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Apresentação

O Encontro Paraense de Etnomatemática – EPEM é um evento que

apresenta os trabalhos e discussões sobre as práticas educativas na busca de

afinidades entre as matemáticas, as vivências e identidades de grupos

culturalmente diferenciados.

O evento está em sua 5ª edição e a terceira realizada pelo Grupo de

Estudos das Práticas Etnomatemáticas da Amazônia – GETNOMA.

Nessa edição, temos como tema: as Práticas Educativas em Tempos de

Distanciamento Social, no sentido de apresentar e discutir práticas exitosas e

outras que apresentaram limitações. As experiências estão presentes nas falas

em palestras, mesas de discussões e apresentações de trabalhos.

A programação do evento traz duas palestras que tratam da importância

do incentivo às práticas docentes que evidenciam a identidade cultural, trazendo

também, preocupações com as limitações de acesso à educação, resultantes da

pandemia do novo corona vírus, que foi mais impactante para as escolas

sediadas em espaços indígenas, quilombolas, da educação do campo e

educação ribeirinha, onde os estudantes são carentes de acessos aos meios

utilizados em períodos de ensino remoto.

As duas mesas de discussões trazem experiências dos educadores

quanto às práticas educativas diferenciadas. A primeira trazendo professores que

atuam da educação indígena em diferentes aldeias do estado do Pará e a

segunda, com professores que trazem suas experiências na Educação do campo

e na Educação ribeirinha, no estado do Pará e no Rio Grande no Norte.



Foram apresentados 12 (doze trabalhos em comunicação oral e outros 8

(oito) trabalhos em pôster. Os trabalhos nas duas categorias podem ser

acessados no site do LEMAT: https://www.osvaldosb.com/5epem. Também foram

realizados 4 (quatro) minicursos com ampla participação dos inscritos no evento.

O evento foi todo realizado de maneira on line, transmitido pelo canal do

LEMAT-GETNOMA, na plataforma You Tube.

Esperamos realizar o próximo EPEM, no ano de 2022 e contamos,

também, com a ampla divulgação dos resultados desse evento, no sentido de

incentivarmos a prática docente, no ensino da Matemática escolar, considerando

como eixos importantes: a identidade cultural dos estudantes e professores,

buscando a inclusão de temas relacionados às práticas tradicionais, como

conhecimentos importantes à formação do aluno cidadão, que compreende seu

pertencimento e seus valores culturais.

Registramos aqui nossos agradecimentos ao grande mestre e amigo

Ubiratã D’Ambrosio por tudo que fez pela Educação Matemática no Brasil e no

exterior, principalmente, quanto ao incentivo dos estudos das práticas culturais e

suas relações com a Matemática, a partir da criação do campo de estudos da

Etnomatemática.

Prof. Dr. Osvaldo dos Santos Barros

Coord. Geral do 5º EPEM



Texto de Divulgação do evento

Com o objetivo de divulgar como se tem trabalhado na prática o uso da

Etnomatemática e as dificuldades do ensino remoto nas regiões interioranas, o

Laboratório de Ensino da Matemática da Amazônia Tocantina - LEMAT, do

Campus de Abaetetuba da Universidade Federal do Pará (UFPA), apresenta o 5º

Encontro Paraense de Etnomatemática com o tema “Práticas educativas em

tempos de distanciamento social”, realizado de forma virtual entre os dias 7 e 9

de julho de 2021, de 9h às 19h. O evento é aberto e as inscrições seguem até o

dia 4 de julho, no https://www.osvaldosb.com/5epem.

A Etnomatemática é uma técnica de ensino que usa elementos cotidianos

de grupos culturalmente diferenciados para o ensino da matemática, buscando

integrar o ensino da matemática e as práticas sociais. Assim, o processo de

ensino-aprendizagem consiste em compreender e valorizar a existência da

matemática vivenciada na prática em diferentes culturas como a indígena,

ribeirinha, quilombola etc.

Bruna Ribeiro 

10

5º ENCONTRO PARAENSE DE ETNOMATEMÁTICA

COLOCA EM DEBATE AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DO

ENSINO REMOTO

Assessoria de Comunicação Institucional da UFPA



"Nosso ensino é um ato de resistência a tudo isso que se impõe hoje de

limitação, pois utilizamos essa difusão de conhecimentos das práticas sociais de

grupos minoritários à margem do contexto nacional. Na prática, esse é um grande

desafio para os professores, principalmente agora com o ensino remoto”, explica o

professor Osvaldo Barros, coordenador do LEMAT.

Para debater este novo contexto e compartilhar métodos desenvolvidos

para a utilização da Etnomatemática, o evento irá reunir professores que ensinam

matemática no ensino fundamental e médio no interior do Pará. Além de trazer

debates sobre as dificuldades que os grupos sociais têm encontrado para realizar

o ensino remoto e possíveis soluções para sanar essa problemática.

“Quando falamos de ensino remoto pensamos na internet e disponibilidade

de aparelhos, o que já é uma dificuldade nas grandes cidades, imagina na região

rural, nas ilhas, nas escolas que não pegam celular. Estão fazendo educação para

quem pode e essa é uma discussão que estamos trazendo neste evento para que

as pessoas relatem as dificuldades e principalmente encontrem alternativas de

como desenvolver atividades que possibilitem a inclusão dos alunos nesse

processo educacional”, completa o professor Osvaldo Barros.

ENCONTRO PARAENSE DE ETNOMATEMÁTICA

O evento é aberto àqueles que se interessam pelo tema independente da

área de atuação e será transmitido pelo canal no youtube entre os dias 7 e 9 de

julho de 2021. As inscrições vão até o dia 4 de julho de 2020 e os valores variam

de acordo com a categoria de participação.

A programação contará com apresentações de trabalhos, mesas de

debates e palestras que irão trabalhar temas como: “Prática na educação do

campo e ribeirinha”, “Educação Escolar Indígena no contexto pandêmico: relatos e

experiência de professores indígenas”, “Educação em tempos de pandemia:

serviço essencial ou direito dos povos tradicionais e camponeses da Amazônia”,

realizados também quatro minicursos com os temas: “Etnotecelagem e os objetos

do conhecimento matemático”, "Etnomatemática e a Lei 10.639/2003 no contexto
escolar”, “O uso da língua Nheengatu para o ensino de matemática em escolas
indígenas do Planalto Santareno” e “Astronomia indigena: mapas celestes e
representações da mitologia indigena nas constelações”.
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“Cultura e Etnomatemática na formação de professores de matemática”. Serão

experiência de professores indígenas”, “Educação em tempos de pandemia:

serviço essencial ou direito dos povos tradicionais e camponeses da Amazônia”,

“Cultura e Etnomatemática na formação de professores de matemática”. Serão

realizados também quatro minicursos com os temas: “Etnotecelagem e os objetos

do conhecimento matemático”, "Etnomatemática e a Lei 10.639/2003 no contexto

Os inscritos no evento terão direito, ainda, a participar do curso

"Etnomatemática para a sala de aula”, com carga horária de 40 horas,

independente da carga horária do evento. A capacitação será realizada via

plataforma Google Meet, de 7 a 9 de julho, das 19h às 21h. O curso será

ministrado por professores que já vivenciaram o ensino da etnomatemática nos

interiores do Estado.
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RESUMO

Este artigo discorre de uma experiência significativa de aprendizagem, realizada com alunos da

Unidade Escolar situada na ilha de Cotijuba, região insular de Belém-PA, em duas turmas do Ciclo

IV - denominação utilizada na ocasião - como ação desenvolvida pelos então estudantes no projeto

Alfabetização Matemática na Amazônia Ribeirinha: condições e proposições – AMAR, um projeto já

concluído que integrava parte das atividades do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação

Matemática e Cultura Amazônica – GEMAZ. As ações se deram sobre uma abordagem de

conceitos geométricos através da manipulação de materiais concretos, mais especificamente

dobraduras e recortes de papel, acreditando ser esse um caminho em potencial na promoção de

aprendizagens significativas, cujos objetivos concentravam-se no desenvolvimento de conceitos

geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de modo a aliar o

lúdico no ensino de geometria, propiciando um ambiente favorável às aprendizagens. A partir das

ideias principais de (FREIRE, 1996), (SKOVSMOSE, 2000), (LORENZATO, 1995) e (BRASIL,

1997), bem como a utilização de recursos didáticos de multimídia, manipulação de materiais,

registros representativos e orientações, estruturamos nossa metodologia de abordagem. Essa

experiência possibilitou um ambiente de aprendizagem mutuo entre alunos e docentes, tendo

diferentes momentos de construção de conceitos. A realização de propostas como esta,

proporcionou um preparo inicial singular aos professores que na oportunidade estavam em

formação inicial, além de tornar o ensino atrativo aos alunos, visto que as atividades estimulam a

criatividade dos estudantes e a representação de sua realidade.

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Tangram; Dobraduras; Aprendizagem; Formação inicial.
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1

2

3

mailto:maico.silva@icen.ufpa.br
mailto:elucasfrodrigues@gmail.com


www.osvaldosb.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho ocorreu como parte das ações no Projeto AMAR –

Alfabetização Matemática na Amazônia Ribeirinha: condições e proposições, já

concluído no ano de 2014, e integrou fragmentos das investigações realizadas no

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Cultura Amazônica –

GEMAZ, centrado na formação de professores atuantes e em formação inicial,

envolvendo autores deste trabalho. Tal proposta discorre da ação desenvolvida

com alunos do Ciclo IV – assim denominado na ocasião – em uma Unidade

Escolar na ilha de Cotijuba, região insular de Belém-PA.

As ações do Projeto AMAR eram direcionadas a alfabetização matemática

de estudantes ribeirinhos. Em meio as orientações apresentadas no cotidiano do

projeto, tivemos atuações com a etapa do ensino fundamental (anos finais)

durante duas semanas nos meses de janeiro e fevereiro de 2015. Nesta

experiência abordamos conceitos geométricos por meio da manipulação de

materiais concretos, mais especificamente dobraduras de papel, acreditando neste

caminho em potencial para a construção de solidas aprendizagens de conteúdos

matemáticos. A questão norteadora da proposta é: como desenvolver conceitos

geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de

modo a aliar o lúdico no ensino de geometria, propiciando em um ambiente de

aprendizagem significativo?

Entre os objetivos do projeto AMAR estavam: Investigar as condições

didático-pedagógicas nas unidades pedagógicas localizadas em comunidades

ribeirinhas de Belém-PA e propor a implantação de novas possibilidades de ensino,

bem como a proposição de materiais didáticos, metodologias e intervenções para

então implantar projetos que contribuíram no aperfeiçoamento e desenvolvimento

do aprendizado no processo de alfabetização matemática nos anos iniciais e

também uma formação inicial de qualidade aos graduandos que estavam por

iniciar este percurso docente.

Quinzenalmente aconteciam encontros com os professores das escolas

ribeirinhas, alunos do curso de especialização, com o objetivo não somente de

aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, mas também de oferecer a formação

continuada e a oportunidade de desenvolverem uma das atividades mais

importantes no fazer docente, que é a pesquisa, bem como integrar as habilidades

docente, embora saibamos a coexistência do ser professor e do ser que para além

da sala de aula, desenvolve pesquisa. Um docente não se aprimora com a

pesquisa, pois na verdade ele se forma um com a mesma.

Fala-se hoje, com insistência no professor pesquisador. No meu entender,

o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma

de ser ou de atuar que se acrescente a de ensinar. Faz parte da

natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que
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se precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e

se assuma, porque professor, como pesquisador (Freire. 1996. p.32).

Com o aprendizado adquirido no grupo, bem como o planejamento e as

práticas pedagógicas ocorridas na ilha, foi possível construir novas aprendizagens

metodológicas que refletem até hoje nossas práticas, agora como professores,

pois segundo (Fiorentini, Souza Jr. & Mello,1998; Polettini, 1999) “... na formação

de professores, novas visões resignificam os processos de desenvolvimento

docente”.

Com este artigo evidenciamos uma práxis que teve como desdobramento

inicial proporcionar um ambiente de aprendizagem aos alunos a partir de conceitos

geométricos sob a construção e manipulação do Tangram e de dobraduras de

papel. O aprendizado adquirido pelos educandos no desenvolvimento deste

trabalho, deu significado à nossa formação inicial, que contribui até hoje nas

nossas ações propostas para o desenvolvimento de aprendizagens. Skovsmose

(2000) apresenta a noção de ambiente de aprendizagem para se referir às

condições nas quais os alunos são estimulados a desenvolverem determinadas

atividades.

No que tange a formação inicial dos autores, vale o destaque para este,

como um dos primeiros movimentos de atuação docente, responsáveis por nosso

atual percepção de um ensino de matemática criativo e significativo aos alunos.

REFLEXÕES E AÇÃO

1. REFERENCIAL TEORICO

A ideia de levar materiais de manipulação para sala de aula é apreciada

pelos alunos, contudo, o educador não pode deixar que o entusiasmo do educando

faça com que a aula se torne apenas um lazer sem fins educativos. Segundo as

ideias de Nacarato (2004, p. 26 à 28), os materiais manipuláveis no ensino de

matemática interferem de modo construtivo ou pode ser um complicador na práxi,

ou seja, os resultados positivos estão diretamente ligados à como relacionar o

material aos propósitos em sala, bem como a escolha dos materiais interfere

diretamente no modo como ocorrerá a difusão do conhecimento matemático (ou

não matemático) e tem relação com o significado atribuído ao objeto, pelo

professor e educando.

Nossa experiência evidencia de forma objetiva os alcances relacionados à

aprendizagem dos estudantes, bem como as contribuições na formação inicial dos

então graduandos, na ocasião. Para tal, a proposta foi baseada em uma

metodologia com ênfase na compreensão de propriedades e aplicações, utilizando

as formas geométricas obtidas a partir de dobraduras ou recortes em uma folha de

papel.
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Calvetti et al. (2008, p.33) explicam que,

“a matemática pode ser aprendida por qualquer criança, desde que esta

possa criar e expor seus pensamentos, tendo o professor que da tal

oportunidade criando um ambiente de manipulação e formação de

hipóteses a fim de que o aluno seja o construtor de seus próprios

conceitos. Ele apenas será um auxiliador.”

As ações do Projeto AMAR eram direcionadas a alfabetização matemática

de estudantes no contexto ribeirinho, cujas atividades objetivavam permitir ao

aluno expor suas compreensões relacionadas ao conhecimento matemático

proposto, através de atividades envolvendo a manipulação de materiais, como é o

caso deste trabalho, onde sob orientações, tivemos a oportunidade de atuar em

turmas da etapa do ensino fundamental (anos finais) durante duas semanas nos

meses de janeiro e fevereiro de 2014, em que para ambos realizamos abordagens

diferenciadas.

A formação dos professores atuantes no contexto ribeirinhos, realizada pelo

grupo GEMAZ, teve o período de duas semanas, já mencionado, na ocasião

experienciamos esta ação na Unidade Pedagógica (intitulada pela Escola Bosque)

Faveira, com duas turmas denominadas na época de Ciclo III e IV (1º e 2º ano – 7ª

e 8ª serie), com alunos de idades entre 14 e 17 anos, tendo em media 17 alunos

por turma. Na ação pedagógica, mobilizamos ideias matemáticas referentes à

alguns conceitos geométricos planos e espaciais.

“Para se justificar a importância da Geometria, bastaria o contexto de que

tem função essencial na formação dos indivíduos, pois permite uma

interpretação mais completa do mundo, uma comunicação abrangente de

ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática. LORENZATO (1995,

p.5).”

A proposta foi formulada sob o problema: como desenvolver conceitos

geométricos planos e espaciais, permitindo a resolução de alguns problemas, de

modo a aliar o lúdico no ensino de geometria, propiciando em um ambiente de

aprendizagem significativo?

A proposição da aula, planejada e desenvolvida por nós, sob orientação do

grupo de estudo, contribuiu tanto na nossa formação inicial, quanto continuada do

professor regente, que participava do curso de aperfeiçoamento no Instituto de

Educação Matemática e Científica – IEMCI/UFPA. Foi possível experienciar as

dificuldades de gerir as atividades planejadas para uma turma, e ao mesmo tempo

desempenhar o papel do professor, na condição de graduando.

Nesta circunstância, compreendemos a responsabilidade a nós confiada,

sendo o momento de exercitar todo o amadurecimento de ideias através das

ações vivenciadas em reuniões de rotina e cursos oferecidos pelo GEMAZ. Nossa
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proposição metodológica teve como base também as discussões e construções

realizadas em um minicurso vivenciado por nos sobre o Tangram, ministrado pelo

prof. Dr. Osvaldo Barros, integrante do grupo de estudos.

2. ATIVIDADES REALIZADAS

Iniciamos com questionamentos sobre os conhecimentos/noções dos

alunos sobre a arte milenar do Tangram, já com o intuito investigativo, para então

permitir aos alunos que não conheciam, e mesmo aqueles que já tiveram contato,

a familiarização com as atividades pretendidas, por meio de um vídeo que conta

uma das narrativas (lenda) do Tangram, com a intenção de aproximar os alunos às

nossas intenções em sala de aula.

“O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de

aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força

comunicativa dos objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia,

das criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que

buscam o sentido da vida (BRASIL, 1997, p. 19)”.

A difusão do conhecimento em jogo norteia o fazer do professor, no sentido

da significação dos materiais em uso e sua manipulação realizada pelos

estudantes. Nesse sentido, o educador deve sair da posição de única fonte de

conhecimento da classe e compreender seu papel de interventor, e agente criativo

no processo educativo do ensino, aprendizagem e avaliação.

A partir das ações investigativas, iniciamos trabalhando as definições e

representações de figuras geométricas planas encontradas por meio da

manipulação de uma folha de papel A4, reconhecendo primeiramente se sua

estrutura inicial compunha uma forma geométrica, caso sim, qual forma? as

respostas foram unanimes “retângulo”, em vista que esta forma já era de

conhecimento dos alunos.

Continuamos encaminhando os olhares a novos assuntos/conceitos,

permitimos a visualização da simetria no ato de dobrar, direcionado pela

construção de um quadrado, que em seguida “ligando” seus vértices opostos,

determinamos dois triângulos. Desdobrando a folha de papel foi possível observar

o eixo de simetria e os lados que compõe o quadrado, o que nos levou a

apresentar o conceito de largura, comprimento e outros conceitos como vértices,

perímetro, pontos médios, mediana e bissetriz, todos atrelados às propriedades do

material utilizado. Conforme Duval, R. (2009, p. 44):

As representações semióticas são representações ao mesmo tempo

conscientes e externas. Com efeito, elas permitem uma “visão do objeto”

através da percepção de estímulos (pontos, traços, caracteres, sons ...),

tendo valor de “significante”. Há uma grande variedade de representações
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semióticas possíveis: figuras, esquemas, gráficos,

expressões simbólicas, expressões linguísticas, etc.

Assim, o modo de representar o conhecimento matemático por meio do ato

de dobrar e recortar constitui em um modo de representação semiótica na

aproximação do educando ao objeto, e revela de maneira significativa um modo

singular de ensinar e aprender geometria.

Tais desdobramentos em sala de aula se deram de acordo com o que

planejamos. Na estrutura do Tangram identificamos: o quadrado, importante forma

geométrica, pois demais formas podem ser derivadas desta. Identificamos e

nomeamos o quadrado, juntamente com os alunos a partir dos seus

questionamentos e intervenções.

Por meio da visualização das propriedades do Tangram, começamos a

manipular o papel de modo a construir uma nova figura, com movimentos de

dobrada construída a partir de uma figura anterior. Nesse sentido, foi possível

perceber diversas formas e as propriedades geométricas nela contida e assim

reconhecer toda vez que uma figura se repetia, direcionando os olhares às

relações de proporcionalidade configuradas no papel após o ato de dobrar.

No desdobrar da última figura até o retorno do tamanho original, foi possível

verificar que a folha contém agora diversas divisões demarcadas e com várias

figuras visíveis a partir dos vincos (marcações no papel), assim foi possível

também fazer a verificação que determinadas estruturas são criadas a partir da

composição de duas ou mais figuras já conhecidas e ainda que algumas dessas

figuras equivalem a uma determinada razão de outra mesmo sem ter as mesmas

propriedades, ou seja, sem ser idênticas estruturalmente falando.

Em meio a isto partimos aos recortes das sete peças que constituem o

Tangram uma vez que as mesmas já se encontram demarcadas a partir do ato de

dobrar realizado anteriormente pelo aluno. As duas primeiras peças são obtidas de

um recorte no vinco determinado pela diagonal do quadrado dividindo o mesmo

em dois triângulos de mesma base e lados congruentes o que caracteriza o

triângulo isósceles e para concluir, por meio de um dos triângulos tomando o ponto

médio de sua base, fizemos um novo recorte até o vértice do lado oposto, gerando

dois novos triângulos também isósceles e proporcionais ao triângulo anterior.

Fazendo agora um novo recorte a partir dos pontos médios dos lados do

triângulo que ainda preserva metade da área do quadrado inicial obtemos a

terceira peça do Tangram que consiste em um novo triângulo isóscele que contém

metade da área do triângulo que compõe a primeira e a segunda peça. Para

construir as quatro peças restantes utilizamos a figura gerada pelo último recorte

que vem a ser um trapézio regular.
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Levando um dos vértices da base maior até o ponto médio da reta que a

compõe conseguimos um novo triângulo que é a quarta peça do Tangram após ser

destacado do trapézio, sendo este também isósceles e com metade da área da

terceira peça e um quarto da área da primeira.

Como resultado temos um trapézio reto. Pelo ponto médio de sua base menor e o

ponto que equivale a um terço da base maior passaremos uma paralela ao lado

que determina o ângulo reto em que faremos um novo recorte obtendo a quinta

peça do Tangram que consiste em um quadrado de área equivalente a duas vezes

a quinta peça. Sendo assim, nos restou um novo trapézio de onde iremos construir

as duas últimas peças do Tangram.

Para tanto, tomaremos o ângulo reto contido no vértice da base maior do

trapézio levando-o até o vértice oposto de sua base menor, pela reta construída

pelos dois vértices faremos o último recorte o que se constitui em uma nova forma,

o paralelogramo e também em mais um triângulo agora com a mesma área do

triângulo que compõe a quarta peça. Observa-se que com relação a área que

compõe o paralelogramo é a mesma do quadrado, logo duas vezes a última peça.

Uma vez concluído o processo de construção das peças pedimos que os

alunos utilizassem as peças adquiridas para reconstruir o quadrado inicial

estabelecendo um tempo de modo a exercitar a memorização de localização das

peças. Posteriormente possibilitamos aos alunos a partir das peças do Tangram a

representação de outras formas por eles conhecidas que não apenas o quadrado

inicial, tais como: triângulo, o paralelogramo, o hexágono, o trapézio, o pentágono

e outras formas que se assemelham a objetos e animais.
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Uma vez concluído o processo de construção das peças pedimos que os

alunos utilizassem as peças adquiridas para reconstruir o quadrado inicial

estabelecendo um tempo de modo a exercitar a memorização de localização das

peças. Posteriormente possibilitamos aos alunos a partir das peças do Tangram a

representação de outras formas por eles conhecidas que não apenas o quadrado

inicial, tais como: triângulo, o paralelogramo, o hexágono, o trapézio, o pentágono

e outras formas que se assemelham a objetos e animais.

Fonte: DIAS. 2014

Visando elencar o ensino de geometria e partindo do mesmo princípio de

verificar figuras geométricas a partir de dobrar uma folha de papel, estendemos

as mobilizações de conhecimentos geométricos para figuras espaciais, neste

caso a composição de sólidos geométricos por meio das formas já estudadas a

partir do Tangram.

Com a intenção de delinear o ensino de alguns conceitos e formas

geometrias espaciais, de modo construtivo, iniciamos apresentando como

proposta um dos sólidos geométricos de Platão, chamado de “Dodecaedro”,

tendo em vista que o mesmo é constituído por 12 peças de mesma forma

geométrica plana, chamada de “Pentagono”, o qual os alunos já haviam tido

contato no momento de construção de formas por meio das sete peças do

Tangram anteriormente, o que se evidenciou um momento interessante, pois os

alunos puderam perceber modos distintos de construir uma mesma forma

geométrica, seja pela disposição das peças do Tangram ou pelo ato de dobrar se

constituindo uma única peça.
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Então, dividimos a turma em grupos de seis alunos cada, para que a partir

da construção do sólido geométrico houvesse a interação entre os alunos e com o

intuito de não tornar desgastante a atividade, aja vista que para a construção do

sólido são necessárias 12 faces (peças) iguais, nesse sentido foi suficiente apenas

a nossa intervenção na construção de uma face, pois as demais foram feitas de

forma análoga por cada aluno.

Para a construção da primeira face, utilizamos uma folha de papel A4.

Iniciamos demarcando as pontas da folha A4, o que denominamos de vértices,

após as demarcações, dobramos e desdobramos a folha pelos pontos médios de

cada lado, para então demarca o centro da folha, tomamos um dos vértices da

folha até o centro, e do mesmo modo, o vértice oposto a ele, este mesmo

processo foi aplicado para os outros dois vértices restantes. Continuamos,

dobramos de forma simétrica a folha, encaixando um lado ao outro, assim

obtemos o primeiro vértice de uma face do dodecaedro. Para obter os demais

vértices, traçamos uma “bissetriz” por meio da dobradura em um dos lados do

vértice já demarcado, e aplicamos o mesmo método no outro lado deste vértice,

tendo assim mais outros dois vértices da primeira face do dodecaedro. Para a

demarcação dos outros dois vértices, foi preciso marca o ponto médio entre os

dois últimos vértices e levar cada ponta da forma em construção até o este ponto

médio, o que permitiu demarca os dois últimos vértices, que chamamos de vértices

da base.

Seguindo o mesmo método, os alunos em cada grupo construíram as faces

restantes para a composição do dodecaedro, e de três em três peças formaram

uma nova peça, o que totalizaram quatro peças de três faces, e a partir destas

foram feitos os devidos encaixes para a composição final do dodecaedro.

Figura 3 Construção das faces do dodecaedro

Fonte: SILVA 2014
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Figura 4 Encaixando para compor o dodecaedro.

Fonte: SILVA 2014

Nossas ações se deram através do ato de dobrar papel para o ensino e

aprendizagem de alguns conceitos como: ponto médio, simetria, bissetriz, faces e

aresta, este últimos relacionado ao dodecaedro já construído.

Figura 5 Construções da turma – dodecaedro.

Fonte: SILVA 2014
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente as ações tomadas em sala de aula, pensadas a partir do observar,

marcar, cortar, mover (dobrar) e o transformar, acreditamos ser este um caminho

metodológico rico ao ensino e aprendizagem de conteúdos geométricos, de forma

lúdica e atrativa. Foi possível perceber por meio desta experiência e de outras

proporcionadas pelo projeto AMAR que o ensinar não se dá apenas no

escrever/copiar, pois há meios/formas de tornar as aulas de matemáticas atraente,

sem perde o foco ou as intenções em sala, ressaltando reflexões conceituais,

delineando os caminhos de modo interativo e dinâmico.

No sentido de analisar os resultados adquiridos a partir da praxi com as

turmas da etapa do ensino fundamental (anos finais), utilizamos como parâmetro a

própria vivencia na ação em sala de aula, pois no observar foi possível perceber o

entusiasmo e apreciação dos educandos, nos encaminhamentos desenvolvidos

em sala, o que gerou atribuições comparativas dos mesmos, com as aulas

expositivas (utilizando em geral o quadro branco) normalmente realizadas,

considerando o meio/forma de ensino, estruturado por nós e que teve boa

aceitação dos estudantes.

Outro parâmetro pertinente à avaliação dos resultados mediante a praxi, foi

um questionário de avaliação de aprendizagem, onde foram organizados os

seguintes questionamentos: sobre o que aprendemos? Você já conhecia os

conceitos estudados? O que você aprendeu de novo? Você já conhecia a arte

milenar do tangram? Quantas peças tem o tangram? Quais as formas geométricas

estudadas no tangram? Quais as figuras geométricas que conseguimos

representar a partir das peças do tangram? Represente o tangram. Represente

um quadrado usando apenas 3 peças do tangram. Falando de dobraduras, você já

conhecia alguma das estruturas construídas? Qual foi o sólido geométrico

construído usando as dobraduras? E qual a forma geométrica de suas faces?

Quais conceitos matemáticos foram estudados no dobrar do papel? O que você

achou das atividades desenvolvidas durante essa semana?

Destes questionamentos e práxi, ficou evidente a importância de levar

materiais de manipulação à sala de aula, deixou claro que os alunos não

dominaram todos os conceitos pretendidos, mas conseguiram expor valorosas

aprendizagens, além de externalizar um sentimento prazer a partir das atividades

envolvendo manipulação de materiais para aprendizagens geométricas.

