresentado um relógio para marcar uma hora qualquer, sem relação alguma com o que fazem 

durante o dia ou durante a semana. A solicitação para indicação dos meses do ano também é 

apenas uma sequência de palavras sem nenhuma relação com a vida das crianças fora ou dentro 

do ambiente escolar, pois não existe espaço para indicar o mês no qual elas nasceram ou mesmo 

os meses nos quais iniciam e encerram o período letivo. 

O trocadilho do título desse tópico indica que essas crianças convivem com os 

tempos da atividade pesqueira, pois, para esses trabalhadores, não existe um tempo único, mas o 

tempo “das chuvas” e o tempo “sem chuva”, dentre outros, todos fortemente marcados pela 

natureza e o tempo “estático” apresentado no ambiente escolar.  

 

 

 

4.6. Troco e trocados 

 

 Neste tópico serão abordadas as estratégias de cálculos utilizadas pelas crianças 

nas suas atividades cotidianas registradas em seus cadernos. Elas envolvem  valores ou números 

naturais, pois, conforme referido na introdução deste capítulo, os cadernos também são utilizados 

pelas crianças e pelos familiares para registros pessoais não solicitados pela professora, mas que 

se relacionem com cálculos.  

Algumas dessas anotações revelam estratégias de cálculos utilizadas pelos membros 

da comunidade. Para evitar repetições, foram analisadas neste trabalho apenas aquelas 

encontradas no caderno de Márcio, referente ao segundo semestre de 2009, quando cursava o 4º 

ano do Ensino Fundamental. Nele foram encontrados alguns registros, como cálculos de valores 

que recebeu. Isso está demonstrado na Figura 39. 
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Figura 39: Operação aditiva. 
Fonte: Caderno escolar de Márcio, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 

2009 e fevereiro de 2010. 
 

 

A operação revela que Márcio, ao final do 4º ano do Ensino Fundamental, queria ter 

certeza do valor recebido dos pais ao armar e ao efetuar a adição com duas parcelas iguais de R$ 

1,50 (um real e cinquenta centavos). Ao armar o algoritmo da adição, ele demonstra que a sua 

estratégia para resolver somas já foi influenciada pelo que aprendeu no ambiente escolar, pois ele 

coloca unidade de centavos embaixo de unidade de centavos, dezena de centavos embaixo de 

dezenas de centavos, vírgula embaixo de vírgula e o real (o inteiro) embaixo do real. Diante de tal 

cálculo é possível inferir que Márcio já sabe usar e operar aditivamente com números decimais.  

Ainda sobre as estratégias de cálculo nesse mesmo caderno, há outro registro que foi 

destacado e está explicitado na Figura 40, no qual se percebe uma adição com muitas parcelas, 

que poderia ser resolvida através da multiplicação (R$ 29,90 x 12). Todavia, ele utilizou adições 

sucessivas para resolver cada etapa da operação.  
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Figura 40: Adição com muitas parcelas. 
Fonte: Caderno escolar de Márcio, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 

março de 2009 e fevereiro de 2010. 
 

Ao observar atentamente o registro feito, é possível perceber que Márcio armou a 

adição com as doze parcelas, seguindo as regras do algoritmo da adição. Separou os 90 centavos 

e começou somando as dezenas dos centavos, como se fossem unidades, de dois em dois (9+9, 

9+9, 9+9, 9+9, 9+9, 9+9). Ao lado de cada par, registrou o número 18 que é o resultado da soma. 

Depois repetiu o mesmo processo para somar as 6 parcelas de 18. Começou pelas unidades, 

somando-as de duas em duas (8+8, 8+8, 8+8) e registrando ao lado o resultado 16. A partir disso, 

obteve 16x3, cujo resultado é 38. Entretanto, colocou o 8 no final da coluna das dezenas de 

centavos, colocou o 3 em cima da coluna das unidades de reais, somando 12 parcelas de 9 e 

acrescentando 3, encontrando apenas 41. Colocou o 1 no final da coluna das unidades, o 4 no 

topo da coluna das dezenas, e, então, somou 12 parcelas de 2, acrescentando mais 4, perfazendo 

um total de 28, que completaria o valor de R$ 281, 80 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta 

centavos)56. 

Ao ser questionado sobre o que estava registrado ali, Márcio disse não se lembrar. Foi 

apresentada, então, a mesma estratégia numa folha de papel e solicitado que ele observasse e 

                                                 
56 O resultado da operação é R$ 358,80 (trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos). 
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tentasse explicar o que fez para resolver tal cálculo. Após alguns instantes olhando o registro, ele 

conseguiu explicar parte do seu cálculo, conforme mostra a Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 41: Explicação de estratégia. 
Fonte: Caderno escolar de Márcio, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 

março de 2009 e fevereiro de 2010. 
 

A explicação dada por Márcio restringe-se à operação dos centavos: “primeiro peguei 

o nove. Depois e dois em dois, botei dezoito seis (vezes)57, depois oito com oito, deu dezesseis. 

Três (3x16) deu trinta e oito. Botei (o) oito embaixo e o três em cima do um, (o resultado) deu 

nove”. 

                                                 
57 As palavras entre parênteses não foram escritas por ele, mas foram pronunciadas por ele quando a pesquisadora fez 
a leitura oral do que ele havia escrito, tentando completar o texto feito. 
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Apesar do erro da soma na explicação e no registro escrito, é possível inferir que 

Márcio demonstra não dominar a multiplicação e se sente mais seguro em utilizar a adição. Por 

outro lado, não está seguro em somar números maiores e com muitas parcelas. Tal dificuldade é 

agravada por não dominar outros mecanismos de validação dos cálculos, pois ele não utilizou 

algum outro recurso de cálculo para conferir se o mesmo que fez está correto. Fato evidenciado 

quando foi solicitado a explicar como fez, ele não consegue perceber os erros que cometeu.  

Dominar outros mecanismos de validação dos cálculos é importante para assegurar a 

aprendizagem das quatro operações básicas, pois o ensino delas é um pilar da educação básica em 

vários países (PARRA, 1996), inclusive considerado pelas professoras da escola. Os mecanismos 

de validação podem ser diferenciados e os alunos devem decidir aquele que lhes parece mais 

confiável, como destaca Parra (1996): 

 

Os alunos devem buscar os procedimentos que lhes pareçam mais úteis, discutir 
suas escolhas e analisar sua pertinência e sua validade, acreditamos que através 
disto, inserimos no âmbito do cálculo o que constitui o desafio central de toda 
didática: que os alunos possam articular o que sabem com o que têm que 
aprender (PARRA, 1996, p. 198-199). 
 

 

Confirmar que sabe utilizar o algoritmo da adição e que pode validá-la por outros 

caminhos, por outras estratégias e descobrir  meios mais econômicas são saberes que  Márcio 

ainda precisa conquistar. Entretanto, ele ainda não consegue discutir suas escolhas nem consegue 

analisar a pertinência do escolhido para responder ao desafio proposto. Mesmo cursando o 5º ano 

do Ensino Fundamental, ele não consegue articular o que sabe com o que necessita aprender. 

