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INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os fundamentos teóricos, os procedimentos 

metodológicos e alguns dos resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar 

os significados atribuídos à catação de resíduos sólidos recicláveis, por um grupo de 

crianças, estudantes de 2º ano de uma escola municipal de São Leopoldo – RS, cuja 

existência estava vinculada a essa atividade, examinando os jogos de linguagem que a 

constituíam. Em especial, neste texto, descrevo e analiso os jogos de linguagem que 

identifiquei na forma de vida do Bairro Santa Marta como guardando semelhanças de 

família com os que conformam a matemática escolar. 

O material de pesquisa foi composto por entrevistas realizadas com oito crianças 

– da turma de 2º ano para a qual lecionava –, com idades que variavam entre seis e onze 

anos, desencadeadas por desenhos que haviam realizado previamente; anotações de 

observações e falas registradas em diário de campo; desenhos e painéis feitos pelos 

alunos e informações geradas numa visita a um Aterro Sanitário.  A investigação serviu-

se de ferramentas teóricas provenientes das “oficinas” – no sentido atribuído por Veiga-

Neto (2006) – de diferentes autores, entre as quais assumiram uma posição privilegiada, 

as noções advindas das teorizações de Michel Foucault e do Segundo Wittgenstein.  

Ao analisar trabalhos apresentados nas últimas reuniões da Anped no Grupo de 

Trabalho Educação Matemática, observei que aqueles que tratam de questões relativas 

aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – assim como o que por ora apresento – 

apresentam um enfoque mais centrado na dimensão cognitiva do aprender e ensinar 

matemática (SELVA & FALCÃO, 2000; VASCONCELOS, 2005). De modo mais 

geral, ao examinar o que vem sendo produzido na área da Educação Matemática nessa 

etapa de escolarização, constatei que o enfoque predominante dos estudos situa-se nas 

práticas efetivadas nas salas de aula de matemática. Exemplo disso são os trabalhos de 

Guimarães e Vasconcelos (2007), que buscaram identificar concepções de acadêmicos 

de Pedagogia e Matemática e de professores da Educação Básica acerca da atividade 

com a resolução de problemas aditivos; de Andrade e Grando (2007), que analisaram 

em sua pesquisa, a contação de histórias como prática produtiva no ensino de 

matemática; e de Borba e Selva (2006), que teve como propósito identificar as 

estratégias utilizadas por alunos de 3ª e 5ª série na resolução de divisões com resto 
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diferente de zero. Diferentemente desses estudos, o presente trabalho detém-se na 

discussão de práticas matemáticas produzidas em um contexto não escolar, buscando 

apontar para sua produtividade para pensar o que é realizado no âmbito da escola.  

A análise do material de pesquisa permitiu inferir, entre outras coisas, que 

diferentes jogos de linguagem conformam o que é denominado, de modo sintético, 

pelos moradores do Bairro Santa Marta, por catação. Especificamente, irei abordar 

dois dos jogos de linguagem que identifiquei na forma de vida dos catadores do Bairro 

Santa Marta. Um deles diz respeito a uma forma peculiar de as crianças realizarem suas 

compras nos estabelecimentos comerciais do Bairro, que consistia em solicitar os 

produtos alimentícios que iriam adquirir pelo valor de dinheiro disponível para sua 

aquisição, ao invés de fazer a solicitação a partir de uma quantidade do produto 

previamente definida. Essa era uma das práticas efetivadas pelos moradores do local 

para realizar suas compras de acordo com suas possibilidades. Outro jogo que trarei ao 

texto é a prática de “aumentar o peso” das mercadorias vendidas para os galpões de 

reciclagem, para aumentar o lucro obtido na venda do material para a reciclagem. A 

partir dessa análise, foi possível inferir que as crianças mobilizavam em suas vidas 

estratégias para a resolução de problemas bastante diferente daquelas que constituem a 

educação matemática escolar.   

Em síntese, o que busco, neste trabalho, é realizar o exercício que Emmánuel 

Lizcano (2004) nos propõe, a partir do seguinte questionamento: “[...] o que ocorre se 

invertermos o olhar? Que enxergamos se, em lugar de olhar as práticas populares a 

partir “da matemática”, olhamos a matemática a partir das práticas populares?” É esse 

exercício de refletir sobre os jogos de linguagem efetivados pela forma de vida dos 

catadores do Bairro Santa Marta que me possibilitam reunir elementos que façam 

“pensar nosso pensamento” acerca da educação matemática escolar. 