Destacamos este como um importante momento em nossa formação,

responsável por manifestar hoje em nossas práticas um olhar humano para o

ensino e aguçar nossa imaginação docente, na percepção de um ensino de

matemática criativo e atrativo.
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RESUMO

O objetivo deste artigo é problematizar narrativa de um produtor de polpas de frutas para o ensino

das quatro operações aritméticas. Trata-se do uso de narrativa de um trabalhador do campo que

desenvolve práticas socioculturais relativas à produção de polpas de frutas em uma comunidade

campesina. Para o escopo do estudo, a narrativa foi constituída a partir de entrevista audiogravada,

posteriormente transcrita e devidamente analisada na concepção de Gaia & Pires (2016; 2017;

2020); Pires e Feitosa (2019); Pires; Peyrerol e Alves (2021). Compreendendo-a como instrumento

(ferramenta) de comunicação, e, esta, por sua vez, como prática sociocultural baseada na

concepção de Farias & Mendes (2014). Os resultados indicaram que a narrativa se caracteriza

como elemento vivo para o ensino-aprendizagem de alunos do 6º e 7º anos do Ensino

Fundamental. Possibilitou ainda, “sentimento de pertencimento do sujeito e alunos do campo,

valores das práticas socioculturais, configurando-se ressignificações de seus modos de vida”.

Palavras-Chave: Educação do Campo; Narrativas; Polpas de frutas; Ensino; Quatro Operações

Aritméticas.
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À GUISA DA INTRODUÇÃO

O campo é um território rico em causos, narrativas pessoais e coletivas,

histórias de vida, etnobiografias, que pode ser instituir como possibilidade

pedagógica e didática para o ensino de matemática. Na contramão do modelo do

ensino de Matemática vigente, o qual tem instaurado nas escolas do campo,

buscamos dar sentido a cultura dos alunos e aos seus saberes/ saberes fazeres.

Se tratando especificamente de alunos do 6º e 7º anos do Ensino

Fundamental, os obstáculos se fazem presente em relação a apreensão das

quatro operações básicas. Percebe-se que um dos elementos que tem contribuído

nos obstáculos didáticos é a maneira sobre a qual o ensino desse assunto é

apresentado.

Por esse prisma, compreende-se que o uso de estratégias didático-

pedagógicas diferenciadas que levem em consideração a realidade vivida pelos

alunos podem contribuir para o rompimento desses obstáculos didáticos pairado

nas escolas do campo.

É nesse sentido que objetivamos problematizar narrativas de sujeitos do

campo para o ensino das quatro operações aritméticas. Compreendendo o campo

como um território de pertencimento dos sujeitos permeado de saberes e fazeres

socioculturais, pelos seus modos de vida. Um lugar marcado pelo humano com

uma cultura instituída mediada pelos seus modos de viver culturalmente e pela

necessidade cotidiana.

Por assim ser, é possível construir uma educação que leve em

consideração os alunos enquanto sujeitos sociais, tendo como pano de fundo o

fortalecimento de suas identidades na própria escola do campo, baseada na

realidade em que vivem, na memória coletiva das pessoas, nos movimentos

sociais organizados por essas pessoas, para que assim, possa ser definido e

constituído como um projeto de vida socialmente coletiva. A escola, nesse sentido,

deve ser a atora principal para se pensar um ensino que ultrapasse as paredes da

sala de aula.

Pensando em uma escola com essas características, compreende-se que

um dos “primeiros passos”, é colocar em prática estratégias didáticas que

contribuam na valorização dos saberes dos sujeitos da comunidade, bem como na

valorização de saberes dos alunos que são construídos coletivamente, mas, em

3

3 - De acordo com Pires (2020) são lugares simbólicos permeados pela diversidade cultural, étnico racial, pela

multiplicidade de geração e recriação de saberes, de conhecimentos que são organizados com lógicas

diferentes, de lutas, de mobilização social, de estratégias de sustentabilidade. Assim, o desenvolvimento

humano e o fortalecimento do capital social, por meio de vínculos sociais, culturais e de relações de

pertencimento à um determinado lugar, a um espaço vivido são imprescindíveis para o desenvolvimento

territorial sustentável (ROCHA, PASSOS & CARVALHO 2013, p. 11).
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que termo é possível ensinar as quatro operações aritméticas aos alunos do 6º e

7º anos do Ensino Fundamental levando-se em consideração as práticas

socioculturais construídas socialmente na comunidade Flor do Ipê?

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Educação do Campo é uma área da educação que tem um movimento

sobre uma política que busca preconizar valores culturais, educacionais, no

sentido político e pedagógico. Seus aspectos são entendidos como uma realidade

de possibilidade de implementações de proposições instituídas de princípios

políticos, pedagógicos e didáticos sobre os saberes inerentes as áreas de

conhecimento (GAIA & PIRES, 2016, p. 132).

As áreas de conhecimento devem ser alinhadas aos saberes e fazeres

praticados pelos sujeitos nas comunidades, isto é, há que se pensar princípios

políticos, pedagógicos e didáticos que estejam conectados a realidade dos sujeitos

que vivem nos seios das comunidades campesinas que, por sua vez, tem um

modo de ser culturalmente permeados pelos saberes e fazeres tradicionais.

Os saberes das tradições é o motor que dar subsistência ao campo

científico, sem esses saberes herdados de geração a geração, não existiria

ciência. As ciências das tradições implicam em conhecimentos ricos que dar

sentidos ao que fazemos, ao que somos, a nossa identidade cultural.

A identidade cultural se constitui em seios das culturas, nas práticas

socioculturais. Práticas aqui compreendidas é na visão de Pires (2020), isto é,

porque estão calcadas na lógica de que não existe sociedade sem cultura, assim

também como não existiria cultura que não seja produzida e estabelecida em e por

uma sociedade. Nesse momento, destacamos a importância de que as realidades

das práticas socioculturais de vários povos que se inventaram e reinventam-se

estejam associadas às suas necessidades cotidianas em suas culturas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo trata-se de uma estratégia didática diferenciada com alunos do

6º e 7º anos em uma escola do campo pública municipal situada no sudeste do

4

4 - Segundo Caldart (2012) o surgimento da expressão “Educação do Campo” nasceu primeiro

como Educação Básica do Campo no contexto de preparação da I Conferência Nacional por

uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 30 de julho 1998.

Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões do Seminário Nacional

realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 2002, decisão posteriormente reafirmada nos

debates da II Conferência Nacional, realizada em julho de 2004. A partir dessa primeira

conferência, as discussões e mobilizações tem sido frequente na busca por uma política

educacional voltada aos anseios da população do campo.
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Pará, localizada na vila Flor do Ipê, no Município de Abel Figueiredo. A narrativa

foi problematizada, a partir de estudos desenvolvidos por Gaia & Pires (2016;

2017; 2020); Pires e Feitosa (2019); Pires; Peyrerol e Alves (2021) em que são

dados sentidos aos conhecimentos matemáticos, por meio de problematizações de

narrativas de sujeitos que exercem práticas em comunidades campesinas.

Os estudos desenvolvidos pelos autores mencionados anteriormente,

oportunizou problematizar narrativa que deu indício aos conhecimentos

matemáticos formal e valorizou as práticas culturais desenvolvidas na comunidade

sobre a produção de polpas de frutas. Nesse sentido, foram lançadas mãos das

seguintes perguntas.

4

Narrativa 01: “Sou José Paulo da Silva, trabalho com polpas de frutas, como:

maracujá, acerola e Abacaxi. Anualmente, em média, são colhidos 30 kg de

maracujá; 35 kg de acerola e; 42 kg de abacaxi. O preço de 1 kg da polpa de

maracujá é R$ 10,00. 1 kg da polpa de acerola é R$ 9,00. 1 kg da polpa de

abacaxi é R$ 8,00. Embora eu gasto em torno de R$ 100,00 pelo cultivo do

maracujá, R$ 130,00 pelo cultivo de acerola e R$ R$90,00 pelo cultivo de abacaxi,

essa produção gera um bom lucro. Portanto, pretendo ampliar minha produção de

polpas de frutas. ”

Figura 1: Entrevista com o Senhor José Paulo
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Após a realização da entrevista gravada, realizou-se sua transcrição. Em

seguida, foi feita a filtragem, focalizando especificamente no objetivo do estudo.

Todos os alunos fizeram parte do processo, inclusive na problematização de

situações-problema para a apreensão das quatro operações aritméticas. Para

isso, foram criados alguns exemplos de problemas matemáticos envolvendo as

quatro operações aritméticas a partir dos dados da entrevista.

Ao verificar a narrativa estabelecida, percebe-se que existem muitos

indícios matemáticos que podem ser trabalhados as quatro operações aritméticas.

Ex. 01: Se 1 kg de polpa do maracujá custa R$ 10,00, então:

30 ∗ 10 = 300,00. Isto é, o valor do lucro é de R$ 300,00.

Ex. 02: A soma de todas os kg de polpas de frutas é:

30 + 35 + 42 = 107,00 kg. A quantidade de kg obtido pelo produtor é 107, 00.

Ex. 03: Ao calcular a média de polpas anual obtidas pelo produtor, pode-se

dizer que: 𝑚 =
30+35+42

3
=

107

3
= 35,6. A média de polpas de frutas anual é

35,6 kg.

Ex. 04: Ao calcular o gasto pelo cultivo do maracujá temos:

30 𝑘𝑔 ∗ 𝑅$ 10,00 = 𝑅$ 300,00 – 𝑅$ 100,00 = 𝑅$ 200,00. Logo, seu lucro é

R$ 200,00 anual.

A partir dos exemplos criados a partir dessa produção, entrevemos que os

conhecimentos matemáticos estão atrelados ao fazer dos sujeitos e torna

elemento vivo e importante quando se associam com os conhecimentos escolares

formais, dando significado a matemática escolar.
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Entrevemos que as sugestões propostas podem subsidiar o professor no

desenvolvimento de atividades, bem como no desenvolvimento de

problematizações tendo como pano de fundo o uso de narrativas.

À GUISA DA CONCLUSÃO

O trabalho desenvolvido tratou de uma estratégia didático-pedagógica

diferenciada e teve como objeto de investigação a narrativa de um sujeito que

exerce práticas socioculturais em uma comunidade campesina.

Mediante aos resultados obtidos pode-se enfatizar que a estratégia é capaz

de contribuir para o rompimento de um ensino do de matemática desinteressante

para um ensino que mobiliza os alunos, despertando a criatividade, a capacidade

imaginativa, a interpretação de situações reais. Para além disso, possibilitou um

sentimento de pertencimento do sujeito e alunos do campo, valores das práticas

socioculturais, configurando-se ressignificações de seus modos de vida.

Portanto, é salutar desenvolver, no seio das escolas do campo, práticas

como a que foi desenvolvida, pois contribui para o rompimento do modelo de

ensino hegemônico da cidade que tem instaurado nas escolas do campo, sem

nenhum vínculo com a realidade dos alunos.
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RESUMO

A Etnomatemática nos permiti vivenciar várias maneiras de praticar a matemática e é a partir desse

olhar etnomatemático que apresentamos as diferentes formas de relação entre o ensino formal e o

ensino não-formal, para tanto propomos aos alunos do nono ano do ensino fundamental uma

pesquisa sobre as práticas matemáticas de vários trabalhadores do município Vitoria do Jari AP. O

presente texto apresenta as matemáticas desenvolvidas no cotidiano e a relação da matemática

estudada em sala de aula, após as pesquisas os alunos dissidiram apresentar os resultados

obtidos na Feira de Ciências da Escola, utilizando para isso performances teatrais e apresentando

objetos concretos. Os resultados obtidos pelas arguições revelam que, as atividades realizadas

através da Etnomatemática aliados a oportunidade de expressar esses conhecimentos

matemáticos através das Feiras de Ciências proporcionam aos alunos a compreensão dos

conteúdos abordados e nos revelam com áreas a serem pesquisadas com mais afinco e detalhes.

Palavras-chaves: Etnomatemática, Feira de ciências, Práticas matemáticas, Ensino-aprendizagem

INTRODUÇÃO

A matemática não é apenas uma disciplina a ser estudada ou uma ciência

exata como muitos afirmam, ela está presente no cotidiano, nas atividades simples

do dia a dia, como construir uma casa, pagar um boleto, receber um troco, fazer

compras no supermercado. Grande parte das pessoas tem conhecimento de

práticas matemáticas, mesmo tendo pouca ou nenhuma escolaridade formal, tais

como determinar o tamanho das redes para pesca, construção de barcos, dividir

cabelos para trançar, enfim, toda e qualquer forma de classificar, ordenar,

organizar ou mensurar qualquer material ou objeto do nosso cotidiano.

Relinaldo Pinho de Oliveira 1
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A Etnomatemática trata da matemática, do estilo do saber fazer específico

de uma coletividade, oriundos dos costumes, experiências, vivências particulares.

Observamos que a matemática está interligada com à cultura, dos costumes, dos

jargões dos agentes envolvidos num contexto, evidenciando uma determinada

técnica, apresentando uma maneira própria de explicar e lidar com as práticas do

seu cotidiano.

A importância dessas atividades matemáticas produzidas de maneira

informal, não desqualifica a relevância da matemática formal. Não se trata de

supervalorizar a matemática informal, realizada nos espaços não escolares, em

detrimento da matemática ensinada na educação formal, e sim apresentar um

outro olhar da matemática, a parti do saber e fazer popular, por exemplo, as

práticas de: pesca, construção de barcos e construção de casas realizadas no

Município de Vitória do Jari AP. Para isso propomos uma pesquisa aos alunos do

nono ano do ensino fundamental sobre essas atividades, usando para isso a ótica

da Etnomatemática e concordamos em apresentar os resultados na Feira de

Ciências da Escola.

As Feiras de Ciências ocorrem em locais públicos onde os alunos, com a

orientação do professor, depois da realização de atividades de investigação

científica, comunicam seus resultados, suas reflexões e descobertas a

comunidade. Oportunizando aos alunos expositores possiblidades de crescimento

científico, cultural e social. O planejamento e a realização de Feiras de Ciências é

extremamente importante e perfeitamente justificada ao considera-se: os objetivos

de Ensino de Ciências e Matemáticas : comunicar de várias maneiras os conceitos

matemáticos; proporciona a autonomia dos alunos; desenvolvimento do

pensamento lógico; vivência do método científico; universalidades das leis

cientificas; conhecimento do ambiente e a sondagem de aptidões; a preparação

para o trabalho e a integração do indivíduo na sociedade(PEREIRA,2000).

Pereira(2000) afirma que os objetivos da realização de Feiras de Ciências

vão além da criticada ênfase na “formação de pequenos cientistas”:

“Como estratégicas de ensino, as Feiras de Ciências são capazes de

fazer com que o aluno, por meio e trabalhos próprios, envolva-se em uma

investigação científica, propiciando um conjunto de experiências

interdisciplinares, complementando o ensino-formal. Como

empreendimento social-científico, as Feiras de Ciências podem

proporcionar que os alunos exponham trabalhos por eles realizados à

comunidade, possibilitando um intercambio de informações”. (p.38,

PEREIRA, 2000)
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – Construindo possibilidades

1.1. A Etnomatemática – possibilidades de vivencias matemáticas cotidianas

A Etnomatemática possibilita percebemos outros meios de praticar a

matemática, experienciar o saber fazer matemática de maneira diferente da

matemática formal acadêmica, que prioriza o método dedutivo. Percebendo e

compreendendo o saber matemático, percebemos então a importância e a tenção

dada a Etnomatemática.

De acordo com D’Ambrósio (2005, p.17), “ a Etnomatemática é proposta de

pesquisa que visa a compreensão, transmissão, reflexão e socialização de

conhecimentos matemáticos onde se pretende refletir a Matemática em seus

diferentes contextos”. A Etnomatemática “ é a arte ou técnicas de explicar, de

conhecer, de entender diversos contextos culturais e sociais” (D’AMBROSIO,

1993, p.07).

A Etnomatemática valoriza e resgata os saberes usado nas diversas

comunidades culturais, explicitando as diferentes formas de conhecer as práticas

matemáticas em vários contextos e situações da vida de crianças, pescadores,

construtores de barcos, carpinteiros e demais atividades, fortalecendo as culturas e

costumes diversos desses grupos. Portanto sua relevância se dá à proporção que:

A Etnomatemática contribui para o desenvolvimento de processos de

pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem o

âmbito da própria Matemática, podendo formar no aprendiz a capacidade de

resolver problemas genuínos, gerando hábitos de investigação (etnografia),

proporcionando confiança e desprendimento para alisar (etnologia) e enfrentar

situações novas (modelagem), além desenvolver a criatividade e outras

capacidades pessoais. No percurso do modelo até a solução o aprendiz está

usando um conjunto de técnicas e estratégias, a Matemática num caráter

instrumental (MORAES, 2013, p.1)

Como já foi descrito a etnomatemática, tem por objetivo refletir a

matemática das diferentes comunidades culturais de maneira geral. A saber.

A matemática que é praticada por grupos culturais específicos tais como as

sociedades tribais, grupos profissionais, crianças em certa fase do

desenvolvimento, [...] e assim por diante. Sua identidade depende em grande parte

dos interesses, motivações, e de certas normas e jargões que não pertencem ao

domínio da matemática acadêmica (D’AMROSIO, 1985, p.45).

Essa diretriz é sólida com a preocupação contemporânea de criar estímulos

para grupos tradicionalmente deixados pela matemática e é nessa perspectiva que

defendemos a possibilidade de um ponto d vista etnomatemática para o ensino dos

alunos (MENDES, 2009).

Portanto, a etnomatemática busca em seus materias de estudo, trata da

matemática praticada por inúmeros e diversos grupos culturais identificáveis, tais

como feirantes, pescadores, construtores de barcos, carpinteiros, pedreiros, em-
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-fim, todas comunidades que realizam práticas matemáticas no seu dia a dia.

1.2. Feira de Ciências – possibilidades de espaços não formais de ensino

As modalidades nos sistemas de educação são classificadas em três:

educação formal, não-formal e informal. Segundo Dib(1998), a educação formal

está ligada à instituição escolar e corresponder a um modelo sistemático e

organizado de ensino relativamente rígido e metodológico, enquanto, a educação

não-formal é definida como qualquer tentativa educacional organizada e

sistemática que se realiza fora dos quadros formais de ensino. Já a educação

informal, ao contrário das demais, não obedece a currículos e estruturas e não

possui caráter obrigatório de qualquer natureza.

A educação em ciências (matemática, física etc.) atualmente não pode mais

submeter-se estritamente ao contexto formal da sala de aula. Está assertiva é

cada vez mais presente entre educadores das ciências e enfatiza o papel de

espaços não-formais para a alfabetização cientifica dos indivíduos (CAZELLI et al,

1999).

As atividades educativas em ambientes não-formais de aprendizagem

destacam-se em Feiras de Ciências e Tecnologias, em Museus de Ciências,

Parques Ecológicos e ambientes virtuais. Simson et al. (2001) comenta que nesses

locais os alunos aprendem através da prática, da vivência, do fazer, da percepção

do objeto de estudo através dos sentidos, além de permitirem aos alunos a prática

da vida em grupo. Nos ambientes não-formais é possível aplicar metodologias que

permitam ao aluno adquirir ou aprimorar seus conhecimentos de forma lúdica,

criativa e participativa. São espaços de aprendizagens, não restritos ao limite da

sala de aula onde ocorre uma relação fechada entre professores e alunos, mas

abertos a todas possibilidades e interações.

Espaços não-formais possuem características próprias quanto à autonomia

na busca do saber em um ambiente capaz de despertar emoções que se tornem

aliadas de processos cognitivos dotados de motivações intrínsecas para a

aprendizagem das ciências (POZO apud QUEIROZ et al, 2002).

Segundo Gaspar(1998), a análise de relatos de pesquisa e depoimentos de

inúmeros pesquisadores dessas instituições de ensino não-formal mostra a

possibilidade de se criar interações socais, que resultariam em aprendizagem

efetiva.

O processo de socialização e divulgação científica através desses

ambientes não-formais de ensino está cercado de desafios, polêmicas e embates.

Por um lado, se assume como necessidade a importância de levar informações

produzidas pela ciência a tecnologia a um público cada vez mais amplo. Por outro,

há quem postule que esse tipo de divulgação só resultaria apenas em “distorções”

e “simplificações” do conhecimento científico e não em aprendizagem

(MARANDINO,2005).
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1.3. A teoria de Vygotsky – possibilidades sócio-interarionistas

A teoria sócio-interarionistas de Vygotsky, de acordo com Gaspar(1998) traz

instrumentos e subsídios para a compreensão e análise do processo ensino-

aprendizagem que se desenvolve em ambientes não-formais ou informais de

ensino. Vygotsky dedicou-se na busca do entendimento sobre os mecanismos

pelos quais a cultura torna-se parte integrante da natureza de cada ser humano.

Vygotsky foi o principal pesquisador da abordagem psicológica histórico-

cultural, que concebe o sujeito socialmente inserido num meio historicamente

construído.

Essa teoria evidencia as interações sociais com referência à ocorrência do

processo de ensino-aprendizagem e uma Feira de Ciências possui a interação

como uma das características.

Para Vygotsky, os processos mentas superiores (pensamento, linguagem e

comportamento volitivo) tem origens em processos sociais, sendo assim, o

desenvolvimento cognitivo humano não pode ser entendido sem referência ao

contexto social que, segundo sua teoria, esse desenvolvimento é uma conversão

entre relações sociais e estruturas mentais. Gaspar(1993) constatou que esta

teoria propõe que o desenvolvimento mental do ser humano parte do inter para o

intrapsíquico, ou seja, da relação social para interiorizar-se no individuo, em

função, basicamente, da incorporação da fala.

Para tanto, entende-se o conceito de desenvolvimento da zona proximal,

que representa à diferença entre o nível de desenvolvimento atual e o nível de

desenvolvimento que pode ser atingido com o auxílio de alguém mais capacitado,

esta interação social é essencial no processo ensino-aprendizagem.

No que se refere ao desenvolvimento cognitivo que no tocante à maneira

como se desenvolvem os conceitos espontâneos ou científicos, segundo Vygotsky,

esses conceitos se desenvolvem em sentidos opostos, dos níveis de maior

complexidade para os de menor complexidade, sendo assim, a visita às

exposições de feiras de Ciências poderia corroborar com o avanço do

conhecimento de seus visitantes introduzindo-os ao aprendizado de conceitos

científicos.

De acordo com a Vygotsky, a disciplina formal dos conceitos científicos

transforma gradualmente estrutura dos conceitos espontâneos da criança e ajuda

a organizá-los em um sistema, isso promove a criança para um nível mais elevado

de desenvolvimento (VYGOTSKI,1987).

Fundamentando-se nesse pressuposto, a exposição em uma feira de

Ciências poderia contribuir para o desenvolvimento cognitivo, adequando-se como

complemento do ensino formal. Na escola os professores poderiam estudar o

conteúdo inicialmente abordado em exposições, conectando o ensino formal com o

não-formal o resultaria em evolução.
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Os objetivos do presente estudo foram:

- Investigar se, após uma pesquisa sobre a utilização de objetos

matemáticos por trabalhadores em suas atividades cotidianas,

usando a ótica da Etnomatemática, houve aprendizado dos

conteúdos.

- Fazer com que os alunos estabeleçam relações entre os assuntos

estudos em sala de aula, ambiente formal, e os observados nas

visitas, entrevistas e observações das atividades dos trabalhadores,

ambiente não-formal.

- Identificar as dificuldades a serem superadas por professores e alunos

para transpor à barreira de ensino-aprendizagem nesses locais.

2- METODOLOGIA

A pesquisa foi qualitativa, pois escolheu uma análise de seus dados sob

uma perspectiva em profundidade ao invés da quantitativa. Segundo Bogdan e

Biklein (1994), essa abordagem quantitativa intenciona captar a perspectiva dos

participantes da pesquisa, o qual foi feito através de entrevistas e de observações

realizadas pelos pesquisadores.

O município de Vitoria do Jari a onde foi realizado a pesquisa está

localizado interior do Estado do Amapá e possui aproximadamente 16.000

habitantes.

Anualmente, a escola particular onde trabalhava promove Feiras de

Ciências, montadas em seu espaço escolar e abertas para visitação de alunos de

outras escolas e pessoas da comunidade. As Feiras apresentam um tema geral

norteador e subtemas relacionados.

Em 2000, a Feira de Ciências foi realizada nos dias 04 e 05 de novembro,

tendo sido designado o dia 04 (sexta-feira) para sua montagem e preparação.

Nesses dias de realização do evento, a escola fica aberta à visitação tanto no

período diurno quanto noturno. A “As profissões” foi o tema geral da Feira de

Ciências realizada na escoa, e professores de todas as disciplinas se envolveram

na montagem.

Ao final de todo processo fizemos a avaliação, através de uma arguição

oral, para verificarmos o entendimento dos alunos sobre a relação do estudo dos

objetos matemáticos no ensino formal e sua relação com os conhecimentos e

atividades de várias profissões presentes em nas comunidades, o seja ensino não-

formal.
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2.1. Descrição da pesquisa e da exposição

Para realização da pesquisa, propomos aos alunos visitas aos profissionais

em suas residências e locais de trabalho. Chegando lá, nos apresentamos e

descrevemos quais eram nossas intenções com aquelas visitas e entrevistas,

conversamos com os profissionais dizendo a eles que era um trabalho de esquia

onde a intenção era aprendermos a identificar e mostrar aos alunos, através de

suas atividades utilizadas no cotidiano, as possíveis utilizações e relações com os

objetos matemáticos. Para isso dividimos as funções entre os alunos: as meninas

ficaram encarregadas pela apresentação da equipe e de nossas intenções em

relação a nossa pesquisa, bem como entrevistaram os profissionais, os meninos

ficaram responsáveis por fazer as anotações, gravar e fotografar as entrevistas e

atividades.

A exposição se deu na parte externa das salas, pois tivemos a ideia de

apresentar nossos resultados através da construção de uma grande Oca e uma

casa de pesquisador, levávamos vários outros objetos como: redes de pesca ,

canoas etc. Nosso víeis foi representar em tamanho real as situações vivenciadas

e aprendidas nas pesquisas de campo, para tanto usamos o teatro para

representar os personagens de nossa pesquisa, a intenção do uso desse método

por nossos alunos foi apresentar os vários conhecimentos matemáticos usados

mesmo de forma intuitiva para realizar suas atividades do cotidiano.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Feiras de Ciências são importantes locais de divulgação científica, cujo

principal desafio é levar informações cientificas e tecnológicas ao público sem

ocasionar “reducionismos” nos conceitos. Percebemos que várias pesquisas sobre

ensino-aprendizagem em ambientes não formai buscam verificar se e como as

demonstrações experimentais ou as atividades interativas contribuem para a

compreensão dos conceitos científicos pelos visitantes, para tanto nos valemos da

lupa teórica da Etnomatemática para investigarmos identificarmos e mostramos as

relações entre o conhecimento formal da matemática aprendido na escola, como

única e as possibilidades de aprendizagem que podem ocorrer em ambientes não

formais.

Os resultados obtidos através das arguições com os alunos revelam que, as

atividades realizadas através da visão Etnomatemática aliados a oportunidade de

expressar esses conhecimentos matemáticos através das Feiras de Ciências

proporcionam aos alunos a compreensão dos conteúdos abordados e nos revelam

com áreas a serem pesquisadas com mais afinco e detalhes.
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RESUMO

Este trabalho, fruto de uma pesquisa em sua versão inicial, aborda o duplo movimento no campo do

imaginário social, entre a utopia e a retrotopia, sobre o uso das tecnologias digitais em rede no

processo educacional durante o distanciamento social na pandemia de Covid-19 no Brasil (2020-

2021). As reflexões são eminentemente teórico-filosóficas e partem de um ponto de vista histórico.

As análises, por seu turno, recaem sobre o campo discursivo e narrativo ao observar a produção

textual sobre o tema em foco. As análises iniciais evidenciam um pêndulo discursivo que vai de

uma perspectiva utópica sobre o uso das tecnologias digitais – algo que aponta para a

grandiosidade dessa inovação técnica – e que é capaz de resolver as dificuldades impostas pelo

distanciamento social e, por outro lado, indicam uma espécie de desejo de retorno a um passado

educacional perfeito e, por isso mesmo inexistente, ou seja, uma retrotopia educacional.

Palavras-Chave: retrotopia, utopia, história, imaginário social, discurso.

CONTEXTO

Horn e Satker(2015) afirmam que o ensino híbrido tem suas origens no

ensino on-line e que, esta, tem continuamente melhorado “na medida em que

busca atender a usuários mais exigentes em situações mais difíceis”(p. 32). Estes

autores são usualmente referenciados e, suas ideias e concepções, reproduzidas

em inúmeros textos, estudos e discursos. Veja-se, por exemplo, o que nos diz

Bacich(2020):

Híbrido, na proposta do Ensino Híbrido defendida por alguns autores

(BACICH, TANZI NETO, TREVISANI, 2015; HORN e STAKER, 2015; GARRISON

e VAUGHAN, 2008), baseia-se na definição do blended learning que considera a

complementação entre o ensino online, ou mediado por tecnologias digitais, e o

1
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ensino presencial, face a face, de modo a obter o “melhor dos dois mundos”. Não

se trata de ter a mesma experiência acontecendo online e presencialmente.