Ao analisar os registros em seu caderno, não foi encontrada nenhuma referência a 

estratégias de validação dos cálculos como, por exemplo, as estimativas sugeridas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997). No livro didático adotado para o 4º ano em 

2009 (EDITORA MODERNA, 2005c) também não há referência a uma possível diversidade de 

estratégias de validação. Da coleção adotada, apenas no volume 2, destinado ao 3º ano, é 

abordado, mas voltado apenas para medidas. Só depois de abordar o algoritmo da adição é 

apresentada a adição por decomposição que, segundo os autores, é a estratégia aconselhada para 

somar os valores posicionais dos algarismos envolvidos. Contudo não foi utilizada. 

Outro problema apresentado na explicação de Márcio é que ao relatar os passos que 

seguiu para resolver a operação ele pensa os números como unidades. O valor do algarismo, 
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devido à sua posição, está sendo abandonado na hora de operar, revelando que ele está pensando 

nas colunas como unidades, separadamente do valor total ao ser operado. Vale ressaltar, 

entretanto, que o valor posicional dos números é essencial no processo de validação (LENER; 

SADOVSKY, 1996), pois se ele pensasse que estava somando doze parcelas de 90 e que 10 

parcelas de 90 dá uma soma de 900, logo perceberia que o resultado das doze parcelas não 

poderia ser 380. Portanto, pensar nas colunas isoladamente compromete a verificação do total 

encontrado. 

Para abandonar a adição sucessiva é necessário que a criança esteja segura da 

complexidade que envolve o sistema de numeração, refletindo sobre suas regras e 

compreendendo as várias decomposições possíveis de um número. Ao mesmo tempo, há uma 

necessidade de estimular a diversidade nas estratégias de cálculo, pois “a busca de estratégias 

mais econômicas para resolver operações funciona como um motor para descobrir novas relações 

envolvidas na notação numérica” (LENER; SADOVSKY, 1996, p. 142). Da mesma forma ocorre 

com as operações. 

Entretanto, na análise dos cadernos, percebe-se que a grande maioria das atividades 

registradas envolvem cálculos e operações, principalmente os algoritmos convencionais58. Fato 

que foi confirmado nas observações das aulas, pois em todas as turmas nas quais as crianças se 

encontravam, números e operações estavam sendo trabalhadas. A saber: o 1º ano estava 

estudando adição e a turma do 2º ano, multiplicação e divisão com números até as dezenas 

simples; o 3º ano, as quatro operações envolvendo números até as centenas simples. Na turma do 

4º, estavam sendo trabalhadas divisão e leitura de tabelas, com ênfase nas operações. Por fim, o 

5º ano estava trabalhando números decimais – representação, leitura, transformação em números 

fracionários, adição e subtração – e porcentagem. 

Apesar de repetir diversas vezes cada operação trabalhada em sala, essas crianças 

continuam utilizando a adição para resolver a maioria dos cálculos sem considerar outras 

possibilidades como estimativas, aproximações e as demais operações, conforme pode ser 

visualizado na atividade de Márcio, Figura 42. 

                                                 
58 Algoritmo convencional, também conhecido como conta armada, é a técnica operatória mais econômica que, no 
caso das quatro operações básicas da Matemática, baseia-se no sistema de numeração decimal. 
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Figura 42: Estratégias de multiplicação, Márcio. 

Fonte: Caderno de Márcio, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 2009 e 
fevereiro de 2010. 

 
Para preencher os quadros com os triplos e os quádruplos dos números dados, ele 

registra vários cálculos, apagando uns totalmente, outros parcialmente e mantendo outros. Dentre 

os registros que permaneceram total ou parcialmente, observa-se que ele utilizou o algoritmo da 

multiplicação para calcular o triplo de 32 e o quádruplo de 45. Porém, para encontrar o quádruplo 

de 18, recorreu à adição sucessiva, conforme destaques na Figura 42. 

No segundo registro, Figura 43, Márcio estava resolvendo uma lista com nove 

divisões, utilizando o algoritmo conhecido como Método Longo, que “consiste em realizar todas 
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as subtrações no próprio Algoritmo da Divisão em lugar de realizá-las separadamente” 

(CASSIANO, 2009, p. 62, grifo do autor). Assim, após colocar um número no quociente, ele é 

multiplicado pelo divisor e o produto dessa multiplicação é escrito embaixo das casas do 

dividendo que estão sendo operadas. Subtrai-se, então, do dividendo o número registrado e, após 

encontrar o resultado da subtração, outra casa do divisor é baixada para formar outro número que 

deverá ser dividido pelo mesmo processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Estratégia de divisão, Márcio. 
Fonte: Caderno de Márcio, referente ao segundo semestre do 4º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 2010 e 

fevereiro de 2011. 
 

 

Para resolver a divisão 348 : 3 (trezentos e quarenta e oito dividido por três), Márcio 

inicia dividindo 3:3=1 (três dividido por três é igual a um), 1x3=3 (um multiplicado por três é 
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igual a três) e 3-3=0 (três menos três é igual a zero). Ele passa então a dividir a dezena, desce o 4 

e divide 4:3=1 (quatro dividido por três é igual a um), 1x3=3 (um multiplicado por três é igual a 

três) e 4-3=1 (quatro menos três é igual a um). Após dividir as 4 dezenas por 3, sobra uma dezena. 

Então desce a unidade 8, perfazendo o total de 18. Ao precisar dividir um número maior que 10, 

ele recorre à contagem, fazendo grupos de 3 bolinhas até completar 18. Foram feitos 6 grupos de 

3, sem restar nenhuma bolinha. Dessa forma, ele registra no quociente 6, que multiplica por 3, 

fazendo 6x3=18 (seis multiplicado por três é igual a dezoito) e 18-18=0 (dezoito menos dezoito é 

igual a zero). 

O recurso da contagem é muito comum para as crianças, assim como a utilização de 

desenhos e de outros meios, por acreditarem que serão de grande ajuda nos cálculos sobre os 

quais ainda não tem segurança. Diante de estratégias semelhantes, Cavalcanti (2001) contribui: 

 

[...] um olhar mais voltado para o processo e o raciocínio utilizado pelas crianças 
revela-nos que elas estão em busca de um caminho próprio [...]. Para elas, não é 
estranho fazer um desenho na tentativa de encontrar a solução; muito pelo 
contrário, tal ação surge naturalmente, sendo vista como um caminho viável para 
se chegar à solução (CAVALCANTI, 2001, p. 122). 

 

Para a autora supracitada, as crianças, ao utilizarem os recursos da contagem, estão 

buscando seus próprios caminhos para resolverem situações que envolvam cálculos. Entretanto, 

para Zunino (1995), as crianças utilizam essas estratégias combinando-as com outras. Como no 

ambiente escolar essas formas de cálculos não são valorizadas, elas vão, aos poucos, 

abandonando-as. Todavia, sempre que necessário, retornam à contagem. 