 

DO LÓCUS E DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

De 2004 até 2007, lecionei na Escola Santa Marta, que se localiza na divisa 

entre o Bairro Santa Marta e o Loteamento Tancredo Neves em São Leopoldo-RS, 

lugares onde o lixo e seus odores constituem boa parte da paisagem. Tal fato decorre da 

presença do Aterro Sanitário do município e das diversas famílias que ali vivem da 

catação do lixo. Durante aquele período, passei aos poucos a conhecer e a me interessar 

pela vida dos catadores de lixo, em especial, pela vida dos alunos que tinham sua 
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sobrevivência atrelada a essa atividade. Disso, resultaram meus primeiros exercícios 

investigativos, ainda no curso de graduação em Pedagogia. 

Embora o material de pesquisa principal sejam as entrevistas, o trabalho de 

campo ocorreu durante todo o ano de 2007, o que me propiciou o registro de muitas 

outras falas e observações que realizei. A escolha das crianças que foram entrevistadas 

não foi aleatória e se deu a partir desse processo de registro, pois selecionei, para este 

procedimento, aqueles alunos que mais haviam contribuído com relatos acerca da 

catação no período. 

 A pesquisa descartou qualquer possibilidade de ser pautada pela neutralidade. 

Na produção do material de pesquisa, mais do que nunca, as posições de professora e de 

pesquisadora ora se distinguiam, ora se misturavam, ora se colocavam em tensão. 

Analisar, neste trabalho, essas diferentes posições está implicado em assumir a crítica da 

ideia de “uma unificação, de um mundo, de um sujeito, de uma totalidade, de uma 

História, de uma Razão” (VEIGA-NETO, 1995, p. 17) [grifos do autor], ou seja, 

exercitar a hipercrítica, da qual nos fala Veiga-Neto (Ibidem).  

Nesse sentido, entendo que o tensionamento gerado pelas posições de sujeito 

que ocupava fez com que nem sempre conseguisse definir onde começava ou terminava 

a professora, ou onde começava ou terminava a pesquisadora. Não raras vezes, me 

surpreendi conduzindo minhas práticas pedagógicas com o olhar e com os objetivos da 

pesquisadora, desviando muitas vezes os percursos e objetivos da aula definidos pela 

professora, ou vice-versa. Aqui, tomo as palavras de Nietzsche (§ 306, 1983, p. 150), 

que nos propõe o seguinte exercício: “perder a si mesmo. – Uma vez que se tenha 

encontrado a si mesmo, é preciso saber, de tempo em tempo, perder-se – e depois 

reencontrar-se: pressuposto do pensador. A este, com efeito, é prejudicial estar sempre 

ligado a uma pessoa”. Ao encontrar a professora, muitas vezes tinha que perdê-la para 

que pudesse reencontrar a pesquisadora, a estudante ou a aprendiz, para depois perdê-las 

e voltar a reencontrar a professora... Ser mais de uma, posicionar-me como mais de 

uma, esta foi/é uma atividade produtiva para o meu pensar... 

 

APORTES TEÓRICOS 

Nesta seção, destaco algumas ideias de Ludwig Wittgenstein, filósofo cujas 

teorizações – especialmente aquelas que desenvolveu em sua maturidade – ajudam a 

repensar o campo da Educação Matemática, em especial a vertente denominada 

Etnomatemática (KNIJNIK, 2007; WANDERER, 2007; GIONGO & KNIJNIK, 2009).  
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Em sua obra da maturidade, Investigações Filosóficas, Wittgenstein apresenta 

uma nova maneira de pensar a linguagem. Para o filósofo, a significação das palavras 

está intrinsecamente ligada ao uso que delas fazemos em diferentes situações e 

contextos. Desse modo, para ele, não se deve mais perguntar “o que é a linguagem, mas 

de que modo ela funciona” (CONDÉ, 1998, p. 86) [grifos do autor]. Wittgenstein 

anuncia o fim da busca pela essência, isto é, de uma essência como propriedade comum 

a toda a linguagem (CONDÉ, 1998). Assim, não existiria a linguagem, mas 

simplesmente linguagens, ou seja, “diferentes usos das expressões lingüísticas em 

diferentes jogos de linguagem” (Ibidem, p.92). Destarte, as expressões adquirem 

funções diferentes de acordo com o contexto em que são empregadas, o que modifica, 

portanto, o que se quer dizer com elas. Assim, não caberia perguntar qual o significado 

de uma palavra, visto que, embora essa questão nos direcione para a elaboração de uma 

resposta única, ela possui inúmeras respostas. Dessa forma, “significações lingüísticas 

constituem um fenômeno social, e esse ponto é crucial para que a concepção semântica 

seja substituída pela concepção predominantemente pragmática” (CONDÉ, 2004, p. 