Podemos encontrar, na definição de Ensino Híbrido, o estudante no centro do

processo, o professor com o papel mediador, a tecnologia como um suporte que

possibilita o protagonismo dos estudantes e o desenvolvimento da cultura digital.

(BACICH, 2020)

O ensino híbrido, ou blended learning, supõe ao menos dois espaços

físicos para que a experiência educativa ocorra: um espaço dentro e outro fora da

escola. E, neste sentido, este modelo de ensino, por ultrapassar as fronteiras da

escola tradicional, formal, e por ultrapassar seus limites físicos, modificando-se os

cenários e os contextos em que o ensino ocorre, pode ser interrogado a partir de

uma perspectiva teórica da Etnomatemática (Fantinato e Freitas, 2018).

Horn e Staker (2015) afirmam, justificando a relativa importância do ensino

híbrido, que “mais de 90% dos estudantes continuarão a depender de supervisão

adulta nas escolas tradicionais”(p.33), pois, de acordo com eles, “a maioria das

crianças necessita de um lugar seguro fora de casa para estudar durante o dia,

enquanto seus pais estão ocupados”(idem). Não fica claro ao analisar o discurso

destes autores (MAINGUNEAU, 1996, 2008) o que significa usuários exigentes e,

mais que isso, o que significa dizer que estes usuários se encontram em

situações difíceis. Quem são estes que, apresentados em sua generalidade, em

uma abstração do discurso científico, têm apagadas as marcas da diversidade

estrutural que os condiciona socialmente? Quem são estes sujeitos que em sua

pluralidade habitam, vivem e experimentam distintas realidades socioculturais?

No caso do Brasil, em particular durante a pandemia, ficou claro o estágio

trepidante desta modalidade de ensino mediado por tecnologias digitais em rede

referida pelos autores como algo corriqueiro, natural, inevitável, constante e

amplamente acessível a todos. Além disso, a segurança das escolas atestada

pelos autores, dentro do contexto brasileiro, em particular no estado do Rio de

Janeiro, é negada diariamente nas experiências cotidianas dos estudantes e

famílias que vivenciam as tensões e conflitos entre o Estado e o narcotráfico,

entre o poder oficial e o poder paralelo. As escolas são, também, não raro,

contrariando o discurso dos autores, um lugar de insegurança, medo e morte.

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Metodologicamente, a partir de uma revisão bibliográfica sobre a temática

do hibridismo no campo educacional, em particular referente ao ensino da

matemática escolar, parte-se para o interior deste universo textual com intuito de

realizar uma análise no campo discurso e narrativo sobre as potencialidades e

limites deste recurso tecnológico. Fronteiras que emergem no imaginário social

nos discursos e nas narrativas de diferentes atores que encenam suas práticas
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educacionais durante o distanciamento social imposto pela pandemia de covid-19

no Brasil.

Parte do referencial teórico se situa no campo teórico-filosófico da

historiográfico (RICOEUR, 2012a,b,c; 2007) e, em sintonia com este, recorrem-se

a outros do campo da narrativa, do discurso e da retórica.

Tendo como linha diretriz um mergulho analítico nos discursos, na retórica

da argumentação, no enredo das narrativas e, também, nos enunciados dos

textos (MAINGUENEAU, 1996, 2008; REUTER, 2014; RICOEUR, 2012a, 2012b)

busca-se evidenciar as estratégias narrativas das histórias (stories) da História

(history) – (RICOEUR, 2012a, 2012b) – contadas no campo educacional e que

criam um pêndulo discursivo entre a utopia e a retrotopia (BAUMAN, 2017) do

processo educacional mediado por tecnologias digitais em rede.

O conceito de retrotopia, o posto extremo da utopia, não se projeta para

um futuro idealizado e sim, por outro lado, lança-se sobre um passado mitificado.

A retrotopia se instaura nas mentes a partir de uma desesperança com o futuro

incerto e, assim, busca abrigo em um passado apenas suposto, imaginado,

idealizado. A farsa histórica materializa-se no meio virtual, nas mídias digitais, e

apresenta as soluções mágicas de um tempo pretérito esquecido, porém, melhor

compreendido que o futuro ainda desconhecido e misterioso. Veja-se, por

exemplo, a belíssma passagem do texto de Almeida(2018):

O contexto de aceleração tecnológica, individuação e sobrecarga

informacional gera uma fragmentação dos indivíduos e do coletivo,

pressionando os fluxos da narrativa e da experiência em seus níveis

ontológico, público, conceitual e metanarrativo. Esse contexto produz

mais choques do que damos conta de significar, mais estímulos do que

podemos processar sem elevar drásticas e cronicamente nossos níveis

de ansiedade: choque de futuro e ansiedade de informação, em uma

corrida no gelo fino dos contextos líquido-modernos. Quando, olhando

adiante, vemos avançar em nossa direção a difusa imagem da entropia

informacional, dos choques contínuos e da impossibilidade da

significação, voltamo-nos para o território da significação já produzida, a

retrotopia. Nela, avançamos na neblina, com olhos no passado, o novo

território das expectativas frente a um futuro incognoscível (ALMEIDA,

2018, resumo)

O futuro supostamente globalizado e igualitário sonhado e projetado para

um tempo posterior evidencia, em sua experimentação prática, fundamentalmente

no plano tecnológico-virtual, na virtualidade do real, um reavivamento das

diferenças e incompreensões no instante mesmo em que se sonhou a unificação

dos povos e homogeneização de todos os seres em torno de um mesmo ideal –

talvez a paz, ou a proteção do planeta –, acirrando-se, neste sentido, a

individualidade e a fragmentação dos Estados modernos com as novas demandas

particulares altamente excludentes. Neste momento histórico a pandemia de covid
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-19 e o distanciamento social. Professores de todas as nacionalidades, de

diferentes países, em suas múltiplas e mais diversas realidades, atirados no

espaço-tempo não humano da não-interações corporificadas. Presença ausente

na virtualidade do real.

ANÁLISES INICIAIS

Nota-se que, no cenário político-econômico e social em que se desenrolam

disputas e tensões em torno das questões educacionais, os discursos legitimados

pelo Estado e validados pela comunidade acadêmica estabeleceram os limites de

possibilidade do próprio discurso educacional. Um discurso aceito como legítimo

durante o período de isolamento social na pandemia (em 2020 e, ainda agora, em

2021) que promove e eleva ao mais alto grau as tecnologias digitais em rede.

Educação mediada por tecnologias vendidas, alugadas, cedidas, consumidas.

Impôs-se quase que a todos, simultaneamente, o caminho quase único,

exclusivo, absoluto, do uso das tecnologias digitais em rede, das aulas remotas,

das plataformas educacionais, dos ambientes virtuais de aprendizagem, etc. A

lógica do consumo adentrou as mentalidades e as vivências cotidianas dos

estudantes que, em sua realidade sociocultural, diante das dificuldades

econômicas, experimentaram o aprofundamento das desigualdades

socioeconômicas até então escamoteadas, obliteradas.

Neste momento histórico em que o ensino híbrido mediado pelas

tecnologias digitais em rede se apresenta como novidade quase mágica em

alguns discursos (HORN e SATAKER, 2015) ou como instrumento de dominação

e aprisionamento social e econômico em outros (BRAGHINI, 2015), nota-se,

ainda, por outro lado, um temor, um medo, uma resistência ao uso das

tecnologias digitais que em síntese nos direciona para o passado. Emerge um

desejo social de retorno ao bom e velho quadro negro, às salas de aula

tradicionais, aos encontros cara a cara, da presença diante do professor detentor

de um conhecimento além de qualquer dúvida, professor que enuncia verdades

da ciência. Deseja-se um passado encantador, certamente fictício, enganoso, de

uma escola ideal e idealizada, ou seja, uma retrotopia histórica.

CONCLUSÕES PARCIAIS

As conclusões parciais, até este momento, indicam tendências

socioculturais pendulares, em meio a uma dialética da utopia e da retortopia.

As narrativas educacionais, suas histórias sobre um futuro provável, sua

narrativa utópica, defendem novas e incríveis propostas educacionais, soluções

quase mágicas que, em quase sua totalidade são problemáticas em suas

aplicações praticas na realidade e diversidade sociocultural brasileira. Dentre es-

www.osvaldosb.com

51



-tas encantadoras propostas está o ensino híbrido mediado por tecnologias

digitais em rede.

O aparente encanto é quebrado pelas críticas que, não raro, evidenciam a

fragilidade das generalizações que emergem dos argumentos dos defensores

desta (suposta) nova modalidade de ensino e, também, do seu forte vínculo com

os interesses da empresas que buscam controlar e direcionar a produção e o

consumo de equipamentos para esta experiência educacional tecnológico-digital.

Não obstante, aliado a isto, tem-se a resistência e o medo das inovações

que emergem no atual cenário pandêmico, insinua-se nos discursos a retrotopia

(BAUMAN, 2017); um medo de um futuro não vivido, tendo como base um

passado suposto, criado, idealizado (experimentado concretamente,

empiricamente ou não); veem-se negativamente as novas tendências que se

apresentam ao campo educacional e, do medo, parecem surgir no plano

enunciativo e discursivo os limites do que é ou não factível na realidade

sociocultural e educacional atual.

O ensino híbrido parece estar, neste sentido, no pêndulo, entre a utopia e a

retrotopia, entre o antigo idealizado e o novo antecipadamente mortificado, entre

um aspecto bom e promissor e um aspecto ruim e amedrontador. Discursos que

evidenciam uma estrutura bipolar de luta e enfrentamento herdada de modelos

narrativos literários.
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RESUMO

A ideia deste artigo surgiu das reflexões e conhecimento construídos através da leitura específica

sobre o tema Etnomatemática. Por meio de uma pesquisa que incluiu a revisão bibliográfica de

livros, teses, dissertações e artigos, foi possível ampliar o conhecimento sobre o tema e, a partir

das leituras identificar, analisar e discutir as dimensões conceitual e política presentes na

Etnomatemática. Tema este que tem como alicerce a afirmação de que se produz matemática a

todo momento, por todos, nas suas diferentes realidades e expressões culturais dos povos. Os

resultados da pesquisa apontam que a Etnomatemática tem sua importância evidenciada como

uma possibilidade de trabalho com a matemática em sala de aula.

Palavras-chave: Etnomatemática; Educação Matemática; Práticas socioculturais.

INTRODUÇÃO

A ideia deste artigo surgiu das percepções e conhecimentos obtidos

através da leitura específica sobre o tema Etnomatemática, tendo como base

para esta construção o livro ETNOMATEMÁTICA – Elo entre as Tradições e a

Modernidade, do professor Ubiratan D’Ambrósio (2019), além de outros livros e

dissertações que estarão referenciados ao final, que tratam do mesmo tema.

Por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, através das leituras de

dissertações e artigos, foi possível adquirir e também ampliar o conhecimento

sobre tal temática, o que influenciou nosso pensamento e nos proporcionou ousar

em apresentar através deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) um breve

relato sobre duas das várias dimensões percebidas por nós, que a Etnomatemáti-
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-ca possui. Tal pesquisa nos permitiu também constatar que a Etnomatemática

vem de alguma forma conquistando a atenção de mais estudantes e

pesquisadores visto a quantidade de material que conseguimos encontrar em

nossos estudos que discutem e analisam temas ligados a Etnomatemática.

Estudos e pesquisas revelam sobre a dificuldade de professores e estudantes

lidar com o ensino e aprendizagem de Matemática. Pensamos que, isto ainda se

faz presente devido à ausência de atenção por parte dos professores sobre a

possibilidade que a Etnomatemática promove com sua aplicação em sala de aula.

A princípio, nossa pesquisa teve por objetivo discutir sobre a área da

Etnomatemática e o campo conceitual da Educação Matemática. Tema este que

tem como alicerce a afirmação de que se produz matemática a todo momento, por

todos, nas suas diferentes realidades e expressões culturais dos povos.

Sabemos que as diversas formas culturais existentes são de fundamental

importância na construção da identidade dos indivíduos ou grupos que as

praticam. Os padrões de comportamento, crenças, costumes e conhecimentos de

um determinado grupo social constituem as práticas sociais destes e que ao

mesmo tempo os identificam e distingue-os dos demais grupos sociais. Dentro de

todo esse complexo de diversidades existem saberes matemáticos desenvolvidos

e praticados em ambientes fora das salas de aula, no entorno da vida de muitos

habitantes do nosso planeta.

Para a educadora Tereza Vergani (2000),

A matemática de uma criança de rua em Angola, a matemática do

Movimento dos Sem Terra do Brasil, a matemática urbana vinculada as

tecnologias, a matemática da aquisição de bens em países em guerra,

são exemplos de outras tantas formas de conhecimento matemático vital

que se adquirem, em grande parte, à margem das salas de aula.

(VERGANI, 2000, p. 5).

Esses conhecimentos matemáticos desenvolvidos e praticados fora das

salas de aula pelos diversos e distintos grupos sociais é o que podemos chamar

de Etnomatemática.

Trazer a Etnomatemática para o contexto da sala de aula é associar o

conhecimento matemático acadêmico ao saber matemático praticado nesses

diversos e distintos grupos. Essas práticas sociais e culturais agregam

significados sobre o que fazemos e porque fazemos desse jeito, dessa forma,

principalmente, em relação ao ensino e aprendizagem de Matemática. A

Etnomatemática traz como fundamento (ou essência) a valorização destes

saberes.

Para Khidir (2019) as inserções de elementos culturais a uma determinada

prática humana, tornam-se uma prática sociocultural. A matemática é uma prática

sociocultural existente em todos os povos.
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Conforme D’Ambrósio (2019), a Etnomatemática também tem foco político,

pois como valoriza o conhecimento cultural existente nos diversos grupos, ela

busca recuperar a dignidade cultural do ser humano. Dignidade essa violentada

por diversas formas de exclusão social estabelecidas pela sociedade dominante,

inclusive no sistema escolar.

A DIMENSÃO CONCEITUAL DA ETNOMATEMÁTICA

A Etnomatemática é constituída pelos conhecimentos ou saberes

matemáticos desenvolvidos e praticados fora das salas de aula por grupos sociais

diversos e distintos. Para evidenciar tal conceito e de alguma forma verificar a

dimensão conceitual da Etnomatemática num contexto histórico, podemos citar as

grandes navegações.

Na época das grandes navegações o conhecimento matemático (que foi

fundamental para que tais proezas fossem alcançadas) não era uniforme, não era

único e muito menos pleno, até porque as nações europeias não comungavam

dos mesmos objetivos. Portugal e Espanha por exemplo, pioneiros nesse contexto

histórico, após chegarem às Américas e se apossarem do chamado “Novo

Mundo”, despertaram o interesse das outras nações europeias. Vale ressaltar que

neste momento as nações europeias ao chegarem no “Novo Mundo” implantaram

seus saberes e conhecimentos do modo colonialista, ou seja, não foram

reconhecidos os saberes e conhecimentos existentes e praticados pelos povos

que aqui existiam, até porque os povos que já habitavam as Américas foram

considerados selvagens.

D’Ambrósio (2019) define a Etnomatemática como um programa de

pesquisa em história e filosofia da matemática com implicações pedagógicas.

Tanto a matemática como o conhecimento em geral surgem como respostas às

necessidades de sobrevivência e de transcendência presentes na questão

existencial da espécie humana. “... A espécie cria teorias e práticas que resolvem

a questão existencial ...” (D’AMBRÓSIO, 2019, p. 29).

Nós humanos criamos saberes e fazeres que resolvem tal questão. Esses

saberes e fazeres alicerçam a construção do conhecimento e das decisões de

comportamento a partir de representações da realidade. Representar a realidade

é responder às percepções de espaço e tempo e esta prática nos distingue das

demais espécies animais. Sabemos que no nosso cotidiano, praticamos de forma

natural e muitas vezes imperceptível os saberes e fazeres de determinadas

culturas inclusive a que pertencemos. O saber matemático por exemplo, presente

em todas essas culturas, nos ajuda a fazer comparações diversas, a classificar, a

medir, a quantificar, a generalizar e avaliar. Com isso, fica claro para nós a

importância de tal saber ser contextualizado e associado ao conhecimento

acadêmico já que ambos (e juntos) poderão ajudar a responder às questões
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naturais e sociais de forma que o indivíduo se sentirá representado e presente na

construção do seu próprio conhecimento.

A DIMENSÃO POLÍTICA DA ETNOMATEMÁTICA

Há pouco mais de 2500 anos os Egípcios e Babilônicos eram desafiados

por uma grande inovação proposta pelos judeus: o monoteísmo, ou seja, a

proposta de um Deus único e abstrato. Egípcios e Babilônicos que até então

detinham grande poder na região do Mediterrâneo, na época e, por isso,

subordinavam as nações por eles dominadas aos seus conhecimentos e

comportamentos onde era amplamente difundido o politeísmo.

Do mesmo modo gregos e romanos que também eram consideradas

civilizações dominantes, adotavam seus sistemas de conhecimento e sua

organização político-social como práticas obrigatórias aos seus conquistados,

inclusive durante a expansão dos seus impérios ao conquistarem civilizações

milenares como as da Pérsia e da Índia, também foram desafiados por tal ideia de

se ter um Deus único e abstrato, principalmente pela ascensão do cristianismo.

O ápice desse novo ordenamento ocorre entre os séculos XV e XVI quando

Portugal e Espanha por meio de seus navegadores iniciaram a expansão de seus

reinados, com a busca de novas terras, que pudessem ser dominadas e

colonizadas, com o intuito de espalhar suas culturas e organização social além de

explorar as riquezas existentes nas terras dominadas tornando os povos ali

conquistados subservientes às coroas, tendo logo em seguida, a companhia de

outras nações europeias, que ao verem o sucesso de tal expansão passaram

também a explorar os mares de norte a sul e de leste a oeste na busca de terras

ainda inexploradas. Podemos assim considerar o início do processo de

globalização entre as nações do planeta Terra.

Obviamente quando trazemos a ideia de conquista, admitimos que para tal

deve existir um conquistador e outro conquistado. O conquistador para manter seu

pleno domínio sobre o conquistado, deve fazer com que este seja sempre

declarado inferior ou inútil em relação ao conquistador. Para isso uma das

principais estratégias utilizadas pelo conquistador é a censura, ou seja, não

permitir que todo e qualquer tipo de manifestação do conquistado seja

considerada, apoiada, praticada, ou até, inclusive adotada como cultura oficial. Ao

enfraquecer as raízes do conquistado, o conquistador ganha força para impor os

seus costumes, a sua história, os seus conhecimentos, efetivando assim o seu

domínio. A esse respeito D’Ambrósio (2019) afirma e exemplifica que:

A remoção da historicidade implica na remoção da língua, da produção,

da religião, da autoridade, do reconhecimento, da terra e da natureza e

dos sistemas de explicação em geral. Por exemplo, hoje qualquer índio

sabe o Pai Nosso e a Ave Maria, crê em Deus e em Cristo, embora todo
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esse sistema nada tenha a ver com as suas tradições. (D’AMBRÓSIO,

2019, p.42).

D’Ambrósio (2019) também destaca que, em alguns casos, há eliminação

do próprio conquistado, evidenciando assim a prática de genocídio. Podemos

inclusive citar como exemplo de extinção da cultura e dos indivíduos a ela

pertencentes, o extermínio ocorrido com os índios que habitavam a costa

marítima das Américas e Caribe.

Podemos evidenciar e destacar aqui o que se deu com a vinda de africanos

que foram trazidos para as Américas pelos colonizadores europeus, onde o único

objetivo dos colonizadores para com os africanos era o de explorar mão de obra,

de maneira escrava. Ainda hoje, aqui nas Américas, passamos por grandes

transformações culturais devido as influências das culturas indígenas, africanas e

europeias.

Dito isto, percebemos que situações semelhantes ocorrem no ambiente

escolar. O acesso à escola foi ampliado e com isso os jovens dos grupos

excluídos e marginalizados passaram a poder sonhar em ter uma ascensão social

através da educação, que é dita comum a todos, mas que na verdade acaba

sendo mais uma modalidade de cooptação feita pelo grupo dominante, já que tal

acesso se dá através de resultados estipulados. Os sistemas criados para

selecionar os “merecedores” ao acesso não favorecem o conhecimento adquirido

e construído no interior dos grupos culturais excluídos e marginalizados, ou seja,

tais sistemas selecionam os que convenientemente se adequam às suas

exigências, de forma que nada do que este jovem traga consigo de conhecimento

e saber que foram aprendidos no seio do grupo cultural ao qual pertence, terá

validade.

A matemática quando apresentada apenas em sua forma acadêmica, sem

que seja aproveitado todo e qualquer conhecimento ou saber desenvolvido dentro

dos distintos grupos sociais, se torna facilmente uma disciplina segregada,

isolada, sem sentido para a grande maioria. Mesmo porque sabemos que se

produz matemática a todo momento e em distintas condições e realidades, logo,

tal comportamento para com a matemática se torna incoerente já que tal ciência

se faz presente em tudo.

A Etnomatemática em seu papel principal, atua na valorização dos

conhecimentos ou saberes trazidos pelo indivíduo e, com isso, pode ocorrer de

imediato a identificação deste indivíduo com a construção do seu próprio

conhecimento. Pois, “Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais, que vêm de

sua casa, desde que nasce. Aprende dos pais, dos amigos, da vizinhança, da

comunidade. O indivíduo passa alguns anos adquirindo essas raízes”.

(D’AMBRÓSIO, 2019, p.43).
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O professor D’Ambrósio (2019) afirma que ao chegar à escola o indivíduo

passa por um processo de aprimoramento, transformação e substituição dessas

raízes, sendo uma dinâmica complexa este momento de encontro entre diferentes

culturas. Nessa dinâmica da conversão, o dominado acaba esquecendo ou até

mesmo rejeitando suas raízes e sem perceber acaba sucumbindo à cultura do

dominador.
Estamos assistindo a esse processo nos sistemas escolares e na

sociedade. É o poder dos que sabem mais, dos que têm mais, dos que

podem mais. O poder do dominador se alimenta de quê? Esse poder só

pode ter continuidade se tiver alguém que dependa dele, que se agarre a

ele. E quem vai se agarrar a ele? Com toda certeza aqueles que não têm

raízes. (D’AMBRÓSIO, 2019, p.44).

Essa estratégia se mostrou extremamente eficiente se olharmos pelo

aspecto do colonizador e que ainda é praticada na sociedade atual. Não adianta

de nada encher o peito para falar de independência só porque se possui uma

bandeira, um hino ou até mesmo uma constituição. Se não existe o

reconhecimento das culturas locais que constroem saberes e conhecimentos

muito antes de qualquer “nação estranha” surgir do horizonte e desembarcar com

seus costumes e tradições, exterminando os que atuaram contra e impondo suas

vontades, de certo que não haverá descolonização.

A Etnomatemática atua justamente com esta relação, expressa outro modo

de pensar entendendo que para recuperar este indivíduo marginalizado e excluído

deve-se resgatar sua dignidade através da valorização de suas raízes culturais de

forma que ele efetivamente se torne parte da construção de sua autonomia

conseguindo enxergar o real valor da sua própria cultura, que lhe foi ensinada ou

compartilhada no seio do grupo sociocultural ao qual pertence. Toda cultura deve

ser reconhecida e respeitada de maneira que não haja uma valorização distorcida

de uma ou outra, distorção essa que pode apresentar caráter positivo ou negativo,

e que ocorrendo, não será uma valorização cultural, mas sim uma forma de

domínio.

A Dimensão Conceitual da Etnomatemática nos evidencia o principal papel

exercido por ela que é o de resgatar a dignidade desse sujeito/aprendiz

(dominado e desenraizado) através da valorização do conhecimento que este

carrega consigo e que foi desenvolvido ou aprendido no seio do grupo

sociocultural ao qual pertence. Já a Dimensão Política da Etnomatemática nos

mostra que ela por atuar fortalecendo as raízes do dominado, se torna um

instrumento de grande importância para a construção da autonomia destes

sujeitos, pois, desta forma conhecer e assimilar a cultura do dominador será algo

positivo e agregador e não uma forma de domínio. O conhecimento cultural será

tão valorizado e importante quanto o conhecimento acadêmico e juntos formarão

sujeitos que possuirão valores de humanidade numa perspectiva ética de respeito,

59



www.osvaldosb.com

solidariedade e cooperação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Etnomatemática é ao mesmo tempo tradicional e moderna segundo

nossa interpretação. Tradicional por valorizar todo o conhecimento construído

pelos grupos sociais ao longo de suas gerações e moderna por estar sempre em

movimento, construindo novos saberes e aprendizados. De certo que se

considerarmos que a Etnomatemática pode substituir o conhecimento acadêmico

estaremos cometendo um grande equívoco. O conhecimento matemático

acadêmico é essencial para todo e qualquer sujeito atuante na sociedade atual,

mas em muitos momentos se apresenta de forma inútil, obsoleta e

desinteressante, logo, a Etnomatemática tem sua importância evidenciada pois

ela pode contribuir para tornar a matemática atraente e dar sentido onde em

muitos momentos o sentimento que impera é de fracasso por parte do

aluno/aprendiz quando este não consegue entender a linguagem formal

acadêmica. Contudo, na sociedade atual o raciocínio qualitativo ganha

importância por ser essencial e necessário para termos uma sociedade com a

cara da modernidade, onde é possível exercer o poder de crítica e análise do

momento vivido. A chamada inteligência artificial por exemplo, busca dar aos

computadores esse poder de análise e crítica. A Etnomatemática atua desta

forma, privilegiando o raciocínio qualitativo, pois sempre de alguma forma ela

estará associada as diversas manifestações culturais presentes na sociedade. O

professor D’Ambrósio (2019) afirma que a proposta pedagógica da

Etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, onde através da crítica,

situações reais de espaço e tempo (aqui e agora) são questionadas. Sendo assim,

tal prática reconhece na educação a importância da diversidade cultural associada

ao conhecimento tradicional acadêmico na formação de uma sociedade

transcultural e transdisciplinar.

A matemática é por si só Etnomatemática.
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RESUMO

Esse artigo apresenta um relato de experiência de uma atividade desenvolvida em uma turma de 9º

ano de uma escola municipal de Conceição do Araguaia, que teve por objetivo analisar as

implicações de etnomatematica no contexto de sala de aula. O relato da experiência traz uma

reflexão sob o marco teórico de D'Ambrosio (2002), Fiorentini (1994) e Gerdes (2007) sobre

etnomatemática. A experiência permitiu conhecer a etnomatemática presente em diferentes

contextos de um pequeno grupo de alunos. Palavras

Palavras Chave: Etnomatemática, Ensino. Contexto Sociocultural.

INTRODUÇÃO

Para entender a etnomatemática partiremos de uma abordagem histórica,

pois assim acredita-se trazer para mais próximo o entendimento dessa etimologia

tão complexa. Pode-se afirmar que Etnomatemática é a técnica ou arte de

conhecer, explicar, entender, lidar e conviver, nos mais variados contextos

culturais e sociais (FIORENTINI, 1994).
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Partindo de uma reflexão, nota-se que pouco se sabe sobre etnomatemática

nas escolas, e que essa abordagem matemática ainda é pouco contextualizada

nas práticas docentes, devido a diversidade cultural presente no ambiente escolar.

Diante desse problema buscamos trabalhar algumas aplicações de

Etnomatemática em uma turma de 9º ano, com objetivo de analisar as implicações

de etnomatematica no contexto de sala de aula visando também a observação dos

diferentes grupos culturais que podem ser identificados dentro de um contexto

escolar, utilizando do estágio para desenvolvimento deste trabalho, baseado na

proposta de Ubiratan D'ambrosio (2002) e outros autores que compreendem a

etnomatemática como proposta pedagógica, como Dario Fiorentini (1997) que

ressalta a importância deetnomatemática na educação matemática e Paulus

Gardes (2007) que desenvolveu pesquisa em etnomatemática, valorizando a

cultura, matemática e educação.

ETNOMATEMÁTICA

Para situarmos as implicações da Etnomatemática na sala de aula,

primeiramente contextualizar de forma sucinta a origem da etnomatemática como

tendência no contexto da Educação Matemática, pois por meio dessa linha teórica

é que há a possibilidade de uma maior entendimento a respeito da

Etnomatemática.. Segundo Fiorentini (2006), a Educação matemática se

caracteriza como uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico da

matemática e o domínio de ideias e processos pedagógicos relativos à

transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do saber matemático

escolar, no mais, essa linha de pesquisa surgiu com o principal intuito de investigar

problemas relativos ao ensino e à aprendizagem da matemática.