 

[...] nenhuma criança utiliza de forma exclusiva a representação convencional, 
todas a combinam com alguma outra forma de representação. No entanto, há 
muitas crianças [...] que sempre utilizam formas próprias de representação, sem 
apelar em nenhum caso, à forma convencional. [...] Na escola se ensina às 
crianças representar as operações de uma única maneira (ZUNINO, 1995, p. 52-
53). 

 
 

A contagem e a adição são as estratégias utilizadas não só por Márcio, mas também 

por Elisabete, pois, para resolver divisão, ela recorreu à decomposição através de desenho, 

fazendo tracinhos para representar ora dezenas, ora unidades. 

 



 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Estratégia de cálculo de Elisabete. 
Fonte: Caderno de Elisabete, referente ao segundo semestre do 3º ano do Ensino Fundamental, cursado entre 2009 e 

fevereiro de 2010. 
 

No registro acima, para resolver o problema “Luana tem 47 revistas para distribuir 

igualmente entre 3 crianças, quantas figuras sobram?”, Elisabete arma a divisão 47:3 (quarenta e 

sete divido por três) e inicia fazendo a divisão 4:3 (quatro dividido por três). Pensando em 

colunas isoladas como se fossem unidades, ela risca 4 traços, tira três, que representam as três 

revistas recebidas pelas crianças, e sobra 1. Dessa forma, cada criança receberia uma revista e 

sobraria 1. Entretanto, ao começar pela coluna da dezena, Elisabete demonstra que o saber 
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instituído passa a fazer parte do seu pensamento matemático, pois o algoritmo da divisão começa 

a ser resolvido pelas colunas de maior valor posicional.  

Como o 1 que sobrou é uma dezena, ela escreve 1 embaixo do 4, que também é uma 

dezena. Ao descer as 7 unidades, Elisabete tem 17 para dividir entre as 3 crianças. Como é mais 

fácil pensar em colunas separadas, ela faz 17 tracinhos marcando-os de três em três. Tal 

marcação indica que primeiro ela distribuiu três revistas e sobraram 14 revistas, depois ela 

distribuiu mais três revistas e sobraram 11, e assim prossegue até acabarem as possibilidades de 

distribuição, sobrando 2 revistas. Como há 5 blocos de 3, registra o 5 no quociente e 2 no resto.  

Tal estratégia demonstra que Elisabete precisa avançar em seu pensamento 

matemático, pois o recurso da contagem deve ser abandonado à medida que a criança avança para 

a sobrecontagem, na qual se deve conservar um dos números envolvidos na operação, 

acrescentando apenas o segundo termo de um em um (KAMII, 2002), para posteriormente operar 

conservando os valores, sem necessidade de contar de um em um. Para tanto, é necessário que a 

criança vivencie atividades que contribuam para o desenvolvimento do cálculo mental, 

principalmente aquele que é pensado e refletido, (PARRA, 1996) muitas vezes, sem ser 

expressado ou registrado. 

No registro da divisão, ela deixa claro que seu cálculo mental ainda precisa ser escrito, 

assim como Márcio o faz para resolver as multiplicações. Vale ressaltar que, segundo Parra 

(1996), tal estratégia “não exclui a utilização de papel e lápis, particularmente no registro de 

cálculos intermediários em um processo que é, essencialmente, mental” (PARRA, 1996, p. 188).  

Todavia, o registro de Elisabete também permite inferir que há um distanciamento 

entre a estratégia de cálculo usada por ela e o que é ensinado na escola. Para utilizar o algoritmo 

convencional da divisão, é necessário dominar todas as regularidades e as regras do sistema de 

numeração decimal, decompor e compor o número dado sob diferentes possibilidades. As 

crianças, para resolverem problemas da divisão, por exemplo, iniciam usando desenhos para 

realizar os cálculos. Quando começam a avançar para a sobrecontagem, passam a usar algarismos 

para, posteriormente, realizá-la mentalmente (ZUNINO, 1995). Elisabete ainda utiliza desenhos 

para representar as quantidades, evidenciando que, provavelmente, para ela, a técnica operatória 

ensinada na escola exige muita abstração para decompor o número a ser dividido.  

Ainda no registro apresentado na Figura 44, percebe-se que Elisabete consegue 

resolver as adições propostas, porém não consegue realizar nenhuma das multiplicações 
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propostas, nem mesmo a multiplicação por 2. A partir dessa constatação, é possível inferir que 

ela precisará ainda da decomposição e da contagem para resolver suas divisões, pois, para utilizar 

o algoritmo da adição com segurança, precisará dominar as multiplicações. 

Ao buscar alternativas para resolver as operações propostas em algoritmos 

convencionais, as crianças apresentam o seu troco para uma alternativa de cálculo que lhes parece 

trocada ao seu raciocínio operatório.  As técnicas convencionais exigem domínio do sistema de 

numeração decimal, que está organizado na base 10. Também demandam agilidade, compreensão 

da capacidade de composição e decomposição de um número a ser operado. Todavia, são 

apresentados como única alternativa de cálculo de cada operação. Verdadeiramente são as mais 

econômicas, mas não são as únicas possibilidades de encontrar um resultado. Provavelmente, ao 

apagar seu cálculo mental, as crianças confirmam que caminhos diferentes aos convencionais não 

fazem parte do ambiente escolar e por isso não podem ficar visíveis.  

Percebe-se que os sujeitos da pesquisa construíram muitos saberes matemáticos tanto 

nas atividades relacionadas à pesca como nas demais do seu cotidiano. Tais saberes estão 

próximos daqueles que são apresentados como saber instituído no ambiente escolar cujas 

demonstrações, em parte, já atendem às propostas dos PCN. Isso é verificado nos desenhos dos 

espaços feitos por Márcio, pois demonstra saber a 

 

localização de pessoas ou objetos no espaço, com base em diferentes pontos de 
referência e algumas indicações de posição. [...] Dimensionamento de espaços, 
percebendo relações de tamanho e forma. [...] Percepção de elementos 
geométricos nas formas da natureza e nas criações artísticas (BRASIL, 1997, p. 
51 e 60). 

 

Outros saberes identificados como medir comprimentos, massas e tempo ficaram 

evidenciados nas construções. Traçar formas e dividi-las, transformá-las e calcular são exemplos 

dos saberes construídos por essas crianças. Todavia, percebe que as medidas de comprimento, de 

massa e de tempo pouco são abordadas no ambiente escolar e, quando o são, os distanciamentos 

são bem maiores que as aproximações. 

O uso do espaço e das formas também é muito pouco explorado no ambiente escolar. 