47). Wittgenstein (2005) compara as palavras às alavancas: 

Exatamente como as alavancas em uma sala de controle são usadas  
para fazer uma ampla variedade de coisas, assim são as palavras de 
uma linguagem que correspondem às alavancas. Uma é a alavanca de 
uma manivela e pode ser ajustada continuamente; outra pertence a um 
interruptor e está sempre ligada ou desligada; uma terceira a um 
interruptor que permite três ou mais posições; outra ainda é a alavanca 
de uma bomba e só funciona quando está sendo movida para cima e 
para baixo etc.; mas todas são alavancas e são acionadas pela mão. 
(Ibidem, p. 44) 

 

Entretanto, como podemos saber o que condiciona o modo de uso das 

“alavancas”? Como podemos saber em que sentido elas estão sendo usadas? A 

compreensão dessas questões nos encaminha para outra noção fundamental na obra de 

Wittgenstein, a de jogos de linguagem. 

Para Cláudio Costa (2002, p. 40), os “jogos de linguagem podem em geral ser 

concebidos como sistemas localizados de regras lógico-gramaticais determinadoras dos 

usos das expressões que neles incorrem”. Seguindo o pensamento do autor, o que 

caracteriza um jogo de linguagem é que ele é parte de uma forma de vida, sendo 

primariamente praticado em meio ao contexto social em que vivem os falantes. 

Portanto, respondendo à questão anteriormente proposta, o que condiciona o modo de 

uso de uma expressão em uma certa ocasião é o seu uso correto em um dado jogo de 
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linguagem. Entretanto, dado o caráter múltiplo e variado dos jogos de linguagem, as 

únicas conexões que esses possuem são como semelhanças existentes entre membros de 

uma família (CONDÉ, 2004).  

Nesse ponto, faz-se necessário distinguirmos outra noção importante no 

pensamento de Wittgenstein: semelhanças de família. Nas palavras de Condé, 

semelhanças de família (Familienänhlichkeiten) (I. F. §§ 67, 77, 108) 
são, assim, as semelhanças entre aspectos pertencentes aos diversos 
elementos que estão sendo comparados, mas de forma tal que os 
aspectos semelhantes se distribuem ao acaso por esses elementos. 
Esses aspectos semelhantes entrecruzam-se aleatoriamente, sem 
repetir-se uniformemente. (CONDÉ, 2004, p. 53) [grifos do autor] 

 

Desse modo, para Wittgenstein, a semelhança ou parentesco não é identidade, 

pois, elas podem variar de um jogo de linguagem para outro. Elas podem aparecer ou 

mesmo desaparecer completamente quando mudamos de um jogo de linguagem para 

outro. Assim, se, por exemplo, analisarmos diferentes tipos de jogos, como o jogo de 

boliche, o jogo de cartas, o jogo de dominó, entre outros, não saberíamos dizer o que há 

de comum entre eles, pois não há uma característica comum e invariável que constitua a 

todos, embora saibamos que todos possam ser nomeados como jogos. Isto porque, eles 

estão “aparentados” uns com os outros através de “semelhanças de família” (Ibidem, p. 

94).  

De modo análogo ao realizado por outros autores (KNIJNIK & WANDERER, 

2007; GIONGO, 2008; KNIJNIK, 2008, SILVA, 2008), a partir das ideias apresentadas 

acima, bem como, daquelas presentes nas teorizações de Foucault, o Grupo de Pesquisa 

do qual participo, tem buscado novos rumos e olhares para a Etnomatemática. Ao 

utilizar tal perspectiva, passei a usar “outras lentes” para analisar meus objetos de 

investigação.  Como mostrou Knijnik (2008), o pensamento pós-estruturalista fornece 

subsídios para desconstruir o ideário iluminista do qual somos herdeiros. A autora, 

servindo-se das ideias de Foucault, destaca o interesse do filósofo no questionamento da 

validade universal da qual se revestem alguns componentes da cultura Ocidental, 

especialmente sua racionalidade. Assim, o pensamento de Foucault, com seu interesse 

em “problematizar as "verdades" que "fazem de nós o que somos" e em indagar sobre as 

relações de poder-saber que as instituem, nos dariam elementos para examinar os 

discursos da matemática acadêmica e da matemática escolar que circulam em nossa 

época” (Ibidem, p. 139). Isto possibilitaria, segundo a autora, colocar sob suspeição uma 
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das metanarrativas iluministas, ou seja, aquela que instituiu a universalidade da 

matemática (Ibidem, p. 139). 