Após a década de 1970, surgiram algumas tendências consideradas

emergentes na Educação Matemática, como o contexto sociocultural e político do

ensino-aprendizagem da matemática, passando a ser vista como prática

sociocultural que está relacionada a determinados interesses sociais e políticos. É

nessa perspectiva que surge o termo etnomatemática. D'ambrosio para definir o

termo ETNO-MATEMA-TICA, diz que:

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da

história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação,

instrumentos materiais e intelectuais [que chamo de ticas] para explicar,

entender, conhecer, aprender para saber fazer [que chamo de matema]

como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcendência em

diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo etnos] (D

’AMBRÓSIO, p.60, 2002).

Quando é colocado em uma definição geral da matemática torna-se mais

claro nas seguintes palavras de Gerdes (2007):
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A actividade matemática é uma actividade humana, e, como tal, uma

actividade cultural. Ideias e métodos matemáticos variam de cultura para

cultura, e a nossa compreensão do que é a matemática cresce na medida

em que essas ideias e métodos se fertilizam mutuamente (p. 154).

Essa abordagem foi constantemente ligada a estudos que deram ênfase na

matemática de grupos étnicos singulares, com características geográficas e sociais

muito particulares, grupos minoritários e ádvenas, por serem considerados

diferentes da realidades próximas e ao mesmo tempo distantes. Porém é

necessário ser conceituado que, existe uma diversidade cultural normalmente

encontrada numa mesma sala de aula, que sempre esteve presente nas escolas,

principalmente nas de zona urbana, que faz-se necessário ser observado a

diversidade e a miscigenação cultural presente neste ambiente escolar, que são

pontuados como resultado dos processos migratórios e demográficos.

Nesse contexto de diversidade cultural, Knijnik (1997), quando se refere aos

saberes produzidos por diferentes culturas, diz que existem alguns saberes que

são silenciados por pertencer a determinado grupo, em suas palavras:

Saberes que, produzidos pelas camadas populares que vivem no meio

rural, por não serem produzidos por aqueles grupos que são legitimados

em nossa sociedade como os produtores de ciência, ficam silenciados,

num processo de ocultamento que certamente produz relações de poder

muito particulares (KNIJNIK, p.38, 1997).

Observa-se, que o conhecimento é construído de acordo com a realidade

em que se vive, e nesse conhecimento fica marcado a sua história com visão

própria do mundo, sendo gerado por necessidade de resposta a situações

diferentes que está ligado a um contexto histórico, político, social e cultural. Esses

modos próprios de produzir conhecimento, compreender o mundo e dar significado

acabam sendo considerados como não-ciência e, consequentemente, tais saberes

não são valorizados. Neste sentido, a Etnomatemática se faz importante no

reconhecimento e na valorização de que todas as formas de saberes e fazeres são

válidas e estão fortemente ligadas à tradição, sociedade, cultura e história de cada

povo.

Dando ênfase na valorização da história para etnomatemática D'ambrosio

(2003), diz que:

A História é fundamental nas reflexões sobre Etnomatemática. A grande

estratégia do dominante é ignorar, menosprezar e mesmo remover a

História do dominado, pois é na História que se alicerçam as raízes de

qualquer grupo cultural. Remover sua História implica, inevitavelmente,

fragilizar, ou mesmo anular, a capacidade de resistência do grupo (p. 29-

37).
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Assim no que diz respeito às implicações da etnomatemática em sala de

aula, destacamos aqui o uso desta tendência como instrumento importante na

valorização dos saberes e fazeres próprios de cada educando, partindo do

princípio do professor buscar alternativas e condições para que possam construir

seu próprio conhecimento crítico reflexivo para a atuação em sociedade.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental

de uma escola municipal, localizada no Bairro Emerêncio em Conceição do

Araguaia – PA. Procurou-se compreender como eles abordam a etnomatemática

no dia a dia, através das atividades elaboradas a partir de narrativas dos alunos

exploradas em três aulas em ambiente ou sala virtual devido ao cenário crítico que

o Brasil passa em decorrência da pandemia da COVID-19.

A turma é composta por 28 alunos, porém, somente 8 alunos participaram

das atividades remotas, devido às dificuldades de acesso à internet e de inclusão

no universo digita, a proposta de trabalho da escola era apenas entrega de

atividades mensais e informações transmitidas por grupo de whatsApp,

conciliamos a disciplina de Prática de Ensino I na qual a proposta era tentar incluí-

los nas aulas remotas com a aplicação da pesquisa.

Na primeira aula, utilizamos uma dinâmica de roda de conversa,

começamos nos apresentando, falando quem somos e quais os motivos que nos

levou a desenvolver a atividade. Logo após, foi dada a oportunidade para que

expressassem contando quem são, onde moram e o que mais gostam de fazer.

Foi através dessas narrativas que pudemos identificar o contexto cultural desses

alunos. Em seguida, apresentamos a definição de cultura para que assim,

conseguissem identificar atividades em seu meio que utilizasse matemática.

Dentro dessa proposta, Scandiuzzi (2002), afirma que o caminho da Educação

Etnomatemática valoriza a matemática de diferentes grupos culturais, incluindo a

Matemática Ocidental, com seus conceitos matemáticos informais.

Entre os 8 alunos que participaram, apenas 2 residem no mesmo bairro, os

demais são de diferentes bairros e quando questionados sobre as atividades

econômica predominante, alguns não conseguiram identificar de forma clara, mas

relataram o trabalho dos seus familiares. Dos 8 alunos, apenas 6 conseguiram

identificar alguma matemática presente no dia a dia. Percebeu-se então que a

atividade mais pontuada por um maior número de alunos foi a de pesca, mas que

são desenvolvidas por parentes, avós, tios e primos e apenas para consumo

próprio. Se tratando das atividades desenvolvidas pelos pais, todos atuam em

profissões diferentes, sendo elas: pedreiro, dono de bar, vigilante, agente da

saúde, vendedora de perfume. No decorrer da conversa foram pontuando outros

lugares que observavam a matemática, deram destaque na feira coberta da

cidade, pois muitos se deparam com a matemática presente de diferentes formas,

65



www.osvaldosb.com

também falaram dos supermercados, ditos por um dos alunos como “vendinha”

relacionamos também com o Bar de um dos pais e com a vendedora de perfume.

Tiveram dificuldade em encontrar a matemática presente na profissão do pai

pedreiro, pois nem todos compreendem essa matemática, e assim com as outras

profissões, agente da saúde e vigilante. D’Ambrósio (1991), afirma que o novo

papel do professor reside essencialmente em gerar uma dinâmica para o

comportamento interativo, uma das etapas fundamentais do comportamento social

e cultural da espécie, e que é proposto pelo ambiente.

Na segunda aula, foram elaboradas questões contextualizadas do conteúdo

de Potenciação com base no que foi relatado na primeira aula. Foi exposto nesta

aula a atividade, onde foi feito a leitura juntamente com eles sem apresentar

técnicas para resolução. Enfatizamos que não precisavam se preocupar com os

caminhos percorridos para obtenção das respostas, mas que cada um deveria

fazer da sua própria forma de interpretar as questões apresentadas e deveriam

nos enviar uma foto da resolução via WhatsApp.

Na última aula procuramos entender os métodos de resolução individual, em

alguns casos foi preciso dar “feedback”, pois não conseguiram chegar a um

resultado satisfatório. Com essas respostas foi possível compreendermos a

matemática presente no cotidiano da turma.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na perspectiva de compreender a matemática utilizada por esses alunos,

contextualizamos a primeira questão em cima das informações dada por eles, que

na feira coberta encontram-se diferentes formas de matemática. Pois como afirma

Vasconcelos (2008, p.47) "contextualizar significa apresentar o conteúdo ao aluno

por meio de situações que possuam elementos que dêem significado ao conteúdo

matemático". Associado a realidade do aluno, onde o cotidiano está carregado de

saberes e fazeres oriundos da própria cultura. De modo que, a todo momento os

indivíduos estabelecem relações matemáticas, como medir, comparar, quantificar,

classificar, por meio de instrumentos materiais e intelectuais inerentes à sua cultura

(D’AMBROSIO, 2013).

Foi apresentada as seguintes questões para os alunos:

01. Em um domingo, a mãe de Erich deu-lhe ordem para que comprasse

abacaxis na feira municipal de Conceição do Araguaia, pois iria fazer um delicioso

suco. Ao chegar na feira, Erich percebeu que haviam algumas barracas fechadas e

que apenas 10 vendiam abacaxi, cada barraca continha 10 caixotes, em cada

caixote continham 10 abacaxis. Quantos abacaxis tinham na feira?
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Destacamos aqui resolução de dois alunos, que identificamos na questão

como A e B. Pudemos observar que na resposta do aluno A, que ele percorreu

caminhos diferentes para chegar ao resultado, esse aluno utilizou a representação

da multiplicação, multiplicando primeiro as duas parcelas e depois multiplicando o

resultado do produto com uma terceira parcela, enquanto o aluno B utilizou a

representação de potenciação de base dez elevado a terceira potência “10³”

fazendo a multiplicação dos três termos semelhantes para obter o resultado.

Na segunda questão abordamos as informações contidas nas falas que a

matemática também era muito encontrada nas “vendinhas”. Associamos essa

informação à comercialização de peixe, pois como relatado seus familiares (tios,

primos e avós) costumam desenvolver atividades de pesca para consumo próprio.

Utilizamos nomes de peixes comuns na região para evitar constrangimento caso

alguém não soubesse identificar o tipo de peixe, assim, perguntamos ao alunos

presentes se eles conheciam os mesmos pelos nomes que colocamos. Como

afirma D'AMBRÓSIO (2001), no cotidiano quando se faz compras e nas atividades

diárias para ensinar matemática revela práticas apreendidas fora do ambiente

escolar, uma verdadeira etnomatemática do comércio. Um importante componente

da etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando

instrumentos de natureza matemática.

02. Um mercado oferece 4 tipos de peixe pescados no Rio Araguaia (piau

cabeça gorda, pacu, tucunaré e papa-terra) e 2 tipos de peixes de criatório (Tilápia

e Caranha). Fonte: a pesquisa Fonte: a pesquisaSe um cliente escolher 1 peixe

das águas do Rio Araguaia e 1 peixe de criadouro, de quantas maneiras diferentes

ele poderá escolher?
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Destacamos aqui que o aluno A, apresentou uma resposta diferente do

aluno B. Quando questionado sobre o caminho percorrido para chegar ao

resultado, o Aluno A relatou que havia interpretado que deveria somar os tipos de

peixes para obter o resultado X de formas que ele poderia levar dois tipos de

peixes conforme questão pedia. Buscamos compreender o processo utilizado e

procuramos dar significado a forma que foi matematizada a questão, o aluno A

percebeu que seus cálculos estavam corretos, mas inerente ao contexto da

questão. O aluno B, explica que fez os cálculos nos dedos e foi combinando os 2

tipos de peixes de criatórios com os 4 tipos de peixes do Rio Araguaia, de forma

que deu 8 combinações.

As sugestões de atividades desenvolvidas tinham como conceitos

principais: potenciação e multiplicação, e procuramos devolver dentro dos vários

relatos. Essa diversidade de propostas estão associadas à própria noção de

cultura, às nossas percepções sobre o conhecimento e sua construção e aos

diferentes modos de se perceber a matemática CONRADO (2004). Com o uso da

Etnomatemática nas aulas, notamos que todos os educandos se dedicaram ao

máximo na realização dos cálculos apesar de encontrarem dificuldades na

interpretação.

Contudo, possibilitamos entender e contextualizar uma Matemática frente

às diversidades culturais constatada, elaboramos questões fazendo com que os

alunos pudessem receber como algo presente na sua realidade e experiências de

vida e, além disso, destacamos que não existem conhecimentos e saberes mais

importantes que outros, cada qual apresenta sua forma de resolver uma

determinada situação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dessa experiência observamos quê, a participação do aluno é

muito maior quando é dada a oportunidade de se expressar, pois, pela

Etnomatemática, ele é o pesquisador de campo, o criador da situação-problema e

junto com o professor chegam a síntese coletiva do problema. Os alunos, nos

apresentou em suas diferentes formas de resolver matematicamente, estratégias

de uma matemática já escolarizada, mesmo alguns apresentando dificuldades de

compreensão do conteúdo, o pensamento já estava associado a essa matemática

escolar. Sobre isso D’Ambrosio (2002) afirma que:

A disciplina denominada matemática é, na verdade, uma Etnomatemática

que se originou e se desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo

recebido algumas contribuições das civilizações indiana e islâmica, e que

chegou à forma atual nos séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então,

levada e imposta a todo o mundo. Hoje, essa matemática adquire um

caráter de universalidade, sobretudo devido ao predomínio da ciência e

tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na

Europa (D’AMBRÓSIO, 2002, p. 47).

A partir dessa experiência, entendemos que, conforme ressaltado por

D’Ambrosio, a matemática escolar, também é considerada uma etnomatemática.

Verificamos que nesta turma possui diversidades socioculturais, que trouxe um

maior desafio, pois o que conduz o educador à compreensão de que todos os

indivíduos constroem ideias matemáticas quando lidam com atividades imersas

em realidades culturais específicas e pensam sobre as mesmas.

A experiência foi relevante por quê compreendemos que os professores e

admistradores precisam participar do ambiente social do seus alunos,

relacionando a realidade com os conteúdos. Nessa perspectiva, buscamos trazer

essa abordagem etnomatemática para a sala de aula, trazendo uma postura

etnomatemática no ambiente escolar fundamentada na ação do professor, pois é

através da mediação do mesmo, que o diálogo entre o contexto escolar e os

saberes do contexto do educando, que se faz possível.
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O ENSINO DA MATEMÁTICA NAS VIVÊNCIAS
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RESUMO

Na região das ilhas de Abaetetuba podemos perceber em várias das práticas ribeirinhas o uso de

estratégias para resolver problemas cotidianos. Um dos casos é a construção de pontes de

miritizeiro, identificados como pequenos portos construídos de miritizeiro, desde a escolha do

vegetal adequado até a utilização do porto em suas mais diversas finalidades como embarque e

desembarque de pessoas e mercadorias, acesso a áreas de trabalho, igrejas, casas, escolas,

campos de futebol, centros de lazer e outros. Portanto, vamos investigar nas práticas ribeirinhas e

nas narrativas dos ribeirinhos supracitadas com o intuito de encontrar elementos que possam

contribuir com o ensino de matemática de alunos da região das ilhas de Abaetetuba e na tentativa

de contribuir com a solução do problema que alunos do ensino básico não conseguem relacionar

objetos matemáticos estudados em sala de aula com as práticas do seu cotidiano.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Práticas Ribeirinhas; Educação Ribeirinha. Miritizeiro

José do socorro dos santos da costa 

Osvaldo dos Santos Barros 

1

2

INTRODUÇÃO

O miritizeiro (Mauritia Setigera) é uma palmeira nativa da Amazônia de

formato cilíndrico, costuma arborescer áreas de várzeas e igapós, não é de

grande porte, mas de envergadura elevada, por essa razão é facilmente

identificado e se destaca na floresta onde existe.
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Foto 01: Em destaque miritizeiros

compondo Vegetação mais alta

fonte: acervo do autor

Foto 02: Miritizeiros

fonte: acervo do autor

A estrutura resistente de raízes, fixa o miritizeiro no solo dificultando seu

tombo. Dificilmente vê-se na floresta uma arvore dessa virada por motivo de

fragilidade em sua estrutura de fixação no solo. Em se tratando de efeitos como

os causados pela erosão, não podemos afirmar o mesmo, tem sido cada vez

mais fácil se deparar com uma arvore de miritizeiro caída por essa razão.

Foto 03: Vegetal sob efeitos causados 

pela erosão.

(fonte: acervo do autor)

O nosso pesquisado é o senhor Gildo Rodrigues da Costa, 67 anos, viúvo,

pai de dez filhos, aposentado especial da previdência social, nascido e criado na

região das ilhas do município de Abaetetuba-pa, na comunidade de Sagrado

Coração de Jesus do Rio Genipauba. Em sua adolescência encontrou muita
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Foto 04: Senhor Gildo, morador da 

comunidade do Rio Genipauba

(fonte: acervo do autor)

dificuldade para ter acesso a estudos. Conta que é alfabetizado desde

adolescente, porém estudou apenas seis meses e que a participação em

atividades de comunidades eclesiais de base contribuíram muito com seu

desenvolvimento na leitura e com seu desenvolvimento pessoal. Senhor Gildo

sempre trabalhou com várias tipos de pescas artesanais como tapagem de

igarapés, encontro de águas, gapuia, pesca com caniço, pesca com linha de mão,

pesca de lancear, pesca com rede de malhar, pesca de perequerar, pesca de

taboca, pesca de mutá. Ele em momentos específicos caçava, digo específicos

por depender de não cair chuva, da maré enchente, da saída e o pôr da lua. Era

agricultor na produção de mandioca, milho, principalmente de açaí. Senhor Gildo

era extrativista de miriti, sempre manteve as arvores de miritizeiros preservadas

para se aproveitar dos frutos para alimentar a família e pessoas da comunidade.

Do ano de 1978 ao ano de 1988... trabalhou em engenho na produção de

cachaça, parte do período em que Abaetetuba ficou conhecida como a cidade da

cachaça pela produção em alta escala e altíssima qualidade do produto.

Ele que nesse período, mesmo tendo que trabalhar no engenho, fazia

todas as outras atividades citadas acima. Conta ter sido muitas as vezes que

buzinavam sinalizando o início do intervalo para o almoço, as 11:00, ele

caminhava rápido em um caminho por volta de dez minutos até chegar em sua

casa. Pegava o material de pesca, caniço, linha. Em uma pequena canoa, munido

de camarão para isca, já solicitado a um dos filhos que pegasse num igarapé, ia

pescar. Em menos de uma hora já estava de volta em sua casa com bastante

peixe se conseguisse encontrar os cardumes, e bem antes de uma hora de

tempo, quase sem peixes no caso de não conseguir identificar o local dos

cardumes. Almoçava para as 13:00h estar de volta ao trabalho do engenho.
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Foto 05: Fogos artesanais chamados de 

Foguete

(fonte: acervo do autor)

Neste trabalho, nosso diálogo com senhor Gildo ocorre em torno do miritizeiro.
Ele vai logo afirmando que do miritizeiro tende a se aproveitar tudo: o grelo é usado na
confecção de artesanatos, cordas, fibras. A folha madura usa-se para fazer coberturas de
palha. A folha seca de árvore adultas tem tala que é muito utilizada na fabricação de
fogos de artifícios para orientá-los na subida.

Os fogos da foto são artesanais. Tem diminuído bastante o uso e a

produção deles nessa região por motivo de orientação a segurança para evitar

acidentes com fogos, a diminuição de produtores e principalmente pela redução

dos preços dos fogos industriais e indicados como menos perigoso para causar

acidentes.

Do braço do miriti se extrai a tala para fazer artesanatos, abanos,

recipientes como paneiros, tipitis. O braço do miriti, depois de tirado a tala, é

usado como principal componente da matéria prima usado na produção dos

famosos artesanatos de brinquedos de miriti, muito comumente vendido durante

o festejo do círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. O artesanato

de miriti tem sido utilizado, principalmente, para brincar e decorar espaços como

casas, escritórios e outros.

O fruto do miritizeiro é utilizado numa gama de possibilidades. Entre as

possibilidades podemos citar a culinária de bolos, mingaus, pudins, sucos.

Também serve de alimento para peixes, porcos. Do óleo extraído da fruta são

feito cosméticos.
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O caule é utilizado na construção de pequenos portos de miritizeiro. Após

apodrecer, o miritizeiro produz uma espécie de terra que é usado na produção de

substrato para ser utilizado na adubação orgânica de plantas.

Foto 06: Porto da escola São Francisco de 

Assis no Rio da Prata 

(fonte: acervo do autor)

Queremos, neste momento, deter-nos à prática do uso do miritizeiro na

construção de pequenos portos. Senhor Gildo nos relata que suas atividades

práticas na construção do porto de miritizeiros iniciam com a escolha da arvore

adequada para a construção. O vegetal adequado seria o mais maduro possível,

portanto o mais antigo que ele possa encontrar, mas diz existir outros fatores

importantes a serem considerados. Entre eles estão o uso sustentável da

população de miritizeiros.

Tirar os mais antigos indica fazer uso de uma árvore que logo morrerá.

Não é suficiente ser antigo, precisa, além disso, ser as que nunca dão frutos,

chamados de “miritizeiros machos” ou os que já produziram e não produzem

mais ou produzem pouco.

O miritizeiro mais antigo e maduro é escolhido por ter maior durabilidade,

seu pé é altamente resistente a impactos, já que será necessário fazer nele um

buraco chamado de “ouvido” para a finalidade de atracá-lo ao ponto desejado do

porto.
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Foto 07: Porto da escola São Francisco de 

Assis do Rio da Prata 

(fonte: acervo do autor)

Na foto acima vemos o porto da escola São Francisco de Assis do Rio da

Prata. Nela retratado o “ouvido”, buraco, onde se inseriu uma vara com o objetivo

de manter o miritizeiro naquele mesmo local, sem que a força da maré interfira

em sua localização. A escolha dessa vara segue alguns critérios que entre eles

estão o fator custo e maior acesso. Para isso, no caso, geralmente se utiliza o

pedaço de uma árvore de açaizeiro por ser abundante, por ser muito rápido para

repor outra na natureza e pelo fato de o açaizeiro possuir uma pequena

maleabilidade suficiente para ele ser bem resistente e não quebrar com o

movimento e a força exercida pelo miritizeiro devido o movimento da maré.

É possível, através da foto, observarmos que a vara forma um ângulo

com o miritizeiro. Caso a vara do ouvido do miritizeiro seja ortogonal, com a maré

alta, formará um ângulo reto com o miritizeiro, passando a ficar perpendiculares.

Ao passar que a maré baixa, de tal forma que a ponta do miritizeiro começa a

tocar no solo, o ângulo passa a ser obtuso.

O senhor Gildo afirma que esse movimento dos ângulos só é possível

porque se busca fazer um ouvido largo com espaço não somente para o

miritizeiro percorrer a vara, mas também para ele poder se movimentar para

frente e para atrás. Em situação em que o ouvido não é construído nas

condições a cima, pode ocorrer de não ser possível a movimentação para os

ângulos obtusos, ocasionando o rompimento da vara e em alguns casos o

favorecimento de acidentes com pessoas e bens como os transportes que no

porto estiverem atracados.
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Importante a verificação do fato de o miritizeiro possuir o formato

cilíndrico, quando ele boia na agua, caso não tenha nenhum ponto de apoio

como a vara no ouvido, qualquer pessoa, ao pisar, ele rolará sob seus pés sendo

muito difícil o equilíbrio dessa pessoa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atingir o estado de paz interior é difícil, sobretudo devido a todos os

problemas que enfrentamos no dia a dia, particularmente no relacionamento com

o outro. Será que o outro também estará com dificuldades para atingir o estado

de paz interior? Sem dúvida, o estado de paz interior pode ser afetado por

dificuldades materiais, como falta de segurança, falta de emprego, falta de salário

e, muitas vezes, até mesmo falta de casa e de comida.

A paz social é o estado em que essas dificuldades não se apresentam. A

solidariedade com o próximo, na superação dessas dificuldades, é uma primeira

manifestação para nos sentirmos parte de uma sociedade e estarmos

caminhando para paz social ... As dimensões múltiplas da paz [paz interior, paz

social, paz ambiental e paz militar] são os objetivos primeiros de qualquer

sistema educacional. A maior justificativa dos esforços para o avanço científico e

tecnológico é atingir a Paz Total e, como tal, deveria ser o substrato de todo

discurso de planejamento. (D'ambrosio, 2018).
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RESUMO

Ao tratar-se de Ensino de Matemática nos espaços ribeirinhos, depara-se com inúmeras

dificuldades que implicam no rendimento dos alunos, a exemplo: a falta de materiais didáticos

adequados e de temáticas motivadoras; o acesso restrito dos alunos, por falta de locomoção e

pelas distâncias entre suas casas e a escola, além das precárias condições destes espaços. A

escola ribeirinha necessita de espaços que promovam a compreensão dos conceitos matemáticos

e suas relações com instrumentos e práticas cotidianas e nesse sentido, os laboratórios de ensino

cumprem esse papel. Assim, quando interagimos com práticas ribeirinhas, estamos diante de

oportunidades de aprendizagem da matemática numa perspectiva da Educação Etnomatemática. O

trabalho foi desenvolvido com base nos pressupostos descritos por Vergani, quando descreve uma

estratégia ética de estímulo ao desenvolvimento individual e sociocultural, D’Ambrósio quando

retrata uma Etnomatemática do ponto de vista do saber/fazer do aluno, assim como a vivência em

ambientes socioculturalmente diferenciados.

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Escolas Ribeirinhas; Laboratório de

Etnomatemática;Materiais Concretos; Materiais de Manipulação.

Daniela Gonçalves Vilhena

Osvaldo dos Santos Barros 

1

2

INTRODUÇÃO

Neste trabalho, apresento como proposta de pesquisa a criação de um

Laboratório de Etnomatemática da Amazônia Tocantina, onde faremos a relação

da matemática escolar com os utensílios das práticas ribeirinhas, sendo esta

proposta um projeto de extensão do LEMAT. Vergani (2007) afirma que,
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O valor utilitário é o único que tem se levado em conta neste século, em

detrimento dos valores culturais, sociais, estéticos e formativos (no

sentido do desenvolvimento da consciência/identidade pessoal). A escola

não poderá continuar a ignorar/desprezar a indissociabilidade

homem/cultura: é nela que a criança funda a sua dignidade, a confiança

no seu saber, o valor da sua experiência e do seu processo singular de

autonomia” (VERGANI,2007, p.27)

Daí surge à intenção de pesquisa, a partir das nossas indagações de como

se dá o processo de ensino aprendizagem de matemática em ambientes

ribeirinhos e como os alunos percebem a matemática no seu cotidiano.

A motivação para essa pesquisa foi a nossa percepção sobre a importância

da matemática escolar num aspecto social, procurando relacionar essa

matemática escolar com a vivência cultural dos alunos ribeirinhos, reconhecendo

que este aluno está em um processo educativo e nessa perspectiva busca

compreender suas inquietudes, sua inserção em uma sociedade e o modo que o

faz está intimamente ligado as suas práticas cotidianas.

Como fundamentação teórica, utilizei as proposições de Vergani (2007)

onde ela trata de uma educação Etnomatemática, descrevendo-a como uma

educação holística socioculturalmente contextualizada.

Desse modo, esta dissertação tem como questão de pesquisa, “como

relacionar conceitos matemáticos e as práticas cotidianas dos alunos das escolas

ribeirinhas em seus espaços escolares”? Como objetivo geral temos: Estruturar o

espaço do Laboratório de Etnomatemática da Amazônia Tocantina, visando

identificar e exercitar as relações entre os conceitos trabalhados nas aulas de

matemática e as práticas culturais dos ribeirinhos da Amazônia Tocantina e como

objetivos específicos temos: Relacionar os conceitos matemáticos com as práticas

ribeirinhas, Evidenciar as práticas matemáticas presentes na identidade dos

ribeirinhos da Amazônia Tocantina, Compor um catálogo de atividades para sala

de aula da escola ribeirinha e Elaborar orientações para a construção e uso de

materiais concretos e manipuláveis que evidenciem em suas estruturas os

conceitos de simetria e proporcionalidade.

Nesta pesquisa, utilizaremos o método hipotético-dedutivo, onde buscamos

evidências empíricas para a Implementação do Laboratório de Etnomatemática da

Amazônia Tocantina, é uma pesquisa qualitativa, do tipo estudo de campo, pois os

dados serão observados por meio de uma análise reflexiva.

Utilizaremos a estratégia aplicada, neste contexto, construiremos um

catálogo de atividades para os professores, que relacione os conceitos de simetria

e proporcionalidade aos utensílios das práticas tradicionais, onde estarão

dispostos os seguintes elementos: apresentação da pesquisa e do caderno de

atividades; conceito de simetria e proporcionalidade; referencial teórico; atividades

e suas respectivas orientações e a descrição dos autores.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Num primeiro momento, fiz o levantamento de teses e dissertações que

tratassem de educação matemática e que utilizasse a Etnomatemática como

Tendência, posteriormente pesquisei trabalhos que tratassem do ensino de

matemática em ambientes ribeirinhos e nestes contextos encontrei algumas

pesquisas deste cunho. A partir destas pesquisas feitas, elaborei quatro categorias

de análises e dispus as dissertações e teses em quadros analisando-os uma a

uma segundo o seu título, objetivos, abordagem teórica, conteúdos abordados e

resultados.