Nas poucas abordagens encontradas, os distanciamentos são ainda mais evidenciados. As 

crianças já dominam vários saberes e precisariam conhecer a nomenclatura adequada tanto para 

medidas como para o espaço e a forma. 
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As operações são muito valorizadas no ambiente escolar e comprometem a maior 

parte do tempo letivo destinado à Matemática. As professoras acreditam que as operações são os 

temas mais importantes a serem trabalhados nas suas salas de aula. As crianças, por sua vez, 

tentam utilizar o saber transmitido na escola, mas não dominam todas as variáveis necessárias 

para utilizar as técnicas lá ensinadas. Dessa forma, recorrem à contagem com desenho, à 

decomposição e a adições sucessivas para calcular. Todavia, no ambiente escolar não são 

estimuladas técnicas de verificação e de validação dos cálculos, dificultando, assim, a 

aprendizagem das crianças no que se refere a conferir se o cálculo que fizeram está certo. 

No ambiente escolar os saberes tradicionais não são valorizados nem reconhecidos. 

Entretanto, é a escola a instituição social responsável por transmitir o saber instituído que lhes 

permitirá, segundo o sonho de suas mães, um futuro melhor. Talvez se o ensino da matemática 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental fosse mais próximo da metodologia etnomatemática, 

aproveitando os saberes construídos para valorizá-los e compará-los ao saber escolar e ao 

científico, permitindo que as crianças escolhessem qual pretendem usar, facilitaria a 

aprendizagem das crianças. Entretanto, cabe a pesquisas futuras investigar se tal metodologia 

contribuiria com a aprendizagem das crianças filhas de pescadores e com seu avanço nos estudos.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os sujeitos desta pesquisa, que se destacaram como crianças oriundas de uma 

comunidade de pescadores, vivem sua infância entre a cultura da pesca, as brincadeiras e a escola. 

Apesar de cercada pelo crescimento populacional e imobiliário, como outras tantas comunidades 

do litoral brasileiro, Areia Branca mantém as características de população tradicional ligada à 

atividade pesqueira, especificamente, à artesanal. As famílias e suas crianças vivem em um 

ambiente marcado por uma tradição dinâmica que conserva costumes e valores, mas que 

acrescenta novas informações, sem perder suas características e saberes originais, sem abandonar 

aqueles que consideram essenciais. 

Nesse ambiente, o tempo, o espaço, as estimativas, as conversões de litros em massa 

e as alterações nas formas de objetos para construir outros que lhes sejam úteis fazem parte do 

seu cotidiano, portanto, é rico de saberes e fazeres. Nele, as crianças nascem, crescem, brincam, 

criam e observam ouvindo de seus familiares mais velhos informações que lhes permitem 

construir seus saberes relacionados à natureza, e, principalmente, à matemática explicitada nas 

suas construções vivências espaço-temporais. Vale destacar que o tempo e o espaço, para os 

pescadores, são marcados por valores muito diferentes daqueles vivenciados nos grandes centros 

urbanos. Ali a natureza influencia nos seus indicadores de tempo e localizadores do espaço.  

Percebe-se ainda, que realizam medidas de comprimento, utilizando partes do corpo 

como instrumento e unidade de medida, estimam e pesam o pescado, administram o tempo para 

suas atribuições sem auxílio do relógio. Fazem compras e vendem guloseimas manuseando e 

calculando valores. Realizam os cálculos utilizando estratégias próprias. 

No espaço de convivência, as crianças crescem e brincam aprendendo a medir, situar-

se, posicionar-se, dimensionar o espaço necessário para realizar as suas brincadeiras, demarcam 

de forma proporcional a área que será utilizada em cada uma. Deslocam-se, localizam objetos e 

pessoas no espaço, representam os espaços da pesca e onde moram, demonstram interpretar o 

local que em vivem e onde suas famílias praticam a pesca, percebem semelhanças e diferenças 

entre os objetos que fazem parte do seu cotidiano.  

Embora essas crianças sejam alunas da escola local e que outros moradores sejam 

funcionários, mesmo que temporariamente, percebe-se que os seus saberes e as suas relações não 
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são consideradas nessa instituição, ao abordar os temas a serem aprendidos pelas crianças, como 

observado nos registros nos cadernos escolares.  

Todavia, é possível perceber que as crianças construíram mais saberes do que aqueles 

que foram trabalhados no ambiente escolar, restando apenas aprender a nomenclatura adequada 

das figuras planas e conhecer os sólidos. Quanto às grandezas e às medidas, constata-se que eles 

já utilizam as medidas de comprimento, usando o corpo como unidade e instrumento, faltando 

estabelecer relações entre passo/metro, mão/centímetros e largura do dedo/centímetros, 

identificando os instrumentos usados para medir. As “bolsas de quilo” e compras de produtos 

alimentícios em quilos são comuns, entretanto, fracionar esses quilos ou estimar quanto falta para 

completar uma bolsa de quilo para descobrir o grama, ainda precisam ser aprofundados. 

As medidas de tempo são um forte exemplo de distanciamento entre o saber das 

crianças e aquele que é trabalhado no ambiente escolar. Como já abordado anteriormente, o 

tempo para as populações tradicionais não é medido apenas em horas, dias, semanas, meses e 

anos; mas, são os elementos da natureza que determinam as marcações e medidas do tempo. 

Todavia, verifica-se que esse saber é apresentado nas tarefas escolares de forma fria e distante da 

vida que acontece fora e, até mesmo, dentro dos seus muros.  

Entretanto, são nos cálculos que aparecem os maiores distanciamentos. Enquanto eles 

sentem-se seguros para utilizar a adição para resolver a maioria das operações que são solicitadas, 

usam, ainda, a contagem e a decomposição como recurso sempre que sentem necessidade, na 

escola ou nas situações cotidianas. As atividades escolares apresentam muitas contas envolvendo 

as quatro operações básicas, porém, na sua maioria, são números vazios, sem nenhuma relação 

com uma situação que estimule o pensar nas várias possibilidades de respostas. Além disso, não 

foram encontradas nos registros, nem observadas maneiras de possibilitar que as crianças 

descubram as várias alternativas para resolver os cálculos propostos, para que elas descubram 

quais são as formas mais econômicas de fazê-los e escolham as que preferem. 

A prática do ensino de Matemática na escola não considera os saberes construídos 

pelas crianças, a sua etnomatemática. O saber matemático ensinado reproduz o sistema de 

dominação existente na história da humanidade, visto que, ao longo da sua história, o homem 

construiu saberes que foram sendo contestados, reavaliados ou simplesmente ampliados e 

acumulados durante toda a existência humana. Entretanto, diferentes povos contribuíram nesse 

processo, favorecendo o aprofundamento cada vez maior de determinadas áreas, proporcionando 
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a diversificação das especialidades. Todavia, apenas os saberes de alguns povos, geralmente do 

dominador, passaram a ser transmitidos como os legítimos e a única forma de saber e fazer. 