Knijnik (2008), buscando apresentar evidências da pluralidade de jogos de 

linguagem que conformam distintos modos de pensar matematicamente utiliza o jogo 

“arredondar números”. O jogo praticado na escola, convergindo com o que é ensinado 

nos materiais didáticos que ali circulam, diz que: “para arredondar um número de dois 

algarismos, se a unidade tiver um valor acima de 5, é indicado que se faça o 

arredondamento para a dezena imediatamente superior”. Entretanto, “se o valor da 

unidade for inferior a 5, a orientação é de que o arredondamento seja feito para a dezena 

imediatamente inferior” (Ibidem, p. 140-141). As regras de arredondamento dos 

números aqui apresentadas fazem parte da gramática específica da escola, carregada, 

portanto, das marcas da abstração e da transcendência. Em contrapartida, a autora 

verificou que na forma de vida camponesa Sem Terra, a prática de arredondar segue 

outra regra, que embora guarde semelhanças com a escolar, apresenta especificidades. 

Assim, por exemplo, um camponês do Movimento Sem Terra (MST) teria dito que 

arredondava “para cima” os valores inteiros, ignorando os centavos, quando o cálculo 

referia-se a compra de recursos para a produção, pois não desejava “passar vergonha” 

na hora de pagar, caso faltasse dinheiro. Já nas situações que envolviam a venda de sua 

produção, buscava realizar os arredondamentos “para baixo”, visto que não gostaria de 

se iludir e pensar que iria ganhar mais do que de fato receberia. 

Seguindo ainda o pensamento de Knijnik, podemos dizer que existem 

semelhanças entre as regras apresentadas. No entanto, haveria uma peculiaridade que as 

diferenciaria: “no jogo produzido pela forma de vida camponesa, de modo diferente do 

praticado na escola, há uma estreita vinculação da estratégia de arredondar com as 

contingências da situação” (KNIJNIK, 2008, p. 141). Isto é, “a imanência da 

racionalidade camponesa Sem Terra, versus a transcendência da racionalidade da 

matemática escolar eurocêntrica” (Ibidem, p.141). 

 

JOGOS DE LINGUAGEM DAS CRIANÇAS CATADORAS: “AUMENTAR O 

PESO” E “UM REAL DE PÃO” 

No exame do material produzido na pesquisa, deparei-me com algumas 

regularidades que davam conta de jogos de linguagem que as crianças colocavam em 

curso para conseguir um ganho maior quando vendiam os materiais que arrecadavam na 

catação. Em um primeiro momento, pensei estar diante de “simples travessuras” de 
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crianças. Contudo, a partir da leitura de teorizações foucaultianas, passei a entender que 

ali se gestavam relações de poder e estratégias, que poderiam ser pensadas como 

movimentos de resistência. 