A partir deste levantamento feito, procurei evidenciar a identidade dos

ribeirinhos da Amazônia Tocantina em um aspecto geral partindo de seu modo de

viver e transcender em suas comunidades, suas práticas do trabalho, suas

técnicas de cultivo para sua subsistência neste ambiente.

Num terceiro momento, a partir das escolhas dos conceitos matemáticos

pré-estabelecidos, neste caso simetria e proporcionalidade, fiz uma relação destes

conceitos matemáticos com utensílios das práticas cotidianas dos alunos

ribeirinhos e seus pares, estabelecendo a leitura de padrões encontrados nestes

objetos.

E por último, construí um catálogo de atividades, evidenciando as

características do ambiente ribeirinho, como surgiu a proposta da pesquisa, os

conceitos de simetria e de proporcionalidade respectivamente e as atividades

elaboradas a partir da relação destes conceitos matemáticos com as práticas

ribeirinhas e os utensílios próprios destes ambientes.

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE

ETNOMATEMÁTICA.

Ao propormos a Criação e Implementação do Laboratório de

Etnomatemática na Amazônia Tocantina, com princípios da Etnomatemática como

tendência da Educação Matemática, acreditamos que este ambiente será

multiplicador de conhecimentos e acreditamos nisso porque compreendemos que

somo produtores e reprodutores de ideias. Neste sentido, faremos uma

aproximação da nossa intenção de pesquisa e suas contribuições para o processo

de ensino de matemática com o texto da Base Nacional Comum Curricular.

Analisando a sexta competência geral da Educação Básica, descrita no

documento da BNCC (2017), podemos pontuar conceitos que se relacionam com

a nossa proposta: conceitos estes, historicamente construídos sobre o mundo

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar

aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e

inclusiva.
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“Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se

de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as

relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao

exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade,

autonomia, consciência crítica e responsabilidade.” (BNCC,2017).

Compreendemos que em ambientes ribeirinhos, o conhecimento é

repassado dos mais velhos para as gerações mais novas, naturalmente pela

convivência, entendemos esse modelo de aprendizagem como um modo de

adquirir conhecimento.

Ambrósio (1996), trata da sobrevivência e da transcendência, conforme o

autor compreendemos que os seres humanos necessitam sobreviver como seres

sociais e culturais, mas o que nos difere dos outros animais é quando

sobrevivemos como espécie, transcendemos e para isso, utilizamos

conhecimentos que adquirimos como resultados de nossas experiências.

Ao tratarmos do ensino de matemática em ambientes escolares, nos

deparamos com dificuldades relacionadas ao processo de ensino aprendizagem,

percebemos essas dificuldades dentro de ambientes rurais e do mesmo modo

percebemos em ambientes urbanos, ribeirinhos, quilombolas ou demais

localidades que diferem da zona urbana, uma das maiores dificuldades nestes

ambientes é a complexidade de permanência na escola, por diversos fatores,

neste aspecto, Fonseca (2012), afirma que:

“Deixam a escola para trabalhar; deixam a escola por que as condições

de acesso ou segurança são precárias; deixam as escolas porque as

exigências de horários são incompatíveis com a responsabilidade que

virão obrigados a assumir. Deixam a escola, sobretudo, porque não

consideram que a formação escolar seja assim tão relevante que

justifique enfrentar toda gama de obstáculos à sua permanência.”

(FONSECA, 2012, p.32)

Pensando nessas dificuldades, compreendemos que necessitaremos de

um espaço físico para as construções de materiais didáticos e manipuláveis, que

se baseiam nos princípios dos conceitos de Etnomatemática para nos dá suporte

no processo de criação desses materias e posteriormente na utilização dentro dos

espaços aos que foram destinados.

Nossa intenção de pesquisa ressalta a importância da criação de um

Laboratório de Etnomatemática dentro de escolas em ambientes ribeirinhos, mais

ainda, a importância de criar materias didáticos concretos e manipuláveis que

tenha como base a relação entre a matemática escolar e o ambiente social ao

qual o aluno pertence, sendo este material mais acessível e compreensível a este

aluno que tem características próprias em sua vivência, social e cultural.
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O Laboratório de Etnomatemática da Amazônia Tocantina terá como

identidade o ambiente ribeirinho, as nossas proposições para ações didáticas

estão voltadas para a utilização de utensílios das práticas tradicionais e a relação

desse material com o conteúdo matemático escolar.

Figura 1 – Ambiente ribeirinho

Fonte: Acervo da autora

Nossas discussões estão voltadas para o ensino de matemática em um

ambiente ribeirinho, assim compreendemos que os indivíduos deste ambiente

possuem uma identidade, e esta identidade está estritamente enraizada neles.

Ponce (1983,p. 18-19), afirma que “nas comunidades primitivas, o ensino

era para a vida e por meio da vida”. Compreendemos que, ribeirinhos seguem

uma linha de raciocínio para resolver seus problemas, independentemente do tipo

de problema que é levado a resolver no seu dia a dia, estes indivíduos seguem

linhas de pensamentos lógicos para resolvê-los e esse modo de resolução,

concebemos como conhecimento.

Essa resolução parte de uma construção de pensamentos, previamente

elaborados ou elaborados a partir de uma necessidade, desse modo,

corroboramos com Vergani (2007), quando afirma que,

“A capacidade de matematizar é tão universal quanto a capacidade de

verbalizar; igualmente “universais” são a fala, a medicina, a cozinha, a

religião(...) e até hoje não se tem privilegiado uma forma particular destes

universais nos programas mundializados. É, naturalmente, um

instrumento que ajuda a adestrar o pensamento lógico-racional.”

(VERGANI, 2007,p.27).
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logo em ambientes ribeirinhos os conhecimentos adquiridos pela comunidade

existem a partir das experiências vividas por outros indivíduos que antecederam

as gerações. E partindo desses conhecimentos que provém das experiências,
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3 - Árvore encontrada em grande escala nas matas da amazôniatocantina, as talas são retiradas

do colmo desta planta que são resistentes oferecendo superfícies planas e flexíveis.

4 - Conhecido também em certas regiões da Amazônia como Buriti, suas folhas fornecem palha

para cobrir cabanas, do broto ou grelo tira-se a envira, fibra que é utilizada para tecer e a tala é

retirada do colmo das folhas assim servindo de matéria prima para a fabricação de cestarias.

5 - Jupatí é uma árvore largamente utilizada para a confecção de diversos utensílios oriundos da

cultura ribeirinha.

6 - Cipó, comumente encontrado em regiões ribeirinhas, é uma das matérias-primas mais

utilizadas nas confecções de cestarias e trançados, este cipó é uma raiz, com fibra longa.

começamos uma busca pela escolha dos objetos, ações e utensílios que

utilizaremos para relacionarmos com os conceitos de simetria e proporcionalidade

presentes nos currículos escolares do ensino básico, sendo eles essencialmente

o ensino fundamental maior.

Entre vastas opções de escolha, decidimos trabalhar com alguns

utensílios, sendo eles: rasa, peneira, cestarias, matapí e rede de pesca, esses

utensílios são utilizados em diversos processos culturais dos ambientes

ribeirinhos. As rasas são produzidas a partir de talas de arumã, são utilizadas

para transporte de frutos (ou sementes), em sua maioria para comercialização ou

armazenamento. As peneiras são objetos fabricados a partir de talas de arumã,

que tem como principal objetivo processar alimentos ou separá-los,encontramos

peneiras que são utilizadas no processo de fabricação da farinha e outras

utilizadas no processo de extração da polpa do açaí. As cestarias em sua maioria

são produzidas a partir da tala do Miriti ou talas de arumã, que são utilizadas para

o transporte de frutos grandes, ou na maioria das vezes são utilizadas para

armazenamento de variados objetos, o matapí, que é fabricado com a tala de

Jupatí, com o cipó titica, utilizado para amarrar a base do matapí, o arco do

matapí é amarrado com o cipó garachama (cipó encontrado nas matas), seu

objetivo principal é a pesca do camarão e a rede de pesca que é fabricada de

náilon, utilizada para a pesca, e que possui uma variedade de tamanhos.

3

4

5 6

Figura 2.Paneiros com Açai

Fonte: Acervo da autora

Figura 3. Rasas

Fonte: Acervo da autora
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Figura 4.Peneira

Fonte: Acervo da autora

Figura 5. Matapi

Fonte: Acervo da autora

A partir da escolha destes objetos, passamos a tratar dos conceitos

matemáticos de simetria e proporcionalidade e da relação desses conceitos com

os objetos das práticas ribeirinhas.

Nossa proposta de pesquisa consiste em implementar um laboratório de

Etnomatemática e que este relacione os conceitos de matemática escolar e

cultura ribeirinha, assim, fizemos um levantamento bibliográfico de pesquisas

brasileiras que tratassem destas temáticas e que servissem como base para

nossas discussões.

RELAÇÕES MATEMÁTICAS ENTRE OS UTENSÍLIOS E RECURSOS

TRADICIONAIS DOS RIBEIRINHOS

Observamos a importância da matemática num aspecto social e cultural,

compreendendo que o aluno está em um processo educativo e nessa perspectiva

busca compreender suas inquietudes, sua inserção em uma sociedade e o modo

que o faz está intimamente ligado as suas práticas cotidianas.

D’Ambrósio (1996), afirma que todo conhecimento é resultado de um longo

processo cumulativo de geração, de organização intelectual, de organização

social e de difusão naturalmente não-dicotômicos entre si.E, Pais (2011), afirma

que, se, por um lado, o saber está ligado ao plano histórico da produção de uma

área disciplinar, o conhecimento, por sua vez, está submetido aos vínculos da

dimensão pessoal do sujeito dedicado a entender um saber. Assim o

conhecimento é considerado mais próximo do fenômeno cognição.

Assim, o aluno ribeirinho chega à escola com toda uma carga intelectual e

cultural de suas vivências,logo, a sua aquisição de conhecimento se dá pelo

saber/fazer e o aluno ribeirinho tem esta consciência, mesmo que nãoa perceba.

O estudo dos conceitos básicos de simetria e proporcionalidade se inicia

nas séries iniciais, tanto na disciplina de matemática como na disciplina de arte,

apesar de apresentar leituras de padrões com conceitos de álgebra a partir do 1º

ano do ensino fundamental menor, já no ensino fundamental maior a Base Nacio-
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-nal Comum Curricular (BNCC), apresenta propostas elaboradas do ensino de

simetria e proporcionalidade a partir do sexto ano, com conceitos de simetria de

reflexão, rotação, translação e os conceitos de proporcionalidade direta e inversa.

Quando começamos a estudar a matemática, percebemos que ela nos

remete à compreender as estruturas de leitura de padrões, códigos,

interpretações lógicas. De acordo com Lynn Steen (1988), a ciência dos padrões,

que além de serem úteis na codificação da linguagem matemática, contribuem

também para a previsão de variações e interpretação do acaso e da incerteza, a

partir de composições lógicas.

Pesquisando sobre a relação da matemática escolar com a cultura de uma

comunidade ribeirinha, estamos levando em consideração de que o aluno (sujeito)

é mais importante do que programas e conteúdos, acreditamos que esse sujeito é

o coordenador do seu processo formativo e nos interessa ajudá-lo nesse processo

de ensino aprendizagem.

Corroboramos com Bishop(1999,p.20) que,

“Educar matematicamente as pessoas é muito mais que ensinar

simplesmente algo de matemática. É muito mais difícil de fazer e os

problemas e as questões relevantes constituem um desafio muito maior.

Requer uma consciência fundamental dos valores subjacentes à

matemática e um reconhecimento da complexibilidade de ensinar esses

valores ás crianças. Não é suficiente simplesmente ensinar-lhes

matemática; devemos também educa-los sobre matemática, através da

matemática e com a matemática”.(BISHOP, 1999,p.20)- Tradução nossa.

A matemática está relacionada aos valores e práticas de uma sociedade e

essas relações precisam ser valorizadas, tratando de ensino de matemática temos

uma gama de conceitos matemáticos que podem ser explorados dentro dos

ambientes escolares e que estejam relacionados com o cotidiano do aluno.

Quando nos propomos a trabalhar em ambientes de caráter ribeirinho,

escolhemos como pontapé inicial os utensílios das práticas tradicionais dos

ribeirinhos e a partir disso procuramos olhas os objetos matemáticos, que neste

caso são os conceitos de simetria e proporcionalidade que,ao nosso olhar de

professores de matemática são conceitos de fácil percepção em utensílios das

práticas cotidianas dos ribeirinhos, porém, não excluímos a possibilidade de o

aluno perceber estes conceitos mesmo não tendo o sentimento matemático, mas

possam expressar-se de outra forma, cabendo assim a nós professores

percebermos e auxiliá-los no entendimento do rigor matemático.
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Figura 6. Capa do Catálogo de atividades

Fonte: Acervo da autora

PRODUTO

O produto, resultado desta pesquisa de dissertação de mestrado, será um

catálogo de atividades, que tem como objetivo expor atividades desenvolvidas

nesta dissertação, com o objeto matemático voltado a simetria e

proporcionalidade e atividades desenvolvidas em dissertações que tratam do

ensino de matemática em ambientes ribeirinhos na Amazônia Tocantina. Estas

atividades estarão voltadas para o ensino de matemática com ênfase na

culturalidade dos ribeirinhos numa relação Etnomatemática como Tendência em

Educação Matemática.

O produto, que é o resultado desta pesquisa faz uma breve apresentação,

e os objetivo pelo qual ele foi desenvolvido, no primeiro tópico, fazemos um

passeio pela Amazônia e por Igarapé-Mirí. No segundo tópico, inserimos o leitor

ao ambiente do LEMAT, que é onde as primeiras pesquisas e estudos forma

desenvolvidos para que se chegasse ao resultado final desta pesquisa. No tópico

três, apontamos o Laboratório de Etnomatemática da Amazônia Tocantina-

LABETNO e a BNCC, fazendo assim uma aproximação do que é proposto pela

BNCC, para o ensino básico e o que nos propomos a desenvolver enquanto

pesquisa. Após isso, estão listadas as atividades que relacionem os conceitos de

simetria e de proporcionalidade em conjunto com os utensílios das práticas

tradicionais utilizados por moradores de comunidades ribeirinhas, estas atividades

contém: o conceito matemático em questão, a relação do conceito matemático e

os utensílios ribeirinhos, atividades propostas a partir dessa relação. No final do

catálogo, fazemos uma breve apresentação dos autores.
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Diante disso, podemos inferir que este catálogo permitirá aos professores

atuantes em escolas de caráter ribeirinho (também aos professores de escolas

urbanas), a utilizar este material didático como suporte no seu processo de ensino

aprendizagem, dando ao aluno,dinâmica e ludicidade para compreender a

matemática escolar relacionando-o com o seu cotidiano social e cultural.

CONSIDERAÇÕES

Ao propormos a Implementação de um Laboratório de Etnomatemática em

uma escola ribeirinha, compreendemos que existe um potencial de aprendizagem

que tenha significado para os alunos que vivem nestes ambientes, como os

laboratórios possuem a possibilidade de experimentações de materiais, esta

aprendizagem se tornará mais lúdica e dará ao aluno um significado maior no

entendimento da matemática escolar.

No desenvolvimento deste trabalho percebemos a importância de modelos

diferenciados de ensino da matemática, e acreditamos que o Laboratório de

Etnomatemática auxiliará para que este processo tenha significado, neste espaço

alunos e professores irão interagir e assim descobrir e inventar instrumentos que

os auxiliem neste processo de ensino aprendizagem.

Nossa intenção de pesquisa se baseava em entender como de dava o

processo de ensino aprendizagem de matemática em ambientes ribeirinhos e

como os alunos percebem a matemática no seu cotidiano. Analisando os

ambientes ribeirinhos e o funcionamento das escolas, percebemos que as escolas

ribeirinhas seguem os mesmos padrões de escolas urbanas, onde o material

didático mais utilizado ainda é o quadro e o livro didático.

Com questão a ser respondida, nos propomos as relacionar os conceitos

matemáticos e as práticas cotidianas dos alunos ribeirinhos em seus espaços

escolares, e assim o fizemos, quando identificamos e exercitamos as relações

entre os conceitos trabalhados em aulas de matemática e as práticas culturais dos

Ribeirinhos da Amazônia Tocantina, quando relacionamos estes conceitos

matemáticos com os utensílios comumente utilizados nestes ambientes, sejam

elas utensílios das práticas tradicionais do trabalhos ou para artesanato, ou para

subsistência da comunidade, evidenciamos as práticas matemáticas presente na

identidade dos ribeirinhos da Amazônia Tocantina, compomos um catálogo de

atividades para a sala de aula, e por fim, neste catálogo, elaboramos orientações

para a construção e uso dos materiais concretos e manipuláveis que evidenciem

as suas estruturas os conceitos de simetria e proporcionalidade.

Como resultados a serem alcançados, identificamos a formação continuada

de professores que demonstrarem interesse em participar do projeto.Com a

implementação do Laboratório de Etnomatemática, esperamos que a relação

matemática e cultura seja difundida, que os alunos percebam a importância da
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aprendizagem de matemática para o sua vida escolar e pessoal, que percebam

que os conceitos de matemáticas estão implícitas em seu cotidiano e que há um

ganho para sua vida social a aprendizagem destes conceitos.
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RESUMO

Este artigo trata de uma pesquisa em estágio inicial, desenvolvida junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática PPGECNM/CCET/UFRN, desenvolvida

à luz do Programa Etnomatemática, que permitirá a realização do estudo cultural, social e

econômico, desse grupo de extrativistas. Em face do exposto o objetivo geral deste estudo é

compreender a prática cultural e discutir elementos matemáticos utilizados na extração de

castanha-do-pará. A opção pela proposta da Etnomatemática deu-se pela reflexão constante da

nossa ação docente em sala de aula. Para tanto, acompanhamos a produção de castanha na

comunidade de Gabiroto, a fim de identificar conceitos matemáticos presentes nas etapas de

produção. Os resultados esperados, a partir da imersão no campo, devem apontar para as formas

de resistência dos ribeirinhos, presentes nos seus jogos de linguagem matemáticos oriundos das

suas práticas cotidianas e na própria permanência dos ribeirinhos no local, a partir da manutenção

da escola enquanto garantia de acesso à educação como direito.

Palavras-chave: Etnomatemática, Castanha-do-pará, Extrativista.

INTRODUÇÃO

A pesquisa, em estágio inicial, está sendo desenvolvida junto ao Programa

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática

PPGECNM/CCET/UFRN, na linha de pesquisa História, Filosofia e Sociologia da

Ciência no Ensino de Ciências Naturais e da Matemática. Tem investigado as

práticas dos extrativistas de castanha-do-pará na Reserva Extrativista (RESEX)

do Rio Xingu, no município de Altamira/PA, mais precisamente na área conhecida

Layune Guilherme Barbosa Muriel

Francisco de Assis Bandeira
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como Terra do Meio. Surgiu a partir da imersão do autor em um projeto de

formação de professores desenvolvidos pela Universidade Federal do Pará, que

tinha como objetivo qualificar os próprios moradores das RESEX para atuarem nas

escolas desses espaços, considerando que havia dificuldades para o envio de

professores “urbanos”, dada as distâncias existentes dessas comunidades com a

cidade.

A partir dessa experiência no projeto, alguns questionamentos foram

levantados: Que conhecimentos matemáticos são mobilizados no universo

extrativista? Quais são as práticas laborais que mais demandam e envolvem

conhecimentos matemáticos? Como funcionam essas atividades? Quais as

técnicas usadas na extração da castanha? De que forma esses conhecimentos

podem ser utilizados no ensino para potencializar os saberes locais e ampliar o

espectro de conhecimentos dos alunos e de suas famílias? Como sistematizar

esses conhecimentos?

Esses questionamentos iniciais foram as balizas para adentrar nas

discussões inerentes ao movimento de reorientação curricular em Educação

Matemática que vem ocorrendo mundialmente, inclusive no Brasil. Tais mudanças

visam mudar a prática do ensino transmissível de Matemática, comumente

encontrada nas escolas, com técnicas voltadas para o processo de memorização,

onde os alunos são treinados mecanicamente a armazenar informações

algorítmicas e buscam, em seguida, resolver longas listas de exercícios, sem

nenhuma ligação com o contexto social, cultural, econômico e ambiental existente.

Tais técnicas fazem com que muitos alunos tomem a Matemática como algo

ameaçador, que requer esforço mecânico para decorar letras, números e fórmulas

e sem êxito nos modelos tradicionais de avaliação; os alunos tem aversão à

disciplina de Matemática. Em nosso país, os Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCN) de Matemática já apontavam que ensino de Matemática, historicamente, foi

marcado pelos altos índices de retenção, pela formalização precoce de conceitos,

pela preocupação excessiva com os treinos repetitivos, mecânico e sem

compreensão (BRASIL, 1998).

Para isso, abordarei a Etnomatemática no contexto da Castanha do Pará,

como forma de trabalhar os conhecimentos matemáticos presentes nas práticas

laborais dos coletores refletindo sobre como estes podem contribuir no processo

de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica, em especial de

comunidades extrativistas como as que estamos investigando, como forma de

3 - A Terra do Meio é um mosaico de áreas protegidas com vasta região de floresta e populações

tradicionais, localizada na Bacia do Rio Xingu, no sudoeste do Pará, entre os rios Xingu e Iriri e

além desta RESEX abriga outras duas, a saber: a do Xingu e a do Riozinho do Anfrísio.

3
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apontar caminhos possíveis para superar essas lacunas existentes nas

abordagens que são direcionadas para grupos socioculturais como este, conforme

recomenda o Art. 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,

1996).

BREVE HISTÓRICO DA PRODUÇÃO DE CASTANHA NO MUNICÍPIO DE

ALTAMIRA/PA

A produção da Castanha é praticada por famílias extrativistas da Terra do

Meio, como é conhecida a região que abarca o interflúvio dos rios Xingu e Iriri, no

Pará. Situadas, em sua maior parte, no interior de RESEX, tem sua origem nas

migrações de muitos nordestinos ocorridas no final do século XIX, que vieram

trabalhar na Amazônia com a extração da borracha nativa. Com anuência do

Estado, os soldados da borracha, como ficaram conhecidos, avançaram sobre

terras ocupadas imemorialmente por indígenas.

No início deste século, passaram a ser identificados como beiradeiros,

considerando que foram adaptando-se aos modos de vida do lugar e inserindo

outras práticas. Após o reconhecimento de seus territórios pelo governo, criaram

novas perspectivas de desenvolvimento, mudando a condição de isolamento,

segmentação territorial e subordinação econômica imposta pelos patrões, para um

modelo de gestão compartilhada e mais cooperativa do território e dos seus

recursos entre as famílias que lá residem, baseada na riqueza e nas possibilidades

fornecidas pela floresta.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Analisar que conhecimentos etnomatemáticos presente nas práticas laborais

de coletores de castanha de uma Reserva Extrativista no município de Altamira/PA,

podem ser integrados ao currículo escolar de matemática na escola polo Gabiroto.

Objetivos específicos

• Identificar quais os conhecimentos etnomatemáticos são utilizados nas

práticas laborais dos extrativistas de castanha, durante os processos de

coleta, extração e comercialização.

4

4 - Por morarem nas beiradas dos rios da região, também chamados de ribeirinhos em 

algumas literaturas.
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• Relacionar (Associar) esses conhecimentos aos conteúdos curriculares

de Matemática em conformidade com as unidades temáticas da BNCC.

• Elaborar o produto educacional Caderno de Atividades, constituídos por

situações-problemas do contexto do extrativismo da castanha, no 9º Ano

do Ensino Fundamental.

• Aplicar o produto educacional em aulas de matemática nos anos finais do

ensino fundamental, avaliando como se deu essa integração entre os

conhecimentos identificados aos conhecimentos matemáticos escolar.

REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo aqui proposto fundamenta-se em uma abordagem teórica que

reconhece a importância de uma didática voltada à problematização da realidade

de um determinado grupo sociocultural, nesse caso, os produtores de castanha-

do-pará em seu ambiente de trabalho, fomentando o estímulo e interesse dos

alunos pelos conteúdos de Matemática. Para tanto, esta pesquisa se utiliza das

concepções d’ambrosianas sobre a Etnomatemática, além de outros

pesquisadores alinhados a essa temática.

Ubiratan D’Ambrosio (2005) inaugura a discussão ao aprofundar as relações

entre a História da Matemática e o que se entende por Matemática, não sendo

possível, portanto, escapar do caráter ideológico da História. Ele ainda comenta

que:

O que chamamos matemática é uma forma cultural muito diferente que

tem suas origens num modo de trabalhar quantidades, medidas, formas e

operações, características de um modo de pensar, de raciocinar e de uma

lógica localizada num sistema de pensamento que identificamos como o

pensamento ocidental. Naturalmente, manejar quantidades e

consequentemente números, formas e relações geométricas, medidas,

classificações, em resumo tudo o que é do domínio da matemática

elementar, obedece a direções muito diferentes, ligadas ao modelo

cultural ao qual pertence o aluno. Cada grupo cultural tem suas formas de

matematizar. Não há como ignorar isso e não respeitar essas

particularidades quando do ingresso da criança na escola (D'AMBRÓSIO

2005, p. 17).

Reconhecendo o grupo de extrativistas (produtores de castanha) como

sendo uma cultura própria dessa classe de profissionais e diante do conceito de

Etnomatemática exposto anteriormente por D’Ambrosio, entendo que este é um

caminho promissor diante do que fora proposto como objetivo geral. Dessa

maneira, a Etnomatemática se insere dentro de uma dimensão educacional, pois

consegue problematizar elementos inerentes aos processos de ensino e aprendi-
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5 - Designam as trilhas principais do castanhal..

- zagem da matemática e suas relações com o meio sociocultural dos alunos.

D’Ambrosio (2015) aponta distintas maneiras de um saber/fazer matemático

na busca de lidar com o ambiente imediato e remoto, algumas privilegiam

comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar e inferir. A nossa

hipótese para esta pesquisa é que tais maneiras estão presentes no saber/fazer do

produtor de castanha em sua atividade laboral, no uso cotidiano das ferramentas,

materiais e até mesmo nas técnicas que são próprias à sua cultura.

As assertivas do autor me permitem apontar que o grupo de extrativistas

(produtores de castanha) possui uma cultura própria dessa classe de profissionais,

que podem subsidiar ações pedagógicas no contexto escolar. A inclinação para

isso decorre do fato de que D’Ambrosio (2015) ao falar da sobrevivência e

transcendência de indivíduos e povos em diferentes ambientes naturais, sociais e

culturais, considera a Etnomatemática constituída por três partes: etno, matema e

tica, da seguinte forma:

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da

história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação,

instrumentos materiais e intelectuais [que chamo ticas] para explicar,

entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que chamo de matema]

como resposta a necessidade de sobrevivência e de transcendência em

diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo de etno].

Daí chamar o exposto acima de Programa Etnomatemática

(D’AMBROSIO, 2015, p. 60, grifos do autor).

Por meio dessa explanação é possível identificar as [ticas] como sendo as

técnicas para explicar, entender e conhecer o saber e fazer [matema] em um

determinado contexto sociocultural [etno], isto é, o que D’Ambrosio denomina de

Programa Etnomatemática. Portanto, consideramos que esse Programa irá auxiliar

na compreensão dos saberes e fazeres dos extrativistas da RESEX Rio Iriri, nosso

campo de pesquisa.

METODOLOGIA

O presente estudo concentra-se na observação, registro e análise dos

dados coletados em um ambiente natural, o castanhal em uma RESEX da

Amazônia e, posteriormente, na aplicabilidade destes conhecimentos numa

proposta didático-pedagógica para o ensino-aprendizagem de Matemática na

Educação Básica. Logo, a pesquisa é de natureza descritiva numa abordagem

qualitativa, com inspirações etnográficas.

Como posto, o campo de nossa pesquisa é um castanhal com vários piques,5
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6 - Espaço que promove relações comerciais entre empresas e comunidades, coordenado pelo 

Instituto Socioambiental (ISA).

localizado na RESEX Rio Iriri, no município de Altamira/PA. Os sujeitos

interlocutores da mesma serão os coletores de castanhas que ali desenvolvem

suas atividades extrativistas. Este campo (RESEX Rio Iriri) foi escolhido, dentre

tantas outros que existem na região, devido ao fato da imersão junto com seus

moradores, em virtude da minha atuação docente no projeto de formação dos

professores, o que me permite certa proximidade com a comunidade e com os

extrativistas que ali trabalham. Além disso, é uma das comunidades que possui um

castanhal com grande produtividade e fazer parte da rede de cantinas dos

extrativistas da Terra do Meio.