Vale ressaltar que a opção por analisar o trabalho de campo com as crianças, através 

dos pressupostos da etnomatemática, é antes por considerar que os aspectos do conhecimento 

matemático constituem-se nos contextos culturais dos sujeitos e se materializa nas relações de 

subordinação e emancipação, possíveis na escola. Mas também, por entender que existe 

necessidade de pensar na etnomatemática metodologia para a prática na sala de aula e na 

formação de professores que proporcione aos professores conhecer a possibilidade do uso da 

etnomatemática nas aulas, para contribuir na tentativa de minimizar os distanciamentos que 

parecem ainda existir entre os saberes tradicionais e os transmitidos no ambiente escolar. 

Como já destacado em outro ponto do texto, achamos possível o diálogo entre a 

etnomatemática e a etnografia, permitindo, no trabalho de campo e na relação com os sujeitos, 

algo mais próximo de seus saberes e de sua cultura. Tanto a etnografia como a etnomatemática 

não trabalham com o quadro de resultados finais, mas de reflexões sobre a produção do 

conhecimento e da valorização dos saberes matemáticos em diferentes contextos de vida e de 

trabalho dos sujeitos. 

Por fim, percebe-se que apesar do grande potencial e do significativo número de 

homens e mulheres envolvidos no trabalho pesqueiro, a pesca no Estado de Sergipe é 

basicamente artesanal e não existem políticas públicas estaduais que contribuam para a ampliação 

dessa atividade, nem conservação e manutenção da produção cultural desse grupo no Estado. 

Tendo em vista, que os pescadores artesanais construíram saberes durante séculos, porém esses 

não são valorizados e reconhecidos, correndo risco de desaparecer, mediante a crescente 

urbanização que invade as comunidades pesqueiras. Em Areia Banca, por exemplo, os pescadores 

já demonstram perder parte dos fazeres relacionados à pesca, como a confecção de alguns   

apetrechos. 
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LEI No 10.779, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003. 

Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro desemprego, durante o período de defeso, ao 
pescador profissional que exerce a atividade pesqueira de forma artesanal.  

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

        Art. 1o O pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em 
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, fará jus ao benefício de 
seguro-desemprego, no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de defeso de atividade 
pesqueira para a preservação da espécie.  

        § 1o Entende-se como regime de economia familiar o trabalho dos membros da mesma família, 
indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem 
a utilização de empregados. 

        § 2o O período de defeso de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em relação à espécie marinha, fluvial ou 
lacustre a cuja captura o pescador se dedique. 

        Art. 2o Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao órgão competente do 
Ministério do Trabalho e Emprego os seguintes documentos: 

        I - registro de pescador profissional devidamente atualizado, emitido pela Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República, com antecedência mínima de um ano da data do início 
do defeso; 

        II - comprovante de inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS como pescador, e do 
pagamento da contribuição previdenciária; 

        III - comprovante de que não está em gozo de nenhum benefício de prestação continuada da 
Previdência ou da Assistência Social, exceto auxílio acidente e pensão por morte; e 

        IV - atestado da Colônia de Pescadores a que esteja filiado, com jurisdição sobre a área onde atue o 
pescador artesanal, que comprove: 

        a) o exercício da profissão, na forma do art. lo desta Lei; 

        b) que se dedicou à pesca, em caráter ininterrupto, durante o período compreendido entre o defeso 
anterior e o em curso; e 

        c) que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira. 

        Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e Emprego poderá, quando julgar necessário, exigir 
outros documentos para a habilitação do benefício. 

        Art. 3o Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se 
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício de que trata esta Lei estará sujeito: 

        I - a demissão do cargo que ocupa, se servidor público; 
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        II - a suspensão de sua atividade, com cancelamento do seu registro, por dois anos, se pescador 
profissional. 

        Art. 4o O benefício de que trata esta Lei será cancelado nas seguintes hipóteses: 

        I - início de atividade remunerada; 

        II - início de percepção de outra renda; 

        III - morte do beneficiário; 

        IV - desrespeito ao período de defeso; ou 

        V - comprovação de falsidade nas informações prestadas para a obtenção do benefício. 

        Art. 5o O benefício do seguro-desemprego a que se refere esta Lei será pago à conta do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, instituído pela Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990. 

        Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Art. 7o Fica revogada a Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991. 

        Brasília, 25 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Jaques Wagner 

Publicado no D.O.U. de 26.11.2003 
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Presidência da República  
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos  

LEI Nº 11.959, DE 29 DE JUNHO DE 2009.  

Mensagem de veto 

Vigência 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura e da Pesca, regula as 
atividades pesqueiras, revoga a Lei no 7.679, de 23 de 
novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 
221, de 28 de fevereiro de 1967, e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

NORMAS GERAIS DA POLÍTICA NACIONAL DE  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQUICULTURA E   

DA PESCA 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e 
da Pesca, formulada, coordenada e executada com o objetivo de promover: 

I – o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura como fonte de alimentação, emprego, 
renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, bem como a otimização dos 
benefícios econômicos decorrentes, em harmonia com a preservação e a conservação do meio ambiente 
e da biodiversidade; 

II – o ordenamento, o fomento e a fiscalização da atividade pesqueira; 

III – a preservação, a conservação e a recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas 
aquáticos; 

IV – o desenvolvimento socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade 
pesqueira, bem como de suas comunidades. 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES 

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I – recursos pesqueiros: os animais e os vegetais hidróbios passíveis de exploração, estudo ou 
pesquisa pela pesca amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura; 

II – aquicultura: a atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se 
dá total ou parcialmente em meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo, equiparada 
à atividade agropecuária e classificada nos termos do art. 20 desta Lei; 
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III – pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, apreender ou capturar 
recursos pesqueiros; 

IV – aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades 
competentes, exerce a aquicultura com fins comerciais; 

V – armador de pesca: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas autoridades 
competentes, apresta, em seu nome ou sob sua responsabilidade, embarcação para ser utilizada na 
atividade pesqueira pondo-a ou não a operar por sua conta; 

VI – empresa pesqueira: a pessoa jurídica que, constituída de acordo com a legislação e 
devidamente registrada e licenciada pelas autoridades competentes, dedica-se, com fins comerciais, ao 
exercício da atividade pesqueira prevista nesta Lei; 

VII – embarcação brasileira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no 
Brasil ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, 
bem como aquela sob contrato de arrendamento por empresa pesqueira brasileira; 

VIII – embarcação estrangeira de pesca: a pertencente a pessoa natural residente e domiciliada no 
exterior ou a pessoa jurídica constituída segundo as leis de outro país, em que tenha sede e 
administração, ou, ainda, as embarcações brasileiras arrendadas a pessoa física ou jurídica estrangeira; 

IX – transbordo do produto da pesca: fase da atividade pesqueira destinada à transferência do 
pescado e dos seus derivados de embarcação de pesca para outra embarcação; 

X – áreas de exercício da atividade pesqueira: as águas continentais, interiores, o mar territorial, a 
plataforma continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras áreas de pesca, 
conforme acordos e tratados internacionais firmados pelo Brasil, excetuando-se as áreas demarcadas 
como unidades de conservação da natureza de proteção integral ou como patrimônio histórico e aquelas 
definidas como áreas de exclusão para a segurança nacional e para o tráfego aquaviário; 