Diego –[...] E aí as latinhas tu tem que amassar também... Tu tem que 
botar pedra dentro, pedra de brita e aí começa a amassar, quebra 
tudo e daí fica mais pesado e daí ele rouba, dá pra pegar mais 
dinheiro. 
Pesquisadora – Bota as pedras dentro da latinha... 
Diego – Isso, bota as pedras, dentro da latinha e começa a amassar 
bem, daí quebra as pedras e fica mais pesada a latinha. Eu já fiz uma 
vez isso... 
Pesquisadora – E que diferença dá? Dá bastante? 
Diego – Se eu não botar pedra dentro, dá um real. Se botar, dá uns 
três “pila”... 
Pesquisadora – Mas está certo botar pedras? 
Diego – (Sorri) É, não, mas dá mais dinheiro. Depois que eles atiram 
pra lá, depois que eles vão ver, tem pedra dentro. Depois que eles 
atiram pra lá, depois que eles vão pegar, daí que eles vão cortar as 
latinhas ao meio, como é que eles vão saber quem botou isso aí, que 
eles demoram para ver isso daí. Um dia eu e meu amigo estávamos 
catando e uma guria lá, que a gente cata, nós três. Tinha um monte de 
arame farpado, daí nós pegamos, aí fui lá em casa, peguei uma, uma 
serrinha e ele pegou o carrinho dele e daí pegamos uma faca pra tirar 
de dentro, de tanta terra, daí botamos tudo no carrinho e fomos levar 
lá pra vender, mas quando chegamos lá estava fechado e tivemos que 
voltar pra casa e guardar e depois tirar todos os arames do tronco que 
tinha pra vender. Deu um real, vinte e cinco para cada um. 
[...] 
Diego – Tu tem que botar várias pedrinhas de cimento dentro das 
latinhas e quando ela tá cheia, pegar um martelo e começar a amassar 
bem, daí quando, eles pesarem pra ver quanto dá, não pode fazer 
barulho. Quando as pedrinhas chacoalharem e quando dá barulho tem 
que amassar mais, daí dá pra botar dentro. 
Pesquisadora – Não pode dar barulho? 
Diego – Não pode dar barulho. 
[...] 
Pesquisadora – Mas o que acontece se der barulho? 
Diego – Daí eles vêem, “ah, isso é lacre que caiu dentro”, porque os 
lacres quando tu vai tirar dá pra fazer crochê dá pra minha mãe e daí 
digo que tá ali dentro. 
[...] 
Pesquisadora - Deixa a profe te perguntar... quando tu vendes lá no 
galpão, lá onde eles compram material, qual o material que vale mais 
o quilo, que é mais caro o quilo? 
Marcelo – O que é mais caro, é que nem o papelão molhado ou a 
garrafa cheia de água... 
Pesquisadora – Mas a garrafa com água dentro eles compram? 
Marcelo – Hã, hã, de vez em quando eles já pegaram uns guris lá 
botando água dentro das garrafas de noite. Daí dava mais preço, daí 
eles tinham que tirar a água toda. 
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Ao utilizarem diferentes estratégias para obter um ganho maior, a partir do 

aumento do “peso” dos materiais – molhar o papelão, colocar água em garrafas pet, 

encher de pedrinhas as latas de alumínio – as crianças estariam acionando movimentos 

de resistência. Observei que essas estratégias eram dotadas de pequenas sutilezas que as 

tornavam muito eficazes. As crianças sabiam que não poderiam ser “pegas” aumentando 

o “peso” dos materiais e, por conseguinte, o valor a receber por sua produção. Portanto, 

cuidar de detalhes – como amassar as latinhas com um martelo até que as pedrinhas não 

pudessem emitir nenhum som em seu interior – era de suma importância. Tais sutilezas 

previam até mesmo respostas “prontas”, caso houvesse alguma desconfiança por parte 

dos compradores do galpão, como explicou um de meus alunos, ao ser questionado 

sobre o que aconteceria caso as pedrinhas dentro das latinhas emitissem algum som, ao 

se manusear o material: “Daí eles vêem, ‘ah, isso é lacre que caiu dentro’, porque os 

lacres quando tu vai tirar dá pra fazer crochê dá pra minha mãe e daí digo que “tá” ali 

dentro”. 

Para Foucault (1988), diariamente, em todas as esferas da vida cotidiana, 

estamos envolvidos em relações de poder, pois ele “está em toda parte; não porque 

englobe tudo e sim porque provém de todos os lugares” (Ibidem). Torna-se relevante 

então, ter presente que o poder não emana de nenhum centro específico, visto que “o 

poder não é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou se deixe 

escapar” (Ibidem, p. 89). Ele se exerce a partir de diversos pontos e em relações 

desiguais e móveis. O poder viria de baixo, ou seja, não haveria uma oposição binária 

entre dominadores e dominados, como algo que atuaria de cima para baixo e sobre 

grupos cada vez mais restritos até as profundezas do corpo social (Ibidem, 1988). Não 

“haveria de um lado o Poder com P maiúsculo, espécie de instância lunar, 

supraterrestre, e, do outro, as resistências dos infelizes coagidos a se vergarem ao 

poder” (FOUCAULT, 2003, p. 276). 