Como instrumentos de produção de dados serão utilizados o diário de

campo, a entrevista semiestruturada e a observação participante, que serão

gravados em mídias (fotos, vídeos e áudios) e, posteriormente, transcritos na

íntegra. Esses dados serão sistematizados, analisados e posteriormente

fundamentarão uma proposta didático-pedagógica (Caderno de Sugestões de

Atividades de Matemática) a ser trabalhada em uma turma de Matemática do 9º

Ano da Escola Municipal do polo Gabiroto, que atende a RESEX do Rio Xingu.

Em seguida será desenvolvida a ação pedagógica dessa proposta junto com

os alunos, com a colaboração de professores desta escola. Será feito o

acompanhamento durante as aulas ministradas, registrando todas as

possibilidades e limitações apresentadas, a fim de obter a validação da referida

proposta. Nas atividades realizadas, serão trabalhadas situações vivenciadas

pelos extrativistas de castanha, com a participação e interação diante de uma

realidade local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ser uma pesquisa em fase inicial, estamos, nesse momento, fazendo

estudos sobre outras pesquisas que foram desenvolvidas a partir das práticas dos

diferentes grupos sociais. Espera-se que imerso no campo empírico, os resultados

apontem para as diferentes formas de matematizar dos extrativistas nas suas

práticas cotidianas, que possam contribuir para o processo de ensino e

aprendizagem da matemática na educação, em especial de escolas que estão

inseridas em contextos insulares como a que estamos investigando.

6
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RESUMO

Neste trabalho apresentamos os resultados obtidos em uma pesquisa de campo que tem como

base a Etnomatemática na carpintaria artesanal desenvolvida pelos moradores da comunidade

ribeirinha de Rio Ajuru-Limoeiro do Ajuru/PA. Com o objetivo de investigar e registrar quais as

técnicas e como são utilizadas e se há um modo único, de enxergar, fazer e explicar a matemática

no processo de construção do casco de três tábuas pelos mestres, e se esse modo se desenvolve

naturalmente em sua profissão. De natureza qualitativa, a pesquisa foi realizada em dois estaleiros

da comunidade do rio Ajuru, por meio de entrevistas com os mestres carpinteiros e observações

durante o processo de fabricação dos cascos. Como resultado obtivemos a percepção de que o

conhecimento matemático dos mestres carpinteiros é resultante da prática diária, a partir de erros,

acertos aperfeiçoamentos e adaptações das técnicas ao longo de anos de profissão.

PALAVRAS CHAVES: Etnomatemática, práticas matemáticas, casco de três tábuas.

Samillis Maiara Paixão Alves

Osvaldo dos Santos Barros 

1

2

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem o objetivo de desenvolver uma linha de pesquisa usando

a Etnomatemática como base para verificar a eficácia dos métodos, das técnicas

utilizados na construção do casco de três tábuas na carpintaria artesanal pelos

mestres carpinteiros na comunidade ribeirinha de Limoeiro do Ajuru - PA. Em

nossa pesquisa verificaremos se há um modo único, de enxergar, fazer e explicar
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a matemática no processo de construção do casco de três tábuas pelos mestres,

e se esse modo se desenvolve naturalmente em sua profissão.

O programa Etnomatemática surgiu mais precisamente a partir da

concepção de Ubiratan D’Ambrósio na tentativa de buscar compreender o

saber/fazer matemático ao longo da história do mundo inserido no contexto

sociocultural de cada grupo. Nesse sentido, as várias formas de pensar, de

entender, de valorizar outras culturas, tiveram atenção especial em relação a

esses questionamentos.

A pesquisa está centrada na análise de dados coletados no período de seis

meses. Para realizar este estudo me baseei em entrevistas semi-estruturadas e

observação participante concedidas pelos mestres artesanais.

A pesquisa foi constituída a partir dos seguintes critérios: Comunidade

ribeirinha e estaleiros mais antigos, sendo esses os estaleiros do seu Gracy e seu

Manduca.

No primeiro capítulo intitulado: MEMORIAL ACADÊMICO: Sentido e

significado, apresentaremos a ação complexa de rememorar e relembrar

momentos discursivos sobre eu mesma e sobre a minha subjetividade em um

espaço potencialmente interpretativo. O memorial buscar identificar etapas da

minha vida, situações que julguei serem as mais significativas.

No segundo capítulo intitulado: MESTRES CARPINTEIROS: Os sujeitos

da pesquisa, apresentaremos os sujeitos da pesquisa, suas histórias de vida,

seu espaço de trabalho e o lugar onde essas histórias acontecem.

No terceiro capítulo intitulado: A etnomatemática e os registros de

memórias dos mestres da tradição, busca-se fazer uma discussão teórica

sobre a etnomatemática que é o conhecimento construído ao longo do tempo pelo

indivíduo, através de impulsos naturais para sobreviver e transcender, com

mediações através das relações sociais. Para tal no primeiro momento teceremos

algumas considerações sobre conhecimento tradicional, sobre os teóricos que

irão respaldar a argumentação do trabalho.

No quarto e último capítulo: Técnicas de construção do casco de três

tábuas, apresentaremos as técnicas usadas pelos mestres carpinteiros na

construção do casco de três tábuas, a madeira utilizada, os instrumentos

utilizados na fabricação, as partes estruturais e as suas características: fundo e

braços, as tábuas dos lados, as rodelas e os baileis, acatrate e aparamar e os

bancos. Debateremos sobre os conhecimentos presentes nos estaleiros, que

variam desde noções básicas em matemática até a especificidade da utilização

das espécies arbóreas, conforme suas características para cada parte do casco.
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MESTRES CARPINTEIROS: Os sujeitos da pesquisa

Os sujeitos da pesquisa são mestres carpinteiros da comunidade ribeirinha

do rio Ajuru. Foram escolhidos por serem atualmente os dois mais antigos,

conhecidos e procurados da região. Os mestres, sujeitos da presente pesquisa,

colaboraram de forma espontânea através de entrevistas, relatando suas

experiências e detalhes do trabalho nos estaleiros.

Francisco da Paixão Gonçalves, 69 anos, é natural do município de

Limoeiro do Ajuru, sempre teve contato com a carpintaria pois seu pai Valdelino

Tenório também era mestre. Suas primeiras obras eram miniaturas de

embarcações feitas de Miriti, imitando as de seu pai no estaleiro, quando ainda

era pequeno. Com o tempo passou a ser ajudante de seu pai, e aos 19 anos, já

casado e com filhos criou seu próprio estaleiro.

Figura 1 - Seu Graci em seu estaleiro. 

Foto: Arquivo do autor.

Manoel Balieiro Alves, 57 anos, também natural de Limoeiro do Ajuru, teve

contato com a profissão aos 24 anos, quando começou a trabalhar no estaleiro do

seu cunhado Moacir Pastana Paixão, após três anos, tempo suficiente para

aprender as técnicas da carpintaria naval, começou a trabalhar por conta própria.
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Figura 2 - Seu Manoel em seu estaleiro. 

Foto. Arquivo do autor

A necessidade de trabalho foi o principal incentivo para conhecer e optar

pela profissão para ambos os mestres, e a prática e o contato com outros mestres

foram as principais fontes de conhecimentos para ambos.

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO DO CASCO DE TRÊS TÁBUAS

Nos estaleiros há grande presença de práticas e conhecimentos

matemáticos. A partir da fala dos carpinteiros, observa-se que eles trazem consigo

conhecimentos matemáticos a maneira de seus entendimentos. Segundo Brandão

(2007), a escola não é o único lugar onde se aprende, e o professor não é o único

que ensina, a educação está em todo lugar, ou seja, não existe um modelo único
de educação. Como podemos perceber na fala de “Seu Manduca”

Figura 3. Seu "Manduca" . 

Foto. Arquivo do autor.
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“A matemática eu fui aprendendo com o trabalho que eu faço

né, aí eu fui aprendendo a fazer conta. Outros

conhecimentos também foi com a convivência né, a

experiência do dia a dia, fui convivendo com outras pessoas,

e lendo também, eu leio muito, gosto muito de ler, e a leitura

me trouxe muito conhecimento e com a experiência dos

outros vou olhando a convivência dos outros aí vou

aprendendo, até agora ainda tô aprendendo.”

Identificamos algumas noções matemáticas, no método das produções do

casco de três tábuas, observamos o uso de medidas de comprimento, formas

geométricas, medidas de capacidade, empuxo, estabilidade e flutuabilidade, já

que os cascos ficam na água. Quando perguntado a respeito de quais medidas

são usadas nesse processo e como essas medidas são usadas, na fala do “Seu

Manduca” ele relata da seguinte forma:

-“É centímetro, a gente usa a trena pra tirar as medidas.

Essas medidas eu aprendi olhando o meu instrutor né, que

foi o Moacir, eu fiquei olhando pra ele, a instrução..., foi no

olho, olhando ele fazer eu aprendi a fazer...”

“Seu Gracy” também nos relatou:

- “Olha a gente, a gente faz aí por metragem, centímetro,

negócio de metro né, metro... Só na cabeça mesmo, aí a

gente só puxa da trena, aí mede...”

Ambas as respostas são diretas e claras, os carpinteiros usam as unidades

de medidas metro e centímetro, com o uso de instrumentos próprios para tal,

como a trena principalmente, e a régua, este último instrumento é confeccionado e

adaptado pelos próprios carpinteiros. Essas unidades de medidas são as bases

para o uso da maioria das ferramentas usadas no processo de fabricação dos

cascos. O milímetro e a polegada também são empregados nesse processo.

Podemos notar nos relatos, os carpinteiros em algum momento do

processo de aprendizagem deles, observaram um “instrutor”, alguém que exercia

a profissão e possuía os conhecimentos envolvidos, e ao colocarem em prática

essas instruções apossam-se desses conhecimentos também. A respeito disso

D’Ambrósio escreveu que a ação, ou melhor, o fazer, o colocar em prática, gera

não só o conhecimento, como também a capacidade de explicar, de manusear

certa realidade (casco de três tábuas). Essa capacidade é transmitida e

acumulada das seguintes maneiras: pela comunicação com outros, de si para si

mesmo e de geração para a próxima geração. No caso dos carpinteiros da nossa
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pesquisa, o contato com outros indivíduos gerou essa capacidade. Seu Manduca

tinha como instrutor seu cunhado Moacir e Seu Gracy tinha como instrutor seu

pai.

Ainda respondendo à pergunta de como eles usam as medidas no

processo de construção do casco de três tábuas, obtemos:

Seu Manduca:

-“(...) por exemplo, se eu pegar três tábuas com quarenta ou

com cinquenta centímetros, aí eu faço um casco já pra

aguentar seis, sete pessoas, assim que funciona, vai

aumentando a capacidade de carga dele. Por exemplo, um

que aguente três pessoas, eu embarco, e posso colocar dez

rasas de açaí que cabe, cabe tranquilo, e assim vai a

capacidade dele, uma tábua de trinta, aguenta três pessoas,

uma tábua de trinta de largo, aí uma tábua com quarenta e

com cinco metros, aí já aguenta cinco pessoas, e uma tábua

de cinquenta com seis metros, aguenta umas sete pessoas,

aí assim vai a capacidade dele, aí a partir daí já é muito

grande né, o casco, pra, já é pra motor, já é pra...casco

mesmo até uma tonelada e meia, mil e quinhentos quilos, já

fez, é oito metros, cabia umas dez pessoas...”

Podemos perceber que as medidas das tábuas é que vai definir a

capacidade de peso dos cascos, e essa capacidade primeiramente é baseada em

uma determinada quantidade de pessoas com uma média de peso de 70 kg por

pessoa.

Seu Gracy:

-“(...) aí a pessoa vem, encomenda, olha eu quero assim, um

casco com tantos metros e tantas pessoas né, quando ele

fala eu quero pra quatro, cinco pessoas, seis , aí nós que

trabalha com isso, a gente já sabe o comprimento que vai

dá, mas tem pessoas que olha, eu quero um casco pra

quatro pessoas, mas eu quero um fundo largo e o

comprimento é esse, aí muitas vezes, olha, eu quero um

casco pra seis pessoas, e pega cinco metros, cinco metros,

pode ser mais de cinco, uma tábua com trinta e cinco o

fundo, é assim, mas tem pessoa que ele, ele não quer com

cinco metros, ele prefere mais curto, porque ele tem um tipo

de trabalho, e aquele tipo de trabalho ele é, pede que seja

uma canoa mais curta, pra ele se movimentar nela, e tem
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outros que já querem mais comprida, porque já quere muita

vez, pra anda mais, aí eles dize que mais cumprida anda

mais né, do que um largo, curto, mas a capacidade se torna

a mesma é, só muda o jeito né, o modelo, mas aí a gente

trabalha mais conforme faz as encomendas né, a vontade de

quem vai comprar”.

Seu Gracy acrescentou ainda que o casco pode ser adaptado conforme as

vontades ou necessidades do cliente, o que não interfere na capacidade.

Interessante notar que ambos enfatizaram a direta relação do casco de três

tábuas com as atividades desenvolvidas na comunidade.

Quando perguntamos o grau de escolaridade dos carpinteiros,

percebemos que ambos possuem pouca escolaridade. “Seu Gracy” tem 70 anos

de idade, mais de 50 anos de profissão, e estudou até a 3ª série do ensino

fundamental e o “seu Manduca” 56 anos de idade, 32 anos de profissão, estudou

até a 2ª série do ensino fundamental. Apesar da pouca escolaridade, ambos

carregam consigo um vasto conhecimento, todavia estes são decorrentes da

prática, com base em experiências empíricas.

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

O processo de construção do casco de três tábuas é artesanal e mediado por

instrumentos próprios, criados ou adaptados para tal e envolve várias etapas e

técnicas. Sobre as técnicas Milton Santos (2006) afirma que:

[...] a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor,

entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As técnicas são um

conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o homem realiza

sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. (SANTOS, 2006, p.29)

As técnicas usadas pelos mestres carpinteiros estão presentes desde a

escolha da madeira disponível nos estaleiros até os detalhes do acabamento de

acordo com a vontade do comprador.

A MADEIRA UTILIZADA

A madeira utilizada é a de lei: cedrurana(Cedrelinga catenaeformis ducke),

pracuúba(Mora paraensis), piquiá(Caryocar villosum), loro vermelho(Nectandra

rubra), loro amarelo(Cordia alluodora), jacareúba(Calophyllum brasiliense) e a

itaúba(Mezilaurus itauba), são madeiras próprias para construções com qualida-
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-des fisiológicas que as tornam resistentes as oscilações de temperaturas e

ataques biológicos. De certo que diante de tal hipótese essa variedade de

espécies utilizadas tende a aumentar.

Figura 4.  Tábuas, madeira usada na fabricação do casco. 

Foto arquivo do autor.

O conhecimento empírico dos mestres carpinteiros é suficiente para definir

quais os tipos de madeira serão adequados para cada parte específica da

embarcação, para tal eles levam em consideração fatores como resistência,

durabilidade entre outros. Intuitivamente, um tipo de madeira é aprovado ou não e,

nesse caso, pode limitar-se o uso a apenas uma espécie- como é o caso do

Piquiá usado para a confecção dos braços.

Toda a madeira usada pelos mestres nos estaleiros, são adquiridas de

madeireiras de fora da comunidade, geralmente a madeira já vem dividida em

tabuas e peças, no entanto algumas toras são compradas inteiras e cortadas

pelos próprios mestres nos estaleiros. Os mestres afirmam que desse modo tem-

se mais proveito.

OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS CASCOS DE TRÊS

TÁBUAS.

Os instrumentos utilizados na fabricação dos cascos são instrumentos que

são usados na carpintaria de um modo em geral como: serrote, martelo, trena,

enxó, plaina, compasso, nível, grampo e pregos. Outros instrumentos são

adaptados pelos próprios carpinteiros como a régua.
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PARTES ESTRUTURAIS DO CASCO DE TRÊS TÁBUAS E SUAS

CARACTERÍSTICAS

Fundo e Braços

O fundo do casco é uma peça estrutural posicionada longitudinalmente,

constituída por uma única tábua (a primeira das três) é talhada de modo que as

extremidades vão se estreitando, “fiquem bicudas”, sobre a qual são fixados os

braços. São as peças da estrutura primaria do casco. Os braços são fixados aos

pares, seu tamanho é padrão com variação de quantidade dependendo da

capacidade do casco. São dois tipos de pares, o par da proa e o par do meio. Um

casco para três pessoas por exemplo, contém cinco pares de braços, dois pares

das proas, um de cada lado e o restante do meio.

Segundo os mestres, o dimensionamento do fundo em relação ao tamanho

do casco é de 99% de todo comprimento.

Notavelmente, as principais peças da estrutura do casco são fixadas sobre

o fundo e os braços ou em sequência das demais peças montadas sobre estas.

Figura 5. O Fundo e os braços do casco de três tábua.  

Foto: Arquivo pessoal

As tábuas dos lados

Também chamadas de “farcas” pelos mestres, são as outras duas tábuas

que compõe a estrutura de três que dão nome ao casco. Fixadas sobre os braços

os mestres usam uma técnica ou ferramenta para que elas fiquem totalmente

encostadas nos braços, dando a forma típica do casco.
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Figura 6. "farcas" com o instrumento que a fixam ao braço.  

Foto: Arquivo pessoal

As Rodelas e os Bailéis

A rodela é uma peça que fecha e dá acabamento as extremidades do

casco, em formato de triângulo serve ainda para fixação das tábuas dos lados.

Acima da rodela e das extremidades das tábuas são fixados os bailéis, que são

peças de madeira maciça com formato côncavo, “boleado” segundo os mestres.

Depois de acabado o casco, um dos baileis é furado onde é colocada uma corda

que prende o casco quando não está em uso, é o que define a proa frontal do

casco.

Figura 7. Técnica utilizada para fixar as "farcas"..  
Foto: Arquivo pessoal
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Figura 8. Rodela do casco de três tábuas. 
Foto: Arquivo pessoal

Acatrate e Aparamar

Respectivamente essas peças formam a borda do casco. A acatrate serve

para receber a aparamar. Horizontalmente sobre as tábuas dos lados, toma toda a

extensão do casco. A aparamar por sua vez também toma toda extensão do casco,

porém inclinada. Recebeu esse nome por ser a última peça do casco onde a água

toca quando sua capacidade está completa.

Figura 10. Bailéu com seus detalhes visto de cima. 

Foto: Arquivo pessoal

Figura 9. Bailéu posicionado acima da rodela.

Foto: Arquivo do autor. 
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Figura 11. Do lado direito acatrate ao lado esquerdo vemos a aparamar. 

Foto: Arquivo pessoal

Os Bancos

Fixados a altura das extremidades dos braços, os bancos são peças

estruturais consideradas simples. Dependendo da capacidade do casco, variam

entre quatro e cinco. Seu desempenho é acomodar os indivíduos.

Figura 12. Banco visto de cima. 
Foto: Arquivo pessoal
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Figura 10. Bancos fixados no casco finalizado. 

Foto: Arquivo pessoal

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As técnicas usadas pelos mestres carpinteiros para a construção do casco

de três tábuas, mesclam-se entre as técnicas usadas pelos mestres de toda a

região amazônica, tanto na fabricação dos cascos, como o de pau cavado,

quanto de outras embarcações. As técnicas criadas e usadas pelos primeiros

mestres da comunidade vão sendo aperfeiçoadas com o tempo, com a

descoberta e adaptação de novas ferramentas.

A cultura da carpintaria naval existente no rio Ajuru-Limoeiro do Ajuru/PA se

deu a partir da necessidade de se deslocar pelos rios da Amazônia. Os

conhecimentos dos mestres carpinteiros foram gerados e transmitidos ao longo

do tempo e repassados de geração para geração como foi identificado na

pesquisa.

Os conhecimentos presentes nos estaleiros, variam desde noções básicas

em matemática até a especificidade da utilização das espécies arbóreas,

conforme suas características para cada parte do casco. Tais conhecimentos são

herança dos povos ribeirinhos amazônico, que são aperfeiçoados no contato com

a profissão, conforme as necessidades tanto de sobrevivência dos mestres

quanto as peculiaridades da região.

Uma vez realizada a pesquisa, percebemos que os mestres carpinteiros

reconhecem que a matemática é essencial e muito presente nos cascos que

constroem e nos revelaram onde ela se encontra no processo da construção dos

cascos de três tábuas.
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Observa-se que os saberes matemáticos, como medidas de comprimento,

formas geométricas, medidas de capacidade, empuxo, estabilidade, cálculo e

flutuabilidade utilizados na construção do casco de três tábuas utilizados pelos

mestres carpinteiros, são conhecimentos adquiridos no fazer da profissão, já que

os sujeitos da pesquisa possuem pouca escolaridade, e mesmo sendo

conhecimentos tradicionais e informais, estão ligados à ciência pois servem como

padrão na construção de novos conhecimentos reconhecidos cientificamente.
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RESUMO

O presente trabalho tem como tema as contribuições da Agenda 2030 proposta pela Organização

das Nações Unidas – ONU e suas orientações à formação de professores, com foco no objetivo 4 e

meta 4.c, a partir dos quais evidenciamos as relações entre Sustentabilidade, como proposta e

Etnomatemática, como área de estudos. O objetivo 4, da agenda 2030, e a meta 4.c trata da

discussão e mudança nos rumos da qualidade da educação para o futuro. Desse modo, o objetivo

do trabalho é propor uma ação didática baseada nas diretrizes da sustentabilidade da agenda 2030

e dos princípios da Etnomatemática, visando superar a educação bancária a partir da proposição de

pesquisa sobre as práticas culturais na região das ilhas de Abaetetuba. A metodologia é de

finalidade básica estratégica, com abordagem hipotético dedutiva, qualitativa, com levantamento

bibliográfico em autores como Barros (2004 e 2010), Morin (2011) e Vergani (2007) e desenvolveu-

se de maneira documental. Por fim, almeja-se discutir e exercitar uma relação entre a

sustentabilidade e a Etnomatemática para buscar compreender o que pode vir a ser uma educação

sustentável.

Palavras-Chave: Sustentabilidade, Etnomatemática, Educação, Agenda 2030.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho discute as orientações para formação de professores a

partir das diretrizes da Agenda 2030, tendo como foco as relações entre

sustentabilidade e o campo de estudos da Etnomatematica, no caminho da

elaboração de proposições de ensino e aprendizagem para a formação do aluno

cidadão (FREIRE 1996).

Jocilene Rodrigues Farias

Osvaldo dos Santos Barros

1

2
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O foco do trabalho é o objetivo 4 e meta 4.c da agenda 2030, que trata da

qualidade da educação para o futuro. Desse modo, nosso objetivo é propor uma

ação didática baseada nas diretrizes de sustentabilidade da agenda 2030 e dos

princípios da Etnomatemática, visando superar a educação bancária a partir da

proposição de pesquisa sobre as práticas culturais na região das ilhas de

Abaetetuba. Encontrei documentos da ONU que apresentam a agenda 2030 como

um plano de metas lançado para trabalhar a sustentabilidade em todas as esferas:

econômico, social, educacional e ambiental. Por ser graduanda da área da

educação, foquei na pauta que trata da formação de professores, um tema

relevante e desafiador à minha formação. Portanto, o foco desse trabalho é o

objetivo 4 e a meta 4.c da agenda 2030, que afirma a necessidade de até 2030

assegurar a educação inclusiva e equitativa, de qualidade e promover

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

A meta 4.c do mesmo documento, indica que substancialmente, deve-se

aumentar o contingente de professores qualificados, voltando isso para uma

educação sustentável emancipadora, critica, que contextualize e modifique as

atuais conjunturas presentes na formação dos professores do Ensino

Fundamental Menor.

A relação do nosso trabalho com a graduação tem foco nos desafios

enfrentados pelos futuros professores que precisam de orientação para estruturar

a alfabetização escolar como processo de leitura das relações entre sociedade e o

meio ambiente, no qual os sujeitos interagem. Além disso, torna-se cada vez mais

necessária a elaboração de estruturas didáticas que associam a alfabetização

escolar com as relações que se estabelece dentro da sociedade onde as crianças

estão inseridas.

Morin (2011), afirma que é preciso aprender a compreender o meio

ambiente e a sociedade, sendo possível fazer uma formação na qual se possa

olhar o sujeito considerando seu entorno e não apenas se preocupar com o

conteúdo. Assim, podemos superar o ensino mecânico, ou seja, devemos ensinar

a descrever um mundo global com diversidade cultural e tecnologias, por exemplo

e assim, ensinar a realidades com a cultura do aluno, a memória e seus saberes.

Nesse sentido, visando à formação integral do sujeito, levantamos como

problemática: Como a relação entre a Etnomatemática e a Sustentabilidade,

podem contribuir para a formação de professores do ensino fundamental menor

possibilitando a alfabetização holística, evidenciando as relações dos sujeitos com

o seu meio físico, cultural e social?

Para construir as ideias trabalhadas nesse estudo, levantamos alguns

questionamentos: O que vem a ser sustentabilidade? Assim podemos

compreender as dimensões conceituais e as relações da sustentabilidade com a

proposição de projetos educativos e de representação da identidade, com foco

nas práticas ribeirinhas.

www.osvaldosb.com
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Como segunda questão, temos: A formação dos professores inclui

discussões sobre o desenvolvimento sustentável? A partir dessas questões,

orientamos a composição do objetivo desse trabalho: Elaborar uma ação didática

baseada nas diretrizes de sustentabilidade da agenda 2030 e dos princípios da

Etnomatemática, visando contribuir com a superação da educação bancária, a

partir da proposição de pesquisa sobre as práticas culturais na região das ilhas de

Abaetetuba.

Os conceitos de Sustentabilidade

Sustentabilidade, uma palavra com conceitos diversos, mas com um

significado semelhante, existem mais de uma visão sobre sustentabilidade. Os

conceitos de sustentabilidade são diversos, temos o social, que abrange a

educação, sustentabilidade econômica e ambiental, conforme o Relatório

Bruntland (1987) citado por Gomes (2021, p. 126) uma definição para essa

palavra é:

O desenvolvimento que procura satisfazer às necessidades da geração

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de

satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as

pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de

desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural,

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da Terra e

preservando as espécies e os habitats naturais (BRUNDTLAND, 1987).

Quando pensamos em sustentabilidade lembramos de reciclagem, meio

ambiente e segundo o blog da UPIS (Universidade Pioneira de Integração Social).

Podemos dizer que a sustentabilidade está diretamente relacionada à

conservação ou à manutenção de uma realidade a longo prazo, que é a

capacidade de manter-se, lidando de forma saudável com possíveis

ameaças”. “Ele é baseado, principalmente, no desenvolvimento de

alternativas ecologicamente corretas, economicamente viáveis,

socialmente justas e culturalmente diversas. (UPIS | O que é

sustentabilidade: entenda os diferentes tipos e práticas. Blog da UPIS.

Disponível em: <https://upis.br/blog/sustentabilidade/>. Acesso em: 11/

01/ 2021)

Todavia, temos a sustentabilidade econômica, social, ambiental e seu tripe

é a social, meio ambiente e economia, ela é extremamente abrangente e de

significado diversos “Muito utilizada no aspecto ambiental, esse conceito diz

respeito a possibilitar que as gerações atuais e futuras encontrem condições

necessárias para a sobrevivência” (UPIS), ele cita também que o conceito na

área da biologia está [...] “diretamente relacionado com a capacidade dos ecossis-
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-temas de se regenerar, tendo em vista o uso exagerado dos recursos

naturais ou desastres, como deslizamentos de terras, terremotos, erupções

vulcânicas, entre outros” (UPIS). Enquanto na área da economia, seu conceito

começa a ser usado como termo para desenvolvimento, isso foi resultado do novo

modelo de produção e consumo que nasceu no século XX.

Acrescenta-se, que foi em 1972, após a Conferência de Estocolmo realizado

pelas Nações Unidas, que a palavra sustentabilidade também ganhou um

destaque social. Desse modo, sabemos dos diversos meios e definições da

palavra sustentabilidade que surgiram e tem um leque de estudos que utilizamos

para falar e poder trabalhar. Frente a isso, vamos percorrer adiante e falar dos

teóricos e suas ideias acerca da educação e da Etnomatemática.

É possível uma Educação Sustentável?

Para Morin (2011. p. 30) “as sociedades ao longo dos séculos vão se

descontruindo, destruindo para novas, mas sempre vivendo das incertezas” e é

nessas incertezas que devemos fazer melhorias, pensar como mudar as gerações

presente e contribuir para as do futuro.

Primeiramente, algumas indagações precisam ser feitas, falar como e o que vem a

ser uma educação sustentável, é abrir os horizontes, as possibilidades, é uma

educação pautada em mudar a realidade da educação em várias vertentes e

buscando entender como isso pode estar contribuindo e acontecendo na formação

dos professores. Segundo Morin, “Necessitamos civilizar nossas teorias, ou seja,

desenvolver nova geração de teorias abertas, racionais, críticas, reflexivas,

autocríticas, aptos a se auto reformar” (MORIN, 2011, p. 30).