XI – processamento: fase da atividade pesqueira destinada ao aproveitamento do pescado e de 
seus derivados, provenientes da pesca e da aquicultura; 

XII – ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a atividade 
pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológico-pesqueiros, 
ecossistêmico, econômicos e sociais; 

XIII – águas interiores: as baías, lagunas, braços de mar, canais, estuários, portos, angras, 
enseadas, ecossistemas de manguezais, ainda que a comunicação com o mar seja sazonal, e as águas 
compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado o disposto em acordos e tratados de que 
o Brasil seja parte; 

XIV – águas continentais: os rios, bacias, ribeirões, lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos 
de água não marinha, naturais ou artificiais, e os canais que não tenham ligação com o mar; 

XV – alto-mar: a porção de água do mar não incluída na zona econômica exclusiva, no mar 
territorial ou nas águas interiores e continentais de outro Estado, nem nas águas arquipelágicas de 
Estado arquipélago; 

XVI – mar territorial: faixa de 12 (doze) milhas marítimas de largura, medida a partir da linha de 
baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas de grande 
escala, reconhecidas oficialmente pelo Brasil; 
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XVII – zona econômica exclusiva: faixa que se estende das 12 (doze) às 200 (duzentas) milhas 
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial; 

XVIII – plataforma continental: o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do 
mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre, até o bordo exterior da 
margem continental, ou até uma distância de 200 (duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a partir 
das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior da margem continental 
não atinja essa distância; 

XIX – defeso: a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como 
motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou 
acidentes; 

XX – (VETADO); 

XXI – pescador amador: a pessoa física, brasileira ou estrangeira, que, licenciada pela autoridade 
competente, pratica a pesca sem fins econômicos; 

XXII – pescador profissional: a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, 
licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios 
estabelecidos em legislação específica. 

CAPÍTULO III 

DA SUSTENTABILIDADE DO USO DOS RECURSOS 
         PESQUEIROS E DA ATIVIDADE DE PESCA 

Seção I 

Da Sustentabilidade do Uso dos Recursos Pesqueiros 

Art. 3o  Compete ao poder público a regulamentação da Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável da Atividade Pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos 
recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, autorizando 
ou estabelecendo, em cada caso:  

I – os regimes de acesso; 

II – a captura total permissível; 

III – o esforço de pesca sustentável; 

IV – os períodos de defeso; 

V – as temporadas de pesca; 

VI – os tamanhos de captura; 

VII – as áreas interditadas ou de reservas; 

VIII – as artes, os aparelhos, os métodos e os sistemas de pesca e cultivo; 
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IX – a capacidade de suporte dos ambientes; 

X – as necessárias ações de monitoramento, controle e fiscalização da atividade; 

XI – a proteção de indivíduos em processo de reprodução ou recomposição de estoques. 

§ 1o  O ordenamento pesqueiro deve considerar as peculiaridades e as necessidades dos 
pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando a garantir sua permanência e 
sua continuidade. 

§ 2o  Compete aos Estados e ao Distrito Federal o ordenamento da pesca nas águas continentais 
de suas respectivas jurisdições, observada a legislação aplicável, podendo o exercício da atividade ser 
restrita a uma determinada bacia hidrográfica. 

Seção II 

Da Atividade Pesqueira 

Art. 4o  A atividade pesqueira compreende todos os processos de pesca, explotação e exploração, 
cultivo, conservação, processamento, transporte, comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros. 

Parágrafo único.  Consideram-se atividade pesqueira artesanal, para os efeitos desta Lei, os 
trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em 
embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal. 

Art. 5o  O exercício da atividade pesqueira somente poderá ser realizado mediante prévio ato 
autorizativo emitido pela autoridade competente, asseguradas: 

I – a proteção dos ecossistemas e a manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios 
de preservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais; 

II – a busca de mecanismos para a garantia da proteção e da seguridade do trabalhador e das 
populações com saberes tradicionais; 

III – a busca da segurança alimentar e a sanidade dos alimentos produzidos. 

Art. 6o  O exercício da atividade pesqueira poderá ser proibido transitória, periódica ou 
permanentemente, nos termos das normas específicas, para proteção: 

I – de espécies, áreas ou ecossistemas ameaçados; 

II – do processo reprodutivo das espécies e de outros processos vitais para a manutenção e a 
recuperação dos estoques pesqueiros; 

III – da saúde pública; 

IV – do trabalhador. 

§ 1o  Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, o exercício da atividade pesqueira é proibido: 

I – em épocas e nos locais definidos pelo órgão competente; 
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II – em relação às espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos não 
permitidos pelo órgão competente; 

III – sem licença, permissão, concessão, autorização ou registro expedido pelo órgão competente; 

IV – em quantidade superior à permitida pelo órgão competente; 

V – em locais próximos às áreas de lançamento de esgoto nas águas, com distância estabelecida 
em norma específica;  

VI – em locais que causem embaraço à navegação; 

VII – mediante a utilização de: 

a) explosivos; 

b) processos, técnicas ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante 
ao de explosivos; 

c) substâncias tóxicas ou químicas que alterem as condições naturais da água; 

d) petrechos, técnicas e métodos não permitidos ou predatórios. 

§ 2o  São vedados o transporte, a comercialização, o processamento e a industrialização de 
espécimes provenientes da atividade pesqueira proibida. 

Art. 7o  O desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira dar-se-á mediante: 

I – a gestão do acesso e uso dos recursos pesqueiros; 

II – a determinação de áreas especialmente protegidas; 

III – a participação social; 

IV – a capacitação da mão de obra do setor pesqueiro; 

V – a educação ambiental; 

VI – a construção e a modernização da infraestrutura portuária de terminais portuários, bem como 
a melhoria dos serviços portuários; 

VII – a pesquisa dos recursos, técnicas e métodos pertinentes à atividade pesqueira; 

VIII – o sistema de informações sobre a atividade pesqueira; 

IX – o controle e a fiscalização da atividade pesqueira; 

X – o crédito para fomento ao setor pesqueiro. 

CAPÍTULO IV 
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DA PESCA 

Seção I 

Da Natureza da Pesca 

Art. 8o  Pesca, para os efeitos desta Lei, classifica-se como: 

I – comercial: 

a) artesanal: quando praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em 
regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, 
desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte; 

b) industrial: quando praticada por pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais, 
empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando embarcações de pequeno, médio ou 
grande porte, com finalidade comercial; 

II – não comercial: 

a) científica: quando praticada por pessoa física ou jurídica, com a finalidade de pesquisa 
científica; 

b) amadora: quando praticada por brasileiro ou estrangeiro, com equipamentos ou petrechos 
previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer ou o desporto; 

c) de subsistência: quando praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de 
lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica. 