Para o exercício analítico que aqui realizo, penso ser relevante destacar ainda, a 

seguinte proposição de Foucault (1988) relativa ao poder: “[...] lá, onde houver poder há 

resistência e, no entanto (ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição 

de exterioridade em relação ao poder” (Ibidem, p. 91). Vale ressaltar que, assim como o 

poder não teria um grande foco a partir do qual colocaria em curso suas forças, a 

resistência não teria um ponto central, um lugar grande da “Recusa”, “alma da revolta, 

foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário” (Ibidem, p. 91). Portanto, não 

caberia falar de resistência no singular, mas sim de resistências, no plural, que são casos 
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únicos: “possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso, interessadas 

ou fadadas ao sacrifício” (Ibidem, p. 91), ou seja, existentes no campo estratégico das 

relações de poder.  Sua distribuição seria irregular e disseminada com mais ou menos 

densidade no tempo e no espaço. 

As crianças que entrevistei estariam, de certo modo, envolvidas em movimentos 

de resistência aos baixos valores pagos pelo produto de seu trabalho. Como disse o 

aluno Diego: “Se eu não botar pedra dentro, dá um real. Se botar, dá uns três ‘pila’...” 

Essa diferença de valores seria o que possibilitaria um consumo maior ou menor por 

parte daqueles indivíduos. Em síntese, sou levada a inferir que os diferentes jogos de 

linguagem que constituíam o catar das crianças do Bairro Santa Marta, quando da 

realização desta investigação, estavam marcados por relações de poder e por 

movimentos de resistências como esses que acabo de descrever. De certo modo, esses 

movimentos de resistência podem ser pensados também como respostas a problemas 

contingentes das vidas daquelas crianças. Problemas muito diferentes daqueles 

geralmente apresentados pela escola nas aulas de matemática, com estratégias de 

resolução bastante distintas daquelas preconizadas nos livros didáticos, conforme 

abordarei mais adiante. 

Outra recorrência que encontrei na análise do material da pesquisa me 

direcionou para o entendimento de que existiriam peculiaridades no modo de realizar 

compras nos estabelecimentos comerciais do bairro. As crianças, em suas falas, 

mencionavam que haviam comprado, por exemplo, um real de pão, ou um [real] e 

cinqüenta [centavos] de mortadela, o que me levou a identificar uma lógica específica 

para a compra de alimentos, tais como embutidos, frutas, carnes, pães, etc.  

Carina – Às vezes quando a mãe, quando a mãe pede pra mim 
comprar pão, daí ela pede pra mim comprar um real e cinqüenta e daí 
eu vou lá e compro um real e cinqüenta. 
Pesquisadora – E quanto dá um real e cinqüenta de pão? Quantos 
pães dá para comprar? 
Carina – Eu acho que dá doze. 
[...] 
Carina – É assim, porque a minha mãe quando tem, quando ela gasta 
muito, muito dinheiro, daí se tem só um pouquinho, daí a gente vai lá 
no mercado e compra as coisas e daí leva pra casa e daí depois que 
ela receber bastante, daí ela vai no Centro com a gente e compra 
nossas roupas. 
[...] 
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Pesquisadora – Tu pedes um real e cinqüenta de laranja e ele te 
vende um real e cinqüenta de laranja? Mas ele vai lá e tira? Escolhe as 
laranjas pra ti? 
Carina – Não, eu escolho. 
Pesquisadora – Tu escolhes? Mas como tu sabes então, que dá um e 
cinqüenta de laranja? 
Carina – Hã... Eu pego e boto... Eu, às vezes eu conto, eu boto, um 
real e cinqüenta, daí eu boto um real e depois mais cinqüenta. 
Cinqüenta dá cinco laranjas. 
Pesquisadora – Cinqüenta centavos dá cinco laranjas? 
Carina – Hum hum. 
Pesquisadora – Cada uma é dez. É isso? 
Carina – Eu acho que é. E daí boto bastante laranja, daí ele pega e 
tira um pouco e daí eles pesam pra mim. 
 [...] 
Diego – Quando... eu, às vezes, outro dia eu fui lá na minha avó, 
minha avó deu três sacos pretos assim, grandões, e... três sacolinhas, 
daí a Mariane queria pegar de mim porque eles vendem os litros e eu 
falei que ganhei da minha vó, eles queriam pegar de mim e eu fiz... 
outro dia ela estava no colégio, cheguei, fui pra ali, vendi e deu um 
real e cinqüenta e daí mais cinco centavos. Um real e cinqüenta e 
cinco. 
Pesquisadora – E o que tu fizeste com tudo isso? 
Diego – Daí eu comprei um real de pão e o resto de mortadela. 
Pesquisadora – Hum, deu bastante coisa? Deu um lanche bom lá? 
Diego – Hum, hum. [grifos meus] 

 

Os excertos acima parecem apresentar um modo específico de realizar compras. 