Na formação atual pouco se tem visto fazer uma relação entre a teoria e as

realidades existentes, a educação como foi dito anteriormente se ver muito

mecanizada, as culturas dos alunos não são na maioria das vezes relacionadas

como parte integrante da formação do sujeito, e quando esse sujeito precisa sair

de suas raízes os seus saberes são deixados um pouco de lado na sua formação,

são esquecidos.

As vezes as ideias são difíceis de serem aceitas, conforme Morin (2011)

quando são inovadoras acredito que sejam mais difíceis ainda “O ocidente europeu

acreditou durante muito tempo, ser proprietário da racionalidade vendo apenas

erros, ilusões e atrasos nas outras culturas, e julgava qualquer outra sob a medida

do seu desempenho tecnológico” (MORIN, 2011, p. 23) ou seja, a agenda 2030

vem dizer que é preciso fazer diferente, os países que tem um elevado índice de

educação avançada precisa ajudar os países em menor desenvolvimento, uma

educação sustentável precisa ser pautada em cooperação, auxilio, valorizando as

culturas, saberes “isso significa que a verdadeira racionalidade não é apenas

teórica, critica, mas também autocritica” (MORIN, 2011 p. 23).
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Será que estamos fazendo com que essa realidade seja mudada a partir

principalmente da formação dos professores? quando eles ingressam em sala de

aula recebem conteúdos desconectados em sua maioria da realidade local e não

podem ou tem suporte para fazer adaptações que levem aos alunos se sentiram

mais dispostos a aprender, logo, o processo não se torna prazeroso.

O ensino por disciplina é fragmentado e dividido e não leva a sua maioria a

contextualização e isso deve ser estimulado, nossa identidade é ignorada pelos

programas educacionais segundo Morin (2011). Desse modo, as identidades

precisam ser parte do processo de ensino e não é o que acontece, as disciplinas

não são relacionadas para que se tenha a interdisciplinaridade dentro do espaço

de formação educacional desses sujeitos.

Precisa- se enfatizar que, nas áreas rurais no caso específico das regiões

ribeirinhas o professor não encontra as vezes maneiras de relacionar essa

realidade, por exemplo: ele poderia colocar como atividades, fazer alusões a

cultura e saberes que esses alunos possuem, fazem a interdisciplinaridade, a

multidisciplinaridade para fazer assim uma compreensão melhor dos conteúdos a

serem estudos. Concordo com Morin (2011, p.43) “que a educação do futuro

deverá ser o ensino primeiro e universal, centrado na condição humana”, ou seja,

baseado na valorização dos sujeitos e sua cultura.

Conforme Morin (2011):

O planeta exige um pensamento policêntrico capaz de apontar o

universalismo, não abstrato, mas consciente da unidade/diversidade da

condição humana; um pensamento policêntrico nutrido das culturas do

mundo”. “Educar para este pensamento é finalidade da educação do

futuro, que deve trabalhar, na era planetária, para a identidade e a

consciência terrenas. (MORIN, 2011, p.56)

É essa educação que a agenda pretende nos dizer, para que se tenha uma

sustentabilidade é preciso colocar em prática uma educação emancipadora, que

busca um pensamento policêntrico, ou seja que tem várias vertentes, direções, a

agenda 2030 vem nos dizer que podemos sim fazer uma educação sustentável

para todos desde que possamos praticar ela junto de outras esferas que estão

interligadas dentro de uma sociedade.

O ensino precisa está em constante processo de mudança, precisa ser

contextualizado, não mecanizado como citado no início do trabalho, fragmentar as

coisas faz com que o mundo desande e cresça o individualismo. Segundo Morin

(2011, p.19) “A educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja,

em algum grau ameaçado pelo erro e pela ilusão”
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Uma educação sustentável só é possível quando à relação entre sociedade

e natureza, o meio em que vivemos é preciso modificar as estruturas ainda

exigentes para que a geração de hoje e do amanhã não sofra consequências de

um mundo em desordem. Ele ainda diz que “a educação deveria mostrar e ilustrar

o destino multifacetado do humano e destino da espécie humana, o destino

individual, o destino social, o destino histórico, todos entrelaçados e inseparáveis”

(MORIN, 2011, p. 54)

A educação dever ser assim, uma educação sustentável pode ser

relacionada a todos esses aspectos para que possa assim ser desenvolvida,

levando assim a nossa missão no século 21 a qual está se transformando em

civilizar o planeta em que vivemos novamente.

As características da Etnomatemática

Conforme Vergani (2009, p. 220) “a Etnomatemática nasceu decidida a

escutar/pensar com a amplidão dos olhos e falar/operar com a clarividade de uma

nova visão”. Para ela etno, significa contextos culturais, linguagem especificas,

simbologias, práticas sociais, sensibilidade, mathema, conhecimento, explicação,

compreensão, tica” techne”, raiz etimológica dos termos” arte e “técnica”.

Etnomatemática é cultura, a relação saberes e a diversidade cultural,

Vergani (2007) cita que estão trabalhando mais o conteúdo sem trabalhar no

sujeito, é preciso mudar o pensamento sobre como trabalhar conteúdo em sala, é

preciso levar a experiência cotidiana.

Para Morin (2011, p. 47) “a cultura acumula em si o que é conservado,

transmitido, aprendido e comporta normas e princípios de aquisição o homem para

ele se realiza inteiramente como ser humano pela cultura e na cultura”, ou seja,

todo seu processo educacional a cultura deve-se fazer presente em todos os

aspectos.

Para Vergani (2007)

Sempre que o aluno é ensinado em uma língua que não é a sua língua

materna, terá que começar a levar em consideração a alteridade

específica da sua língua matematizante, quando se encontra imerso em

um meio sociocultural que lida de modo diferente com o pensamento e a

prática racionalizantes”. (VERGANI, 2007, p.24)

Etnomatemática, tem foco na valorização dos sujeitos e suas soluções para

problemas relacionados às sociedades e o meio ambiente, para Vergani (2007):

A educação Etnomatemática é uma “educação para o ambiente” desse

modo, desenvolvida não a partir das relações do homem com o meio

natural, mas a partir das relações do homem com o domínio ecológico das

suas capacidades lógicas racionais. (VERGANI, 2007, p. 45)
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A matemática que é praticada em ambientes socioculturais, quando

falamos em matemática praticada nesses ambientes estamos dizendo o sujeito

que desenvolve atividades tradicionais, por exemplo sujeito que apanha açaí

aprende a descer no açaizeiro, pegar o cacho e descer, toda essa atividade

resulta de um experiencia que passa de uma geração para outra, gerando

conhecimento, mas esse conhecimento é popular pois não é um conhecimento

trabalhado na escola, quando se tem um conhecimento que varia, que tem vários

grupos podemos chamar de etno, segundo Barros (2013).

Para Vergani (2007 p.11) “A formalização dos conteúdos tem mais

importância do que a situação psicossocial dos indivíduos em aprendizagem”, ou

seja, não é uma educação crítica, emancipadora, que coloca o sujeito no centro

do processo e ensino, é uma educação bancária que faz do ensino apenas um

leque de diversas informações sem nexo, sem contextualização dos conteúdos,

não adaptando à realidade ou trabalhando com temas geradores. Nesse sentido a

Etnomatemática “Tem como resultado imediato promover o conhecimento mútuo

entre diferentes grupos socioculturais, através da divulgação/compreensão das

suas práticas locais” (VERGANI, 2007, p. 9), tornando-se assim, o ensino mais

significativo para os alunos.

A etnomatematica também vem nos falar da valorização do ensino como

um espectro aberto de interpretação, para Vergani (2007. p.35):

É uma visão aberta de interpretação e ensino da matemática escolar, a

etnomatematica está para além da sala de aula, ela inaugura segundo a

autora uma proposta alternativa que vai além da multi ou da

interdisciplinaridade, abre largamente os horizontes nascente da

transdisciplinaridade.

Vergani fala da etnomatematica contando histórias, crônicas que servem de

exemplo de como devemos fazer uma educação mais emancipatória. “Saberes e

comportamentos que questionam o nosso modo de conhecer e induzem atitudes

educacionais mais globalizantes, mais justas, mais decididamente enraizadas em

autênticos valores sociais e humanos” (VERGANI, 2007, p.9) os valores do sujeito

devem sem totalizados como uma fonte para se trabalhar uma educação

sustentável, baseada na valorização da cultura, do modo de vida, a agenda 2030

vem trazer isso para que o amanhã seja modificado de maneira mais sustentável.

Logo, na formação devemos valorizar esses saberes e construir narrativas de

ensino.

Dessa maneira, a educação deveria ser pensada em ligar as realidades, as

alteridades especificas onde possamos saber lidar com modos e práticas

diferentes das nossas, mas sempre buscando espaço para união dessas.
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Na Etnomatemática sua abordagem epistemológica liga-se à história, ao

bem-estar coletivo, à justiça social. A sua abordagem pedagógica escuta,

simultaneamente, o senso comum, o desafio das mudanças sociais e o

desenvolvimento tecnológico. (VERGANI, 2007 p. 38)

A agenda 2030 deve servir de base para como se fazer uma educação

pautada no desenvolvimento social, educacional sustentável, a meta é não deixar

ninguém para trás, pois o mundo só será um lugar melhor quando houver

parcerias e união entre os países é preciso discutir de que forma a educação pode

mudar os rumos do que está acontecendo hoje, uma educação sustentável só é

possível quando no processo de ensino acontecer uma educação onde o sujeito e

seus saberes foram colocados em práticas para melhor ensinamento de conteúdo,

melhor aprendizagem, é necessário fazer proposições onde se tenha ligação entre

o contexto educacional e a cultura do povo especificamente do povo ribeirinho a

quem estou escrevendo, uma educação emancipadora.

Os professores deverão ser formados, e não só sensibilizados, para uma

correta integração dos alunos nos padrões do desenvolvimento atual que

comportam não só novas formas de produção como novos tipos. “E deverão ser

orientadas pela consciência de uma missão mais vasta e certamente mais

entusiasmante do que a mera transmissão de conhecimentos ready made”

(VERGANI, 2007 p. 39) ou seja, conteúdos que não podem ser apenas expostos

repassados sem uma contextualização, os saberes locais fazem parte da história,

tanto do ontem como de hoje.

Políticas Educacionais

As políticas realizadas e que vinham modificando a atual conjuntura vem

desde os manifestos realizados, com os pioneiros da escola nova, as leis criadas

como na constituição, LDB, e documentos como a BNCC, vieram para modificar

muito e diminuir os gargalos educacionais no país, o Brasil desde o ano de 2000

vem modificando esses paradigmas, com políticas públicas, programas como,

Brasil Alfabetizado, EJA (Educação de Jovens e Adultos), provas como da

Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e

Adultos) e Enem( EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO), além disso a Prova

Brasil. Entretanto, vários desses programas como o Brasil Alfabetizado, foram aos

poucos sendo deixados de lado pelos governantes e assim colocando as margens

em estou escrevendo, uma educação emancipadora.

da sociedade diversas pessoas que ainda tinham a oportunidade de

estudar pelos programas, os cortes e privatizações na educação foram bem

drásticos e compromete a geração presente e do futuro e isso não é o que a ONU

deseja no seu objetivo 4 da agenda 2030.
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Na formação de professores, as Universidades Públicas oferecem o Plano

nacional de Formação de Professores da Educação Básica - PARFOR, que veio

contribuir para que os professores que atuam na Educação Básica pudessem

concluir uma segunda formação, preenchendo algumas lacunas da primeira

formação como no Magistério, por exemplo, no qual os professores apresentavam

formação secundarista.

Nas licenciaturas, ainda se vê a falta de investimento em um currículo

apropriado para se trabalhar com a alfabetização. Os professores, em muitos

casos, dominam mais a teoria do que a prática, sem muita afinidade com a

realidade da escola, ou como se diz no meio escolar: a teoria não chega no “chão

da escola”, reduzindo as aulas aos conjuntos de atividades centrados no exercício

de conteúdo, sem nexo com a realidade dos alunos, suas memorias, ou saberes e

vivencias do dia a dia dos alunos. Seriam essas conexões, exercícios de uma

Educação Sustentável?

A sociedade só existe das interações entre indivíduos e suas culturas:

Existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grava entre, de um

lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e de outro lado,

as realidades ou os problemas cada vez mais multidisciplinares,

transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários.

(MORIN, 2011, p.33)

Procedimentos Metodológicos

Primeiramente, a finalidade da pesquisa desenvolveu-se em Básica

estratégica, Segundo Gil (2008) a pesquisa básica busca estudar objetos que

ainda podem ser preenchidos e que poderão buscar novos conhecimentos sobre

o tema estudado. Desse modo, o desenvolvimento do trabalho se deu para

informar a comunidade a importância de discutir a agenda 2030, como a

sustentabilidade e a Etnomatematica podem fazer relações para a formação de

professores e que durante essa formação é importante discutir como a educação

pode contribuir com a sociedade.

A abordagem do trabalho é hipotética dedutiva, para Gil (2008):

O papel fundamental da hipótese na pesquisa é sugerir explicações para

os fatos. Essas sugestões podem ser a solução para o problema. Podem

ser verdadeiras ou falsas, mas, sempre que bem elaboradas, conduzem

à verificação empírica, que é o propósito da pesquisa científica. (GIL,

2008, p. 41)
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Desse modo, partimos de um problema de algo que não foi totalmente

explicado, solucionado, que poderá ser negado ou confirmado no final da

pesquisa, logo, o trabalho foi desenvolvido nessa perspectiva de compreender,

analisar a hipótese e propor uma ação para se trabalhar a partir da agenda 2030 e

as relações da etnomatematica e a sustentabilidade para a formação dos

professores. Conforme Gil (2008, p. 13) “O método hipotético-dedutivo goza de

notável aceitação, sobretudo no campo das ciências naturais”.

Além disso, a pesquisa desenvolveu-se de natureza qualitativa, conforme

Minayo (2002) essa abordagem:

Responde as questões muitos particulares. Ela se preocupa nas ciências

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificada, ou

seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,

ciências, valores e atitudes, o que correspondem a um espaço mais

profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não podem

ser reduzidas a operacionalização indomáveis. (MINAYO, 2002, p. 21-22)

A pesquisa também é de cunho bibliográfico, que segundo Saviani (2007,

p.122) a pesquisa bibliográfica “é aquela que se realiza a partir dos registros

disponíveis decorrentes de pesquisas anteriores em documentos impressos a

exemplo de livros artigos, teses” logo, foi realizado levantamento e estudos até a

construção do trabalho em autores para compreender a importância de discutir

essa temática, como Barros (2004 e 2010), Morin (2011) e Vergani (2007).

O estudo também se desenvolveu de maneira documental, pois coletou-se

informações em fontes que não tem caráter científico, ou seja, foi utilizado fontes

primárias, como site, documentos não oficiais, revistas, tornando-se um texto

menos teórico colocando as referências bibliográficas em contraste com a

realidade dos fatos registrados pelos documentos, reafirmando o que Saviani

(2007, p.122), vem dizer que “nessa pesquisa é utilizado documentos como

jornais, fotos, filmes”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos propormos seguir por uma jornada visando buscar alternativas para

contribuir com a adoção de uma visão de educação sustentável tanto para os

estudantes como para professores. Lançamos, também, em um processo de

mudanças ontológicas, seja como futura educadora ou como cidadão. Iniciamos

este trabalho levantando alguns questionamentos, que no decorrer desse

estudo tentamos responder, o que vem a ser sustentabilidade? A formação

dos professores inclui discussões sobre o desenvolvimento sustentável? Em

nossa formação buscamos certezas e incertezas saber que elas estão em
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processo de construção e é necessário desenvolver periodicamente falas sobre a

agenda 2030 nos espaços escolares, nos espaços de acessibilidade dos alunos, é

discutir sustentabilidade que vai além do que é o meio ambiente como foi redigido

na última seção do trabalho.

A proposta desse estudo discuti como podemos ampliar o conhecimento

sobre a agenda e seus objetivos, trazendo como foco o objetivo 4 e meta 4.c,

sabemos que verificamos a discussão sobre e agenda 2030 e seus propósitos e

de tentar modificar as atuais conjunturas para melhorar o mundo para as gerações

do amanhã e a do hoje. O país é um exemplo de que não estamos caminhando

juntos para seguir os objetivos da agenda, colocam como prioridades alguns

objetivos como podemos ver em sites e plataformas do governo federal, mas

pouco se tem resultados sobre isso.

O objetivo de elaborar uma ação didática baseada nas diretrizes de

sustentabilidade da agenda 2030 e dos princípios da Etnomatemática, visando

contribuir com a superação da educação bancária, buscamos com esse objetivo

uma relação entre a sustentabilidade e a Etnomatemática a fim de tentar dizer o

que poderia a vim ser uma educação sustentável, pautada em uma formação de

um sujeito transformador dentro da sociedade, ao longo do trabalho se

compreendeu a importância na perspectiva e na direção de fazer uma educação

dos alunos relacionando as práticas locais, as vivencias, memorias e a construção

de conhecimento dentro das tradições.

Com a agenda 2030, se percebe que podemos abrir os horizontes sobre

uma perspectiva de educação baseada na prosperidade e formação consciente,

que faça no processo de ensino uma educação emancipatória, que vislumbre

novos meios de formação, que vise a formação integral dos sujeitos, sua

formação cidadã.
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RESUMO

Este ensaio faz uma reflexão referente as dificuldades da construção do conceito de

proporcionalidade nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, a partir da seguinte

questão: como ensinar razão e proporção para o desenvolvimento da ideia de proporcionalidade

construída gradativamente ao longo das séries do ensino fundamental? A fim de buscar resposta

para este questionamento, estabeleceu-se o objetivo de propor e avaliar os efeitos da aplicação de

uma sequência didática para o ensino de razão e proporção na perspectiva do desenvolvimento da

noção de proporcionalidade, suas potencialidades em relação à participação e desempenho dos

estudantes quanto à aprendizagem deste conteúdo. A metodologia proposta foram os

pressupostos da Engenharia Didática de Artigue. A pesquisa visar gerar um produto educacional

destinado a professores do ensino fundamental séries finais, em almejamos apresentar como

resultado uma diversidade de situações-problemas contextualizadas no cotidiano do marajoara

salvaterrense e em outras componentes curriculares, bem como, na própria matemática,

mencionando a utilização desse conteúdo no mundo do trabalho em diversas profissões.

Palavras-chave: Proporcionalidade, Marajó, Ensino e Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

O conceito de proporcionalidade tem um significado polissêmico para os

estudantes e surge a necessidade de (re)pensar como vem se constituindo o

processo de ensino e aprendizado deste conteúdo nas aulas de matemática?

Destarte, buscamos compreender os problemas de sala de aula relacionados a

proporcionalidade e sua relevância para o ensino e aprendizagem matemática.
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Terezinha Nunes (2002), em entrevista para a Revista Nova Escola,

declarou que, no Brasil, a principal falha do ensino de matemática é a

proporcionalidade e destacou esse conceito como um dos fundamentos da

Matemática, sendo essencial para o ensino das operações, pois envolve tanto

fração quanto multiplicação, estando presente em todas as ciências e no cotidiano

das pessoas. Uma pesquisa realizada, pela mesma autora, com mestres de obras

semianalfabetos mostrou que eles não tinham nenhuma dificuldade com assunto,

pois esta forma de pensamento é muito essencial na prática deles.

A pesquisa evidencia uma das situações do mundo trabalho onde se faz

uso do raciocínio proporcional e, provavelmente, se faz cálculos associados aos

conteúdos, razão e proporção, sem grandes dificuldades. Mas, os pedreiros

aprenderam pela necessidade do saber para fazer uma tarefa bem específica, o

que não quer dizer que eles saberão aplicar este conhecimento em outras

situações que exijam o raciocínio proporcional. Assim sendo, esse é um dos

desafios do ensino de matemática, ensinar para desenvolver o conceito de

proporcionalidade de modo que esse estudo não se resuma ao estudo da regra de

três.

Segundo Batista (2018), a Revista de Matemática Sispae 2014 apontou

que em um dos itens que avalia a habilidade de resolver problemas que envolvam

relações de proporcionalidade, o percentual de acerto foi de apenas 35,6%.

Pensamos que esses resultados é uma consequência da complexidade do

raciocínio proporcional. A pesquisadora Mariucha Baptista Paula, (2009), afirma

que proporcionalidade não é somente um conteúdo, pois este tópico é um

formador de estruturas cognitivas para compreensão de outros conceitos

matemáticos, tantos aritméticos, quanto algébricos e geométricos assumindo o

papel integralizador desses campos da matemática. Desse modo, os problemas e

tarefas relacionados à proporcionalidade apresentam uma ampla escala de

gradação de dificuldades.

Nesse sentido, a Base Nacional Curricular Comum do Ensino

Fundamental (BNCC-EF) reúne um conjunto de ideias fundamentais que

produzem articulações entre os diferentes campos que compõem a Matemática.

Essas ideias são importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático

dos estudantes e devem se converter em objetos de conhecimento. A

proporcionalidade é uma dessas ideias basilares que deve estar presente no

estudo de operações com números naturais, representação fracionária dos

números racionais, áreas, funções, probabilidade, e ainda, essa noção evidencia-

se no cotidiano dos educandos e de outras áreas do conhecimento, tais como,

balanço químico, representações gráficas, vendas, etc. (BRASIL, 2018).

Diante da importância da noção de proporcionalidade, que é formada a

partir das ideias de razão e proporção. A construção desta ideia apresenta

algumas dificuldades, que podem ser devido à complexidade dessa forma de
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pensamento matemático, o raciocínio proporcional envolve, ao mesmo tempo,

aspecto qualitativo e quantitativo. Considerando esses fatores, acreditamos que

um dos problemas enfrentado por professores no processo de ensino resume na

seguinte questão: como ensinar razão e proporção para o desenvolvimento

da ideia de proporcionalidade construída gradativamente ao longo das

séries do ensino fundamental?

Objetivos da pesquisa

Objetivo Geral: Propor e avaliar os efeitos da aplicação de uma sequência

didática para o ensino de razão e proporção na perspectiva do desenvolvimento

da noção de proporcionalidade, suas potencialidades em relação à participação e

desempenho dos estudantes quanto à aprendizagem deste conteúdo.

Objetivos Específicos:

• Elaborar uma sequência didática baseado no ensino por atividades de Sá

(2019) para o ensino de razão e proporção na perspectiva do

desenvolvimento da noção de proporcionalidade;

• Aplicar e avaliar a sequência didática elaborada para o ensino de razão e

proporção na perspectiva do desenvolvimento da noção de

proporcionalidade, suas potencialidades em relação à participação e

desempenho dos estudantes quanto à aprendizagem deste conteúdo.

• Elaborar um produtor educacional para o desenvolvimento das habilidades

que abordam a ideia de proporcionalidade propostas pela BNCC para o 9º

ano, e ainda, que especifique, em quais assuntos pode-se abordar

proporcionalidade do 6º ao 9º ano no ensino fundamental, no intuito de

promover a consolidação das aprendizagens relacionadas ao tema que

deveriam ter sido construídas até o nono ano.

Fundamentação teórica

Apresentaremos a seguir algumas considerações iniciais a cerca da temática em

estudo. A proporcionalidade é uma ideia bem complexa, relevante para a

matemática, outras ciências e a vida. Devido a sua importância e complexidade,

apresentamos um questionamento importante para a discussão sobre a

abordagem da temática nas escolas, como principiar o ensino desse conceito

nas escolas?
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Nunes (2002), diz que o contexto mais natural para este tópico ser inserido

na escola é a multiplicação, contudo as escolas na maioria das vezes ensinam a

multiplicação como uma adição repetida. Logo, não fazem a relação entre a noção

de proporcionalidade e multiplicação. A fala da autora aponta um ponto de partida

para o ensino da noção de proporcionalidade.

No trabalho intitulado Pensamento proporcional: uma metanálise qualitativa

de dissertações, Maria Regina Miranda (2009) corrobora este posicionamento

quando apresenta um conjunto de descritores que favorece o desenvolvimento do

raciocínio proporcional, o primeiro descritor recomenda: “Utilizar multiplicação ou

divisão para resolver problemas envolvendo ideias de razão ou proporção”

(MIRANDA, M. 2009, p.66).

Nesse sentido, pode haver certa reciprocidade no ensino de multiplicação e

divisão em situações de proporcionalidade, pois auxilia o desenvolvimento de uma

compreensão mais ampla dos significados dessas operações, bem como, mostra

aos discentes que só resolvem multiplicação por soma, mais uma justificativa para

aprendizagem da multiplicação e ainda, dar início ao ensino deste novo conteúdo,

proporcionalidade, utilizando ideias e procedimento que os alunos já conhecem

favorece o processo de aprendizagem.

Outra recomendação feita pelos PCN diz respeito à resolução de situações-

problemas que envolvam a ideia de proporcionalidade, incluindo cálculos de

porcentagem pelo uso de estratégias não convencionais, (BRASIL, 1998). O

ensino de porcentagem, neste caso, é um tipo de razão especial ou proporção

associada a uma forma de representação especifica, por exemplo, quando temos

trinta por cento, escrito assim, 30%, a qual pode ser trabalhada sem uso exclusivo

de fórmulas ou da regra de três, desde que se façam as conversões necessárias

entre as representações.

Os tópicos de razão e proporção podem ser trabalhados em problemas de

velocidade, densidade demográfica, densidade química, escalas, índice de massa

corporal (IMC), razão como taxa de comparação, matemática financeira, relação

de semelhança de figuras e outros. Portanto, destaca-se a necessidade de

ensinar razão e proporção numa perspectiva do desenvolvimento do pensamento

proporcional que não pode ser resumido ao uso da regra de três.

É preciso entender as características do pensamento proporcional, se há o

desejo de avaliar o desenvolvimento do mesmo. Deste modo, trazem-se as

contribuições de Walle (2009 apud DE PAULA, M. R., 2012) que apontou

características fundamentais de alunos com raciocínio proporcional desenvolvido:

Possuem um senso de covariação. Isto é, eles compreendem relações

em que duas quantidades variam juntas e são capazes de perceber como

a variação de uma coincide com a variação de outra.

Reconhecem relações proporcionais como distintas de relações não-

proporcionais em contextos do mundo real.
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Desenvolve uma ampla variedade de estratégias para resolver

proporções ou comparar razões, a maioria baseada em estratégias

informais em vez de algoritmos prescritos.

Compreendem razões como entidades distintas representando uma

relação diferente das quantidades que elas comparam. (WALLE, 2009

apud DE PAULA, M. R., 2012, p.7).

O autor destaca aspectos cruciais para quem quiser ensinar razão e

proporção numa perspectiva de desenvolvimento do pensamento proporcional dos

alunos, no entanto não ilustra o panorama dos conteúdos e situações que

envolvem proporcionalidade, razões e proporções. A BNCC apresenta as

habilidades que devem ser construídas no ensino fundamental, uma análise

cuidadosa de tais habilidades pode mostrar o panorama dos conteúdos e

situações que envolvem proporcionalidade, razões e proporções indicando os

objetos de conhecimento que devem estudados. E por fim, nas nossas

considerações iniciais, ressaltamos que dado que a BNCC é um documento

normativo, faz necessário que as novas propostas de ensino proponham

atividades para o desenvolvimento das habilidades deste documento curricular.

Metodologia

A pesquisa terá como base os pressupostos da Engenharia Didática de

Artigue (ARTIGUE, 1996 apud ALMOULOUD. COUTINHO, 2008) como

metodologia de pesquisa, que inclui quatro fases: a) estudos preliminares; b)

construção da sequência didática e análise a priori; c) aplicação da sequência

didática; d) análise a posteriori e validação.

Nos estudos preliminares ou análises prévias o pesquisador conhecerá os

trabalhos desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento que envolva o objeto

matemático da pesquisa, a fim de imergir-se no campo teórico que fundamenta o

estudo e delineará com mais precisão as concepções dos sujeitos que são

importantes para a construção dos instrumentos de pesquisa e análise dos dados

gerados (ARTIGUE, 1996 apud ALMOULOUD. COUTINHO, 2008).

Na primeira etapa, realizaremos o levantamento da literatura em textos

científicos, livros didáticos, resultados de provas de larga escala e faremos

entrevistas por meio de questionário com professores e/ou alunos no município

lócus da pesquisa.

Na segunda etapa, iremos apresentas o conjunto de atividades que

comporão a sequência didática proposta para a fase da aplicação da sequência

juntamente com as análises prévias de cada questão e para cada atividade da

sequência, serão expostas as expectativas em relação a cada uma das

atividades, isto é, hipóteses sobre a forma pela qual as atividades propostas na

sequência poderão controlar o desenvolvimento das habilidades necessárias para
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os estudantes construírem os conceitos, resolverem o problema ou descobrir a

regra, assim, na análise a priori são levantadas hipóteses que serão validades na

análise a posteriori.