Seção II 

Das Embarcações de Pesca 

Art. 9o  Podem exercer a atividade pesqueira em áreas sob jurisdição brasileira: 

I – as embarcações brasileiras de pesca; 

II – as embarcações estrangeiras de pesca cobertas por acordos ou tratados internacionais 
firmados pelo Brasil, nas condições neles estabelecidas e na legislação específica; 

III – as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por empresas, armadores e cooperativas 
brasileiras de produção de pesca, nos termos e condições estabelecidos em legislação específica. 

§ 1o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se equiparadas às embarcações brasileiras de pesca 
as embarcações estrangeiras de pesca arrendadas por pessoa física ou jurídica brasileira. 

§ 2o  A pesca amadora ou esportiva somente poderá utilizar embarcações classificadas pela 
autoridade marítima na categoria de esporte e recreio. 

Art. 10.  Embarcação de pesca, para os fins desta Lei, é aquela que, permissionada e registrada 
perante as autoridades competentes, na forma da legislação específica, opera, com exclusividade, em 
uma ou mais das seguintes atividades: 
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I – na pesca; 

II – na aquicultura; 

III – na conservação do pescado; 

IV – no processamento do pescado; 

V – no transporte do pescado; 

VI – na pesquisa de recursos pesqueiros. 

§ 1o  As embarcações que operam na pesca comercial se classificam em: 

I – de pequeno porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou menor que 20 (vinte); 

II – de médio porte: quando possui arqueação bruta - AB maior que 20 (vinte) e menor que 100 
(cem); 

III – de grande porte: quando possui arqueação bruta - AB igual ou maior que 100 (cem). 

§ 2o  Para fins creditícios, são considerados bens de produção as embarcações, as redes e os 
demais petrechos utilizados na pesca ou na aquicultura comercial. 

§ 3o  Para fins creditícios, são considerados instrumentos de trabalho as embarcações, as redes e 
os demais petrechos e equipamentos utilizados na pesca artesanal. 

§ 4o  A embarcação utilizada na pesca artesanal, quando não estiver envolvida na atividade 
pesqueira, poderá transportar as famílias dos pescadores, os produtos da pequena lavoura e da indústria 
doméstica, observadas as normas da autoridade marítima aplicáveis ao tipo de embarcação. 

§ 5o  É permitida a admissão, em embarcações pesqueiras, de menores a partir de 14 (catorze) 
anos de idade, na condição de aprendizes de pesca, observadas as legislações trabalhista, 
previdenciária e de proteção à criança e ao adolescente, bem como as normas da autoridade marítima. 

Art. 11.  As embarcações brasileiras de pesca terão, no curso normal de suas atividades, 
prioridades no acesso aos portos e aos terminais pesqueiros nacionais, sem prejuízo da exigência de 
prévia autorização, podendo a descarga de pescado ser feita pela tripulação da embarcação de pesca. 

Parágrafo único.  Não se aplicam à embarcação brasileira de pesca ou estrangeira de pesca 
arrendada por empresa brasileira as normas reguladoras do tráfego de cabotagem e as referentes à 
praticagem. 

Art. 12.  O transbordo do produto da pesca, desde que previamente autorizado, poderá ser feito 
nos termos da regulamentação específica. 

§ 1o  O transbordo será permitido, independentemente de autorização, em caso de acidente ou 
defeito mecânico que implique o risco de perda do produto da pesca ou seu derivado. 

§ 2o  O transbordo de pescado em área portuária, para embarcação de transporte, poderá ser 
realizado mediante autorização da autoridade competente, nas condições nela estabelecidas. 



 170 

§ 3o  As embarcações pesqueiras brasileiras poderão desembarcar o produto da pesca em portos 
de países que mantenham acordo com o Brasil e que permitam tais operações na forma do regulamento 
desta Lei. 

§ 4o  O produto pesqueiro ou seu derivado oriundo de embarcação brasileira ou de embarcação 
estrangeira de pesca arrendada à pessoa jurídica brasileira é considerado produto brasileiro. 

Art. 13.  A construção e a transformação de embarcação brasileira de pesca, assim como a 
importação ou arrendamento de embarcação estrangeira de pesca, dependem de autorização prévia das 
autoridades competentes, observados os critérios definidos na regulamentação pertinente. 

§ 1o  A autoridade competente poderá dispensar, nos termos da legislação específica, a exigência 
de que trata o caput deste artigo para a construção e transformação de embarcação utilizada nas pescas 
artesanal e de subsistência, atendidas as diretrizes relativas à gestão dos recursos pesqueiros. 

§ 2o  A licença de construção, de alteração ou de reclassificação da embarcação de pesca 
expedida pela autoridade marítima está condicionada à apresentação da Permissão Prévia de Pesca 
expedida pelo órgão federal competente, conforme parâmetros mínimos definidos em regulamento 
conjunto desses órgãos. 

Seção III 

Dos Pescadores 

Art. 14.  (VETADO) 

Art. 15.  (VETADO) 

Art. 16.  (VETADO) 

Art. 17.  (VETADO) 

CAPÍTULO V 

Da Aquicultura 

Art. 18.  O aquicultor poderá coletar, capturar e transportar organismos aquáticos silvestres, com 
finalidade técnico-científica ou comercial, desde que previamente autorizado pelo órgão competente, nos 
seguintes casos: 

I – reposição de plantel de reprodutores; 

II – cultivo de moluscos aquáticos e de macroalgas disciplinado em legislação específica. 

Art. 19.  A aquicultura é classificada como: 

I – comercial: quando praticada com finalidade econômica, por pessoa física ou jurídica; 

II – científica ou demonstrativa: quando praticada unicamente com fins de pesquisa, estudos ou 
demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada para essas finalidades; 
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III – recomposição ambiental: quando praticada sem finalidade econômica, com o objetivo de 
repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente habilitada; 

IV – familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei no 11.326, de 24 de julho 
de 2006; 

V – ornamental: quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição pública, com fins 
comerciais ou não.  

Art. 20.  O regulamento desta Lei disporá sobre a classificação das modalidades de aquicultura a 
que se refere o art. 19, consideradas: 

I – a forma do cultivo; 

II – a dimensão da área explorada; 

III – a prática de manejo; 

IV – a finalidade do empreendimento. 

Parágrafo único.  As empresas de aquicultura são consideradas empresas pesqueiras. 

Art. 21.  O Estado concederá o direito de uso de águas e terrenos públicos para o exercício da 
aquicultura. 

Art. 22.  Na criação de espécies exóticas, é responsabilidade do aquicultor assegurar a contenção 
dos espécimes no âmbito do cativeiro, impedindo seu acesso às águas de drenagem de bacia 
hidrográfica brasileira. 

Parágrafo único.  Fica proibida a soltura, no ambiente natural, de organismos geneticamente 
modificados, cuja caracterização esteja em conformidade com os termos da legislação específica. 

Art. 23.  São instrumentos de ordenamento da aquicultura os planos de desenvolvimento da 
aquicultura, os parques e áreas aquícolas e o Sistema Nacional de Autorização de Uso de Águas da 
União para fins de aquicultura, conforme definidos em regulamentação específica. 