As crianças mencionam aquisições feitas pela quantia de dinheiro de que dispunham, 

conformando jogos de linguagem específicos da forma de vida do Bairro Santa Marta. 

Diferentemente dos consumidores do centro da cidade, com recursos suficientes para 

realizar as compras necessárias de seu dia-a-dia, e que pautam a maior parte de suas 

compras pela quantidade de alimentos que necessitam, aquelas crianças falavam de 

compras ancoradas na quantidade de dinheiro de que dispunham. Isso, de certo modo, 

configurava relações diferenciadas com os produtos a serem adquiridos, como 

expressou uma das meninas: “Hã... Eu pego e boto... Eu, às vezes eu conto, eu boto, um 

real e cinqüenta, daí eu boto um real e depois mais cinqüenta. Cinqüenta dá cinco 

laranjas. [...] Eu acho que é. E daí boto bastante laranja, daí ele [o vendedor] pega e 

tira um pouco e daí eles pesam pra mim”. A compra que esta criança fazia, limitada 

pelo dinheiro de que dispunha, convocava o auxílio do vendedor, que precisava “tirar 

um pouco” das laranjas para que ela tivesse condições de pagar pelo produto. Não há 

como negar que mesmo aqueles que não se enquadram no perfil dos “consumidores 

falhos” (BAUMAN, 1998), também podem precisar, em muitas situações, limitar suas 
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compras, mas a racionalidade com a qual operavam as crianças entrevistadas neste 

estudo parece ser outra.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa que realizei me fez refletir sobre minha própria prática como 

professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Tive de me afastar da ideia de que 

as práticas de comprar das crianças catadoras significavam falta de conhecimento de 

conceitos largamente trabalhados na escola, como o quilograma, o que as faria buscar 

outras lógicas para dar conta das necessidades do cotidiano. Isso seria um reducionismo 

da professora, condizente com a formação docente ainda hoje hegemônica, na qual há 

uma especial valorização dos conteúdos escolares. Como pesquisadora tentei escapar 

desse reducionismo e com isso, conjecturar que o jogo de linguagem que conformava o 

comprar no Bairro Santa Marta carregava consigo as marcas daquela forma de vida. A 

menina Carina, ao ser questionada sobre seu modo de comprar, trouxe novos elementos 

para meu entendimento da questão: “É assim, porque a minha mãe quando tem, quando ela 

gasta muito, muito dinheiro, daí se tem só um pouquinho, daí a gente vai lá no mercado e 

compra as coisas e daí leva pra casa e daí depois que ela receber bastante, daí ela vai no 

Centro com a gente e compra nossas roupas”. Essa fala parece apontar para algumas pistas 

que me levam à compreensão de que se a mãe tivesse dinheiro – em quantidade que 

pudesse até mesmo proporcionar a aquisição de roupas – as compras seriam efetuadas 

de outra maneira, e que comprar pelo valor disponível era uma prática realizada 

principalmente quando o dinheiro estava muito escasso. Devido às limitações sócio-

econômicas da maioria das famílias do Bairro Santa Marta, essa prática poderia, então, 

ter passado a ser comum entre aquelas pessoas.  

Ao reler os excertos apresentados na seção anterior, fui me dando conta de 

como, uma vez mais, os tensionamentos entre as posições de professora e pesquisadora 

marcaram minha pesquisa. A professora queria saber como aquelas crianças compravam 

nos estabelecimentos comerciais do bairro, se sabiam calcular o troco e se sabiam 

explicar como procediam: “Tu vais sempre fazer compras pra mãe, comprar as coisas 

pra mãe no mercadinho? Como é assim, que tu sabes que estão te dando o troco certo? 

Como é que tu sabes quanto que vai gastar? Como é que funciona isso?”. Do mesmo 

modo, a professora buscava avaliar se os alunos sabiam calcular o valor de cada pão que 

podiam levar para casa com uma determinada quantia de dinheiro: “E quanto dá um 

real e cinqüenta de pão? Quantos pães dá para comprar?”. Entendo, então, que como 
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professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, responsável também pelas aulas 

de matemática, eu estou assujeitada ao discurso da Educação Matemática, em particular, 

à racionalidade que impera na formulação dos problemas da matemática escolar.  

A lógica que conforma esses problemas matemáticos é instituída por uma 

gramática diferente daquela que rege as compras feitas no Bairro Santa Marta. Nas 

situações hipotéticas apresentadas nos livros didáticos, os personagens compram 

alimentos em função da quantidade que necessitam – muitas vezes em grandes 

quantidades – , não demonstrando apresentar limitações de cunho econômico. Ademais, 

em geral, são exercícios em que o valor de cada produto está especificado, cabendo ao 

aluno apenas calcular o total. A professora, então, indagava, em suas entrevistas, sobre o 

preço pago por cada produto adquirido pelos alunos, pois “somente assim” o cálculo 

poderia ser efetuado. A ela, o que mais interessava era entender o lugar da matemática 

escolar na vida daquelas crianças. Para a pesquisadora era importante, sobretudo, se 

apropriar da gramática que configurava aqueles jogos de linguagem descritos em suas 

falas. 

Essas considerações me remetem a um estudo realizado por Walkerdine (1995). 

A autora se refere a uma situação que observou em uma sala de aula que envolvia um 

jogo que a professora propôs aos seus alunos, chamando-o de jogo de compras. Nessa 

atividade, cada criança deveria pegar um cartão de um pacote. Esses cartões tinham uma 

figura de um item a ser comprado e depois um valor em dinheiro, como por exemplo, 

um iate a dois centavos. A brincadeira tinha como objetivo que as crianças trabalhassem 

com o troco para cada compra efetuada com dez centavos, usando dinheiro de 

brinquedo e registrando a quantia no papel. A pesquisadora observou que tal atividade 

parecia divertida para aquelas crianças, principalmente porque elas lidavam com valores 

hipotéticos extremamente baixos para mercadorias imaginárias. Entretanto, em sua 

análise, Walkerdine (Ibidem), indica que  

o problema é que, embora a professora pensasse no jogo como 
corporificando práticas concretas e significativas de subtração com 
pequenas quantidades de dinheiro, a ignorância do significado e das 
práticas nas quais aquelas relações são produzidas levou a uma 
incapacidade para ver a razão daquelas crianças ou para seus 
problemas.(Ibidem, p. 224) 

 

A autora entende que o significado não seria algo acrescentado, mas sim 

constituinte das próprias práticas e, ainda que o jogo fosse constituído de uma série de 

significados advindos do ato de comprar, a atividade, na verdade, estava centrada na 
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produção de cálculos de subtração no papel. Para Walkerdine (1995), o mais importante 

que essas crianças aprendiam, ao realizar aquelas atividades, era que tais atividades, 

afinal, nada significavam e que havia um discurso lógico que poderia ser aplicado a 

qualquer coisa.  

Em contrapartida, compreender a existência de outras matemáticas, associadas a 

outras formas de vida – como aquela conformada pelos participantes desta pesquisa, ou 

a do “seu” Nerci1, participante de uma das investigações realizadas por Knijnik (2004) – 

talvez possa favorecer “‘virar ao avesso’ o currículo escolar, refletindo sobre as tensões 

aí envolvidas” (KNIJNIK, 2008, p. 143).  

Trazendo essas questões para o campo da Educação Matemática, podemos 

conjecturar que não cabe falar sobre a matemática, senão diferentes modos de pensar 

matematicamente, visto que não haveria essência ou fundamento último para essa vasta 

e heterogênea área do conhecimento.  Ao trazer tais ideias para o texto, não procuro 

emitir um “parecer” acerca de qualquer prática de educação matemática empreendida, 

pois, 

a educação matemática não contém intrinsecamente qualidades boas 
ou más, e em diferentes contextos sociopolíticos sua significância 
pode ser exercida de modo muito diferente. Dependendo do contexto 
particular, a educação matemática pode estar a serviço tanto de 
maravilhas quanto de horrores. A educação matemática não tem uma 
essência predefinida (SKOVSMOSE, 2007, p. 266). 

 

Busquei, aqui, ao examinar esses jogos de linguagem, atentar para a existência 

de diferentes modos de pensar matematicamente, e para as relações de poder que se 

gestam no campo da Educação Matemática, o que pode nos fornecer elementos para, 

como antes referi, “pensar nosso pensamento” acerca da matemática escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 “Seu” Nerci era um assentado do MST analfabeto, que em entrevista concedida a Knijnik (2004), 
demonstrou realizar de forma sofisticada, cálculos matemáticos sem o uso de lápis e papel.  
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