Parágrafo único.  A implantação de empreendimentos aquícolas em áreas de salinas, salgados, 
apicuns, restingas, bem como em todas e quaisquer áreas adjacentes a rios, lagoas, lagos, açudes, 
deverá observar o contido na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código Florestal, na Medida 
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, e nas demais legislações pertinentes que dispõem 
sobre as Áreas de Preservação Permanente – APP. 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO AOS RECURSOS PESQUEIROS 

Art. 24.  Toda pessoa, física ou jurídica, que exerça atividade pesqueira bem como a embarcação 
de pesca devem ser previamente inscritas no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP, bem como 
no Cadastro Técnico Federal - CTF na forma da legislação específica. 

Parágrafo único.  Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão 
estabelecidos no regulamento desta Lei. 
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Art. 25.  A autoridade competente adotará, para o exercício da atividade pesqueira, os seguintes 
atos administrativos: 

I – concessão: para exploração por particular de infraestrutura e de terrenos públicos destinados à 
exploração de recursos pesqueiros; 

II – permissão: para transferência de permissão; para importação de espécies aquáticas para fins 
ornamentais e de aquicultura, em qualquer fase do ciclo vital; para construção, transformação e 
importação de embarcações de pesca; para arrendamento de embarcação estrangeira de pesca; para 
pesquisa; para o exercício de aquicultura em águas públicas; para instalação de armadilhas fixas em 
águas de domínio da União; 

III – autorização: para operação de embarcação de pesca e para operação de embarcação de 
esporte e recreio, quando utilizada na pesca esportiva; e para a realização de torneios ou gincanas de 
pesca amadora; 

IV – licença: para o pescador profissional e amador ou esportivo; para o aquicultor; para o armador 
de pesca; para a instalação e operação de empresa pesqueira;  

V – cessão: para uso de espaços físicos em corpos d’água sob jurisdição da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, para fins de aquicultura. 

§ 1o  Os critérios para a efetivação do Registro Geral da Atividade Pesqueira serão estabelecidos 
no regulamento desta Lei. 

§ 2o  A inscrição no RGP é condição prévia para a obtenção de concessão, permissão, autorização 
e licença em matéria relacionada ao exercício da atividade pesqueira. 

Art. 26.  Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à pesca comercial, além do 
cumprimento das exigências da autoridade marítima, deverá estar inscrita e autorizada pelo órgão 
público federal competente. 

Parágrafo único.  A inobservância do disposto no caput deste artigo implicará a interdição do barco 
até a satisfação das exigências impostas pelas autoridades competentes. 

CAPÍTULO VII 

DO ESTÍMULO À ATIVIDADE PESQUEIRA 

Art. 27.  São considerados produtores rurais e beneficiários da política agrícola de que trata o art. 
187 da Constituição Federal as pessoas físicas e jurídicas que desenvolvam atividade pesqueira de 
captura e criação de pescado nos termos desta Lei. 

§ 1o  Podem ser beneficiários do crédito rural de comercialização os agentes que desenvolvem 
atividades de transformação, processamento e industrialização de pescado, desde que atendido o 
disposto no § 1o do art. 49 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991. 

§ 2o  Fica o Poder Executivo autorizado a criar sistema nacional de informações sobre a pesca e a 
aquicultura, com o objetivo de coletar, agregar, intercambiar e disseminar informações sobre o setor 
pesqueiro e aquícola nacional. 
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Art. 28.  As colônias de pescadores poderão organizar a comercialização dos produtos pesqueiros 
de seus associados, diretamente ou por intermédio de cooperativas ou outras entidades constituídas 
especificamente para esse fim. 

Art. 29.  A capacitação da mão de obra será orientada para o desenvolvimento sustentável da 
atividade pesqueira. 

Parágrafo único.  Cabe ao poder público e à iniciativa privada a promoção e o incentivo da 
pesquisa e capacitação da mão de obra pesqueira. 

Art. 30.  A pesquisa pesqueira será destinada a obter e proporcionar, de forma permanente, 
informações e bases científicas que permitam o desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira. 

§ 1o  Não se aplicam à pesquisa científica as proibições estabelecidas para a atividade pesqueira 
comercial. 

§ 2o  A coleta e o cultivo de recursos pesqueiros com finalidade científica deverão ser autorizados 
pelo órgão ambiental competente. 

§ 3o  O resultado das pesquisas deve ser difundido para todo o setor pesqueiro. 

CAPÍTULO VIII 

DA FISCALIZAÇÃO E DAS SANÇÕES 

Art. 31.  A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque, 
conservação, transporte, processamento, armazenamento e comercialização dos recursos pesqueiros, 
bem como o monitoramento ambiental dos ecossistemas aquáticos. 

Parágrafo único.  A fiscalização prevista no caput deste artigo é de competência do poder público 
federal, observadas as competências estadual, distrital e municipal pertinentes. 

Art. 32.  A autoridade competente poderá determinar a utilização de mapa de bordo e dispositivo 
de rastreamento por satélite, bem como de qualquer outro dispositivo ou procedimento que possibilite o 
monitoramento a distância e permita o acompanhamento, de forma automática e em tempo real, da 
posição geográfica e da profundidade do local de pesca da embarcação, nos termos de regulamento 
específico. 

Art. 33.  As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão 
punidas na forma da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e de seu regulamento. 

CAPITULO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 34.  O órgão responsável pela gestão do uso dos recursos pesqueiros poderá solicitar amostra 
de material biológico oriundo da atividade pesqueira, sem ônus para o solicitante, com a finalidade de 
geração de dados e informações científicas, podendo ceder o material a instituições de pesquisa. 

Art. 35.  A autoridade competente, nos termos da legislação específica e sem comprometer os 
aspectos relacionados à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e às condições de 
habitabilidade da embarcação, poderá determinar que os proprietários, armadores ou arrendatários das 
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embarcações pesqueiras mantenham a bordo da embarcação, sem ônus para a referida autoridade, 
acomodações e alimentação para servir a: 

I – observador de bordo, que procederá à coleta de dados, material para pesquisa e informações 
de interesse do setor pesqueiro, assim como ao monitoramento ambiental; 

II – cientista brasileiro que esteja realizando pesquisa de interesse do Sistema Nacional de 
Informações da Pesca e Aquicultura. 

Art. 36.  A atividade de processamento do produto resultante da pesca e da aquicultura será 
exercida de acordo com as normas de sanidade, higiene e segurança, qualidade e preservação do meio 
ambiente e estará sujeita à observância da legislação específica e à fiscalização dos órgãos 
competentes. 

Parágrafo único.  (VETADO) 

Art. 37.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial. 

Art. 38.  Ficam revogados a Lei no 7.679, de 23 de novembro de 1988, e os arts. 1o a 5o, 7o a 18, 
20 a 28, 30 a 50, 53 a 92 e 94 a 99 do Decreto-Lei no 221, de 28 de fevereiro de 1967. 
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