Na terceira fase, ocorrerá a experimentação didática em si, que se realizará

em uma escola da rede pública municipal de ensino de Salvaterra/PA, bem como,

os testes (Pré-teste e Pós-teste), em que apresentaremos os objetivos e

condições da pesquisa, aplicaremos os instrumentos de coletas de dados

previamente elaborados e registraremos as observações feitas durante a

experimentação em diário de pesquisa e registros audiovisuais.

Na última fase da pesquisa, análise a posteriori e validação, sucederá a

análise e comparação dos resultados do pré-teste e pós-teste da experimentação,

confrontando as hipóteses levantadas na análise a priori com a análise a posteriori

que fundamentará validação do objetivo e hipóteses da pesquisa.

A escolha da metodologia de pesquise se deu devido às características da

Engenharia Didática por ser esquema experimental fundamentado em realizações

didáticas na sala de aula, ou seja, uma sequência de aulas concebidas,

organizadas e articuladas por um docente, que assume o papel de um engenheiro

para realizar um projeto de aprendizagem para uma população de alunos e no

decorrer do percurso da pesquisa ocorrem trocas entre professor e alunos que

fazem o projeto evoluir sob a relação dos alunos e em função das escolhas e

decisões do docente, (ARTIGUE, 1996 apud ALMOULOUD. COUTINHO, 2008).

Produto Educacional

A pesquisa visar gerar um produto educacional destinado a professores do

ensino fundamental séries finais – do 6º ao 9º ano – com atividades alinhadas as

habilidades da Base Nacional Curricular Comum que permita a percepção da

progressão da complexidade das habilidades relacionadas à proporcionalidade,

com metodologias alinhadas as exigências da BNCC.

Portanto, pretendemos criar uma proposta de ensino de matemática para o

9º ano, que especifique, em quais assuntos pode-se abordar proporcionalidade do

6º ao 9º ano no ensino fundamental. No intuito, de ofertar aos docentes um

caminho para a consolidação das aprendizagens relacionadas à noção de

proporcionalidade que deveriam ter sido construídas até o nono ano e visualizem

as possibilidades de trabalho em cada ano de estudo, e ainda, facilitar que eles

possam explicitar para os alunos esse elo entre conteúdos, aproveitando-se ideias

e procedimentos já estudados.

Considerando nossas premissas iniciais, as atividades serão desenvolvidas

com base nos preceitos do Ensino por Atividades proposto por Sá (2019).

Segundo esse autor “quanto ao objetivo o ensino por atividades pode ser

realizado por dois tipos básicos de atividade de: conceituação ou redescoberta
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(SÁ, 2019, p. 17)”, essa caracterização de atividades se adequa a nosso

proposta porque as atividades da sequência que queremos construir pretendem

desenvolver tanto conceitos relacionados a proporcionalidade quanto a

compreensão de regras e propriedades das razões e proporções em diversos

contexto, nos vários eixos matemáticos e com aplicação em outras componentes

curriculares.

Algumas outras características do ensino por atividades de acordo com Sá

(2019) nos fizeram cogitar essa tendência de ensino da matemática nesta

pesquisa, entre os quais, citamos, há compromisso com o desenvolvimento de

habilidades para além do conteúdo, sem, contudo, abandonar os conteúdos

estudados; é diretivo, sequencial, estruturado e não está necessariamente

associado à resolução de problemas, o que é muito útil quando precisamos

ensinar um conteúdo cuja aplicação prática ocorre dentro das matemáticas; leva

em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes, propõem a iteração

entre estudante e professor e os resultados são institucionalizados ao final da

atividade.

As atividades serão propostas considerando pelo menos as seguintes

habilidades da BNCC, contudo o foco do trabalho nas atividades propostas se

concentrará nas habilidades do nono ano: (EF08MA12), (EF08MA13),

(EF09MA07), (EF09MA08) e (EF09MA14)

Cronograma
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Algumas Considerações Finais

Nosso primeiro contato com a temática ocorreu na pesquisa, realizada em

2016, que fundamentou a monografia de conclusão do Curso de Especialização

em Educação Matemática, intitulado “O ensino de razão e proporção com

atividades estruturadas: um experimento didático no Marajó”. Neste trabalho de

pesquisa, também elaboramos uma sequência didática para o ensino de razão e

proporção de alunos do 7º ano, e na ocasião levantamos o questionamento

supracitado e, além disso, a possibilidade de realizar um trabalho com uma turma

de nono ano devido a idade dos alunos desta série ser mais adequada para o

entendimento mais aprofundado da noção de proporcionalidade.

Diante desse panorama, pretendemos criar uma proposta de ensino de

matemática para o 9º ano, que especifique em quais assuntos pode-se abordar

proporcionalidade do 6º ao 9º ano no ensino fundamental, tecendo e apontando

as possibilidades de trabalho em cada ano de estudo e proporcionando aos

professores maneiras de explicitar para os alunos esse elo entre conteúdos,

aproveitando-se ideias e procedimentos já estudados.

E ainda, na proposta almejamos apresentar uma diversidade de situações-

problemas contextualizadas no cotidiano do marajoara salvaterrense e em outras

componentes curriculares, bem como, na própria matemática, mencionando a

utilização desse conteúdo no mundo do trabalho em diversas profissões.
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RESUMO

Na oficina serão trabalhados ângulos, formas geométricas e medidas. Com isso os alunos poderão

observar que a matemática está relacionada com diversas formas geométricas vistas no cotidiano.

Em nosso desafio, estudaremos dois tipos de ladrilha mentos bem-comportados do plano. Os

ladrilhamentos regulares, em que todos os ladrilhos são congruentes, ou seja, de um único tipo, e

os ladrilha mentos quase regulares ou semirregulares, que podem conter 2 ou mais tipos de

ladrilhos Partindo desses questionamentos, vamos percorrer uma sequência de etapas que vai nos

orientar para o desenvolvimento de todas as atividades experimentais que serão propostas daqui

para adiante. Por fim, serão mostradas técnicas utilizadas por MC Escher para a construção de

mosaicos a partir dos mesmos polígonos regulares e a possibilidade de fazê-los a partir de

mosaicos constituídos de polígonos regulares diferentes

Palavras-Chave: ângulos, formas geométricas, ladrilhamentos regulares, ladrilhamentos

semirregulares

INTRODUÇÃO

Mosaico é uma pavimentação ou recobrimento de superfícies com ladrilhos,

pedras, tacos de madeira ou outros revestimentos. Podemos perceber os

mosaicos de diversas situações do dia-a-dia, como nas fachadas dos prédios, em

calçadas, numa colcha de retalhos, no casco de tartaruga, em um abacaxi, etc.

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais... é necessário

desenvolver habilidades que permitam por aprova os resultados, testar seus

efeitos, comparar diferentes caminhos, para obter solução.

1
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Nessa forma de trabalho, o valor da resposta correta cede lugar ao valor da

resolução. O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a

questionar o problema, a transformar um dado problema numa fonte de novos

problemas, evidencia uma concepção de ensino e aprendizagem não pela mera

reprodução de conhecimentos, mas pela via da ação receptiva que constrói

conhecimentos. (PCNs3,1997, pág45)

Por meio dessas e explorar conceitos matemáticos de forma lúdica e

interativa, fazendo com que os alunos obtenham maior interesse pela matemática

e mais facilidade ao trabalhar com a geometria, a partir da construção de

mosaicos, tirando a ideia de que a matemática é uma disciplina complicada e para

poucos. Estudar o Teorema de Kepler: Existem exatamente onze maneiras de se

cobrir o plano utilizando-se exclusivamente polígonos regulares sem que haja nem

lacunas nem superposições

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DOS MOSAICOS

1 - CONSTRUÇÃO DOS MOLDES

construir polígonos regulares que serão os “ladrilhos” de nossos

ladrilhamentos. Propomos que os polígonos sejam construídos em papel cartão

ou em materiais similares, de cores variadas, a partir de moldes.

2 - MANUFATURA DOS LADRINHOS:

Usando os moldes recortados, os polígonos regulares deverão ser traçados

em papel cartão, cartolina, color set ou similares

3 - CONSTRUÇÃO DE LADRILHAMENTOS REGULARES

EXEMPLOS DE MOSAICOS

Tipos regulares: (3,3,3,3,3,3), (4,4,4,4) e (6,6,6)

Tipos semirregulares: (3,4,6,4), (3,3,4,3,4) e (4,6,12)
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Tipos semirregulares: (3,4,6,4), (3,3,4,3,4) e (4,6,12)

FLUXOGRAMA: ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DOS MOSAICOS
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CONCLUSÃO

A dificuldade maior, segundo os alunos, foi a necessidade de descobrirem

que, mesmo com os mesmos polígonos regulares, a distribuição ao redor do

vértice, feita de forma diferente formaria ou não mosaicos, que pavimentariam o

plano ou apresentariam falhas.

Na pavimentação do plano por polígonos regulares de um mesmo tipo os

únicos que pavimentam o piano são o triângulo equilátero, o quadrado e o

hexágono regular; Na pavimentação do plano por polígonos regulares de mais de

um tipo, temos 8 configurações possíveis: (3, 12, 12); (4, 6, 12); (4, 8, 8); (3, 3, 4,

12); (3, 3, 6, 6); (3, 4, 4, 6); (3, 3, 3, 3, 6); (3, 3, 3, 4, 4);

A busca para desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes no ensino

da Matemática configura-se um dos maiores desafios enfrentados por educadores,

nos dias atuais. Na maioria das vezes, o livro didático é o recurso quase

exclusivamente adotado em sala de aula.

Na intenção de enfrentar essa realidade, muitos educadores buscam

aprofundar seus conhecimentos com o objetivo de utilizar novas abordagens em

sua prática docente. Porém, inovar não é uma tarefa fácil, e conteúdos

matemáticos não podem ser tratados como algo definitivo e estático.

Nesse contexto, o estudo da Geometria é determinante para a

aprendizagem da Matemática, pois propicia a compreensão e a representação, de

forma organizada, do mundo em que vivemos.

A confecção de um material de apoio para o uso da análise geométrica

contribui para a construção de um conhecimento pleno, uma vez que a

experimentação proposta estimula a investigação, exploração e interpretação de

procedimentos e conceitos matemáticos.

A confecção dos ladrilhos a partir dos moldes, bem como a construção dos

variados ladrilhamentos, levam-nos a questionar nossas próprias convicções e a

transformar um problema em uma oportunidade de repensar o conhecimento.

A atividade experimental, como vimos, nos permite o desenvolvimento da

capacidade de observação de diversas formas de raciocínio, além da

argumentação e validação de condições definidas. Essas práticas levam ao

exercício da análise e da reflexão de uma forma geral
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RESUMO

A pesquisa foi realizada a partir da experiência vivenciada com os educandos da etnia ka’apor, na

comunidade do Ximborendá, localizado no município de Maranhãozinho-MA. Por meio do

componentes curriculares da Etnomatemática, buscamos observar e aproximar os modos de saber

fazer dos educandos Ka’apor, ao processo de ensino e aprendizagem da matemática, respeitando

o tempo, espaço e convivência da comunidade. O desenvolvimento dessa pesquisa nos levou a

refletir uma proposta de ensino e aprendizagem que valorize os artefatos culturais e o diálogo com

o ensino da matemática, dando ênfase a confecção do Wasahã (paneiro), destacando os traços

geométricos, princípios básicos da divisão e multiplicação, assim como o conceito básico da figura

do hexágono. Destacando os saberes próprio da cultura do povo Ka’apor, ampliando os olhares

sobre um novo conceito de ensinar Matemática.

Palavras–chave: Saberes, Artefato Cultural, Etnomatemática, Educação Escolar Ka’apor.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa está fundamentada em uma experiência de convívio

na educação escolar da etnia ka’apor, articulada no exercício de educadora no

Ensino Fundamental menor no Ensino Fundamental menor– com educandos dos

“1º, 2º e 3º Círculo de Saberes” que correspondem aos (1, 2 e 3 ano/9),

desenvolvida no Componente Curricular da Etnomatemática com evidência no

Tempo e Lugar ka’apor.

1
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Essa experiência está Fundamentada na pedagogia da alternância

(BEGNAMI e BURGHGRAVE, 2013), nos diz que é um sistema de ensino que

busca adequar-se ao tempo e a cultura dos povos indígenas, que fazem parte do

projeto de escolarização, tendo como princípio a valorização dos saberes locais,

aproximando o espaço escolar com o dia a dia dos educandos.

Nessa conjuntura, a pedagogia da alternância almeja a permanência das

famílias em seu lugar de origem, preservando a cultura local. Não sendo diferente

para as alternâncias realizadas no projeto “Ka’a namõ jume’e ha katu”

(Aprendendo com a floresta), uma vez que também se leva em conta o tempo,

lugar e espaço dos educandos ka’apor, do qual por meio das atividades

desenvolvidas durante o tempo de formação e o tempo vivencia, nos faz construir

uma estreita relação entre os saberes particulares dos educandos ka’apor e os

conhecimentos matemáticos presente na confecção do “wasakã” (paneiro),

principal artefato da cultura ka’apor. Essas observações merecem destaque para

os fins dessa pesquisa, buscando entre elementos que influenciam para

determinadas significações, presentes nas falas, gestos e ações, entendo assim,

que “[...] a língua são indicadores de consumo e de forças [...]” e que “[...] são nas

práticas do cotidiano, que se apoiam numa problemática do enunciado”

(CERTEAU, 2012, p. 103)

Partindo desse pressuposto, o objetivo da pesquisa é analisar, de que

forma os saberes ka’apor desenvolvidos na confecção do “wasakã” (paneiro),

contribuem para o ensino de Matemática.

Sendo assim, traçamos sobre os conhecimentos da Etnomatemática e sua

relação com os modos de produzir, buscando compreender como os sabres

ka’apor contribuem para o ensino da matemática, a partir da fabricação do

Wasakã, destacando sobre o conceito de educação ka’apor. Enfatizando sua

importância na construção e manutenção do processo de escolarização indígena,

apresentando em análises de dados e discursões acerca dos métodos utilizados

para a produção da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES À ETNOMATEMÁTICA

A Etnomatemática é uma tendência que dialoga no ramo da Educação

Matemática uma vez que está entrelaçada ao contexto história da matemática,

assim como a Modelagem Matemática, sendo assim relacionada com a cultura e

aos modos de saber fazer dos diferentes grupos sociais, tornando-se uma

ferramenta dinâmica, não podendo ser vista e pensada como um produto final

para a pesquisa. O que segundo D’Ambrósio (1997), a denominação para o

surgimento da Etnomatemática nasce como uma matemática natural com

modelos matemáticos desenvolvidos por esses grupos com forma de resistência

pela sobrevivência e autonomia desses povos. Pensar nas práticas matemáticas
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para além do espaço escolar é buscar conceitua-la nas atividades cotidianas dos

educandos treinando olhares para a compreensão de conteúdos trabalhados na

escola, podendo visualizá-los também fora desse contexto escolar para um

espaço Etnomatemático.

Uma vez que D’Ambrósio (1990), vem reforçar que a Etnomatemática não

é um método em si, mas um processo pedagógico que não se ensina, vive-se.

Essa vivência é possível por meio da aproximação com a natureza sociocultural

dos educandos, dividindo com eles sobre as diversas maneiras de se pensar o

meio em que estão inseridos, contribuindo com o processo de compreensão do

diálogo entre esses saberes presentes no ambiente não escolar para o escolar e

vice versa.

Para Bishop (1999) os elementos culturais engendrados nos saberes de

uma dada comunidade, pode servir como destaque para os interesses na área da

educação matemática e ser dialogado por meio de atividades realizadas em

situações do próprio dia a dia dos educandos, podendo ainda explorar o contexto

das comunidades por meio de suas ligações com o ensino valorizando e

potencializando o processo de ensino e aprendizagem.

Os conceitos trazidos pelos autores motivam ainda mais nossa confiança

na importância de levarem-se em consideração as relações socioculturais dos

educandos, resultando na aproximação dos modos de saber fazer do próprio

grupo cultural, fortalecendo o processo de ensino e aprendizagem na educação

básica, uma vez que eles nessa fase ainda estão intensamente ligados aos meios

que expressam sua cultura.

Nesse sentido a Etnomatemática tem contribuído significativamente para

apontar caminhos à educação diferenciada. Subsidiando na prática,

principalmente no que diz respeito a produção de materiais didáticos onde o

saber/ fazer da cultura ka’apor se faz presente, possibilitando uma nova

abordagem de práticas pedagógicas, sendo esses levados e considerados

durante o projeto de escolarização ka’apor.

METODOLOGIA

A pesquisa se deu por meio da observação participante. Segundo Souza et

al (2012), a observação participante segue a ideia de que o observador fica na

condição dos que estão sendo observados como se ele próprio fosse o objeto da

pesquisa, este processo de apropriar-se, ou seja, sentir as atividades, os hábitos,

os interesses, as relações pessoais do funcionamento das atividades da

população em questão.

Tendo como lócus a comunidade do Ximborenda, que fica localizada no

município de Maranhãozinho é a mais populosa dentre as outras, possuindo uma

média (400) famílias.
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Fez-se necessária uma pesquisa bibliográfica para dar embasamento

teórico ao desenvolvimento do tema em questão, juntamente com as informações

obtidas no decorrer das experiências vividas com os educandos ka’apor durante o

processo de escolarização, nos dando embasamentos teóricos e práticos para

dialogar com os saberes matemáticos ka’apor e os ensinos da Matemática. Para

obtenção de dados tive o apoio de caderno de campo, gravador de áudio e

câmera fotográfica. Sendo os educandos, elementos principais para a

estruturação da pesquisa embasada em informações observadas e registradas.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Os valores socioculturais, presentes no convívio com o povo ka’apor,

demonstram o seu desenvolvimento no decorrer da história, pois, para Scandiuzzi

(1997), esses momentos nos oportunizam integração ao aprendizado e ao ensino

das técnicas, aprimorando a criatividade, exercitando as artes assim como a

fixando os símbolos antigos, elaborando novos símbolos culturais como

consequência do exercício de crenças dos antepassados a novos modelos de

existência e transcendência.

Mediante a este aspecto “Mariuza ka’apor” (Educadora e membro do

Conselho de Gestão Ka’apor), será nossa tradutora em relação aos primeiros

passos para a confecção do artefato Wasahã.

• O primeiro passo para se confeccionar o “Wasakã” é no cuidado na

escolha da guarumã, “têm de observar as arvores que estão com

muitas folhas, é, essas sim tá boa, tá madura para tirar as talas p

fazer o Wasakã, se tiver pouca folha, tá nova, presta não, tá novinha,

vai quebrar a tala.”

• O segundo momento é a divisão do gurumã para a obtenção das

talas que darão forma ao Wasakã. Segue a fala da Mariuza:“È só

pegar uma guarumã e partir em 4 (quatro) partes e depois em mais 4

(quatro), ai vai dá 8 (oito) talas e depois separa a tala da bucha

dela”.
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Foto 1 - Divisão da Guarumã

Fonte: Arquivo pessoal, 2018

Foto 2 – Separação da tala em relação a bucha 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

Esse segundo momento possibilita trabalhar com os princípios básicos da

“divisão” e “multiplicação”. Na matemática, podemos dizer que a divisão de

números naturais é o mesmo que repartir em partes iguais os números ou em

outros casos teremos uma divisão que não é exata. Já multiplicação é a mais

simples forma de agruparmos uma quantidade finita de números. Ao efetuarmos

uma multiplicação, chegamos a uma resposta que é chamada de produto. O

princípio da divisão do guarumã com o sentido de multiplicar as talas que inicia-se

com quatro e depois continua a se multiplicar.

Ex:     8/2 = 4 ou  2x4= 8

• O terceiro momento começa a confecção a partir de 2(duas) talas:

segue fala da “Mariuza ka’apor”, “primeiro coloca as 2(duas) talas

igual “X”, depois vai virando e colocando mais um X até formar

aquela “coisinha” que parece casco de “Jaxi” (Jabuti), é seis né?”.

Foto 3 – Talas em trançado                         

Fonte: Arquivo pessoal, 2018
Foto 4 – Forma do olho do paneiro

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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O entrecruzamento hexagonal encontrado no fundo do Wasahã, demostra

o momento em que suas tiras cruzam-se em três direções, formando hexágonos e

triângulos regulares, portanto, ângulos de 60 graus. Para confeccionar o Wasahã,

começa-se por juntar seis tiras e forma um hexágono, e depois começa a

introduzir as tiras (GERDES, 2007).

Relacionando a fala da “Mariuza ka’apor” com as considerações a cima,

percebemos o diálogo entre os saberes cultura local os saberes do ambiente

escolar. Aquela “coisinha” a que ela menciona é a figura geométrica chamada

“hexágono” é uma figura plana que possui 6 lados, que além de estar presente na

confecção do wasahã está presente no casco do “Jaxi” (Jabuti) e também no

grafismo corporal ka’apor, sendo esta uma figura de bastante representatividade,

uma vez que “Jaxi” é símbolo de força e resistência para a cultura ka’apor.

Assim percebemos essa forte relação entre o artefato e a simbologia da

figura geométrica hexágono que está presente tanto no Wasahã quanto no caso

do “jaxi”. “Por isso o Wasahã é forte e resistente igual “jaxi”, por que tem o

desenho dele, ai é bom p nos leva mandioca, farinha, louça, comida, roupas,

pegar peixe no igarapé, por isso é importante p nossa cultura e a gente quer

ensinar o “Tay’n” (criança) a fazer também.”

O quarto momento. Segue a fala da “Mariuza ka’apor”:

• “ai, depois do fundo dele a gente continua tecendo, ai vai entortando

as talas pa cima, pa ficar igual círculo, ai continua até em cima, vai

depender do tamanho que quiser, ai amara a boca dele ai ta

pronto,é, e se quiser pode colocar uma alça também pa pendurar .

Foto 5 – Paneiro

Fonte: Arquivo pessoal, 2018

Foto 6 – Forma do fundo do paneiro

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 
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O termino do processo da confecção do “Wasahã”, a riqueza dos detalhes

contribuem para o diálogo entre os conceitos Matemáticos e Etnomatemáticos,

embasados em definições geométricas, assim como nos conceitos básicos da

divisão e multiplicação. Sendo assim as figuras geométricas como hexágono e o

círculo terão mais destaque, já que além da presença dessas figuras geométricas

no Wasahã, elas estão visíveis também nas variadas formas da natureza e

servem de inspiração para a confecção dos artefatos ka’apor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desse modo podemos articular que a Etnomatemática tem buscado

visualizar a matemática por uma ótica palpável, inserida em contextos reais como

no momento da confecção do “Wasakã”. Esses momentos nos oportunizam

pensar em conceitos sobre o “aqui e o agora” na experiência e na convivência da

dinâmica dos costumes e saberes da cultura do lugar.

ka’apor, possibilitando imergir nessas práticas culturais e trazer elementos

significativos para tecer esse diálogo entre os saberes matemáticos dos

educandos ka’apor como possibilidades para o ensino da Matemática.

Será por meio de uma educação diferenciada, que valorize o

conhecimento próprio do sujeito, seus saberes, contexto social, sua forma de

sobrevivência e sua dinâmica social que estaremos contribuindo para uma

educação que ultrapasse as perspectivas de uma sala de aula, oportunizando aos

educandos trabalhar os elementos geométricos e os princípios básicos da divisão

e da multiplicação presentes na confecção do, Wasahã (paneiro), articulando

entre modos de produzir e permanência da cultura Ka’apor.
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ENSINO DE MATEMÁTICA, GEOMETRIA, UTIZANDO OS SABERES 
RIBEIRINHOS NA CONSTRUCÃO DO CACURI, COM O AUXILIO DO 
PROGRAMA DO GEOGEBRA.

Geovane Farias Ferreira

Osvaldo dos Santos Barros

RESUMO

O artigo sobre a Confecção Matemática do cacuri nos rios de Limoeiro do Ajuru, tem como objetivo

compreender as relações da matemática escolar e a confecção do Cacuri, analisando os

conteúdos matemáticos presentes nessa confecção, Este estudo justifica-se pela busca de

compreensão dos conteúdos matemáticos e o imaginário no cotidiano dos alunos ribeirinhos, a

partir da fabricação do Cacuri. Como metodologia de pesquisa de campo, fazer uma entrevistas

com os moradores da localidade e o desenvolvimento da oficina com os alunos do ensino médio.

Com os alunos das ilhas ribeirinhas através do Cacuri, trabalhar conceitos matemáticos como

retas paralelas, diâmetro, comprimento, retângulo e a planificação do cilindro-sólido geométrico.

Assim que investigar os alunos dos rios da Amazônia Tocantins, que no decorrer de suas idas e

vindas constrói, desenvolve e/ou apropria de saberes matemático que satisfaçam suas

necessidades cotidianas, buscamos explicações de como os conceitos matemáticos nos fazem

compreender as construções artesanais e suas funções no âmbito das sociedades, e como aplicar

esses saberes em sala de aula.

Palavras-chave: Proporcionalidade, Marajó, Ensino e Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O projeto surgiu ao meu interesse em fazer com que os alunos ribeirinho

relacione os conteúdos matemáticos que estão presentes na confecção do Cacuri,

com os conceitos que são vistos em sala de aula, pois para muitos deles a

Matemática é vista como um “bicho de sete cabeças”. É evidente que a

matemática é vista pela maioria dos alunos como algo muito difícil, muito

complicado de entender, e por isso acabam fazendo com que essa disciplina se

torne chata e incompreensível. Dessa forma, podemos fazer com que os alunos

vejam que estudar matemática não é difícil, pois ela está presente no cotidiano de

cada pessoa, principalmente utilizando um novo recurso tecnológico como o

Geogebra.

Para superar essa dificuldade, os professores precisamos mostrar aos

alunos que matemática está presente no seu dia a dia, e que observando o nosso

entorno podemos perceber os contornos, as formas, as relações, as quantidades,

medidas e outros conceitos matemáticos. Desse modo os alunos das ilhas

precisam identificar a matemática que estudam em sala de aula, nas suas

práticas, pois tais conteúdos disciplinares estão interligados às suas vivências

cotidianas, como por exemplo, nas relações comerciais de troca e venda de

mercadorias. Assim esse estudo irar fazer com que os alunos possam aprimorar

seu olhar sobre os elementos do cotidiano, a partir de uma leitura matemática.

A LOCALIDADE DO MEU PROJETO

Vai ser no Rio Japiim Grande, está localizado na zona de LIMOEIRO do

AJURU/Pará, situado à 2 hora de distância da sede do município. É um rio

bastante habitado, pois o mesmo conta com uma população de aproximadamente

300 famílias.

O mapa abaixo nos oferece a posição geográfica da localidade do rio

Japiim Grande, município de LIMOEIRO DO AJURU/Pa. É nesta localidade onde

vou desenvolve a minha pesquisa sobre a compreensão das relações entre a

matemática escolar e a fabricação do CACURI.

www.osvaldosb.com
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Posição da Escola E,E,E,F,M MARTINHO PINHEIRO

FABRICAÇÃO DO CACURI NA LOCALIDADE DO RIO JAPIIM GRANDE E

REGIÕES DO BAIXO TOCANTINS

A fabricação do cacuri é uma das atividades econômica muito desenvolvida

na localidade japiim grande e outros rios quem fazem os cruzamento dos rios, mas

vou destacar a minha pesquisa no rio Japiim Grande. O cacuri é um instrumento

feito de fibra vegetal retirado da palmeira Jupati, Paxiuba ou Ripa de Madeira é

muito comum na Amazônia, na forma cilíndrica de 150 cm de comprimento e 100

cm de diâmetro, com uma espécie de língua nas extremidades que facilita a

entrada de qualquer tipo de peixe e dificulta a sua saída.
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Esses conhecimentos adquiridos pelos moradores do rio Japiim Grande, e

outros rios vizinhos, dá-se através do compartilhamento de ideias que são

passadas de geração para geração, e pela cultura ribeirinha. De acordo com

D’Ambrósio (2011), Etnomatemática é a forma como os indivíduos têm

desenvolvido técnicas para explicar, conhecer e aprender para responder às

necessidades de sobrevivência, logo, “[...] é a arte ou técnica de explicar, de

conhecer, de entender nos diversos contextos culturais” (D’AMBROSIO, 1993, p.

5.

A cultura da fabricação de cacuri é fascinante, pois em sua maioria são

pessoas que trazem consigo conhecimentos de uma geração rica em patrimônios

culturais. A matéria prima para fabricar o cacuri, é retirada da natureza, como:

talas da palmeira do jupati, paxiuba, cipó titica e ripa de madeira.

METODOLOGIA DO CACURI

A palavra cacuri identifica uma arte de pesca fixa de grande proporção que

tem a forma de um cercado e é assentado nas margens dos rios, igarapés e

praias. Caracteriza-se como um” instrumento de subsistência confeccionado na

atualidade por indígenas, negro, mestiços e branco pobre” (Lima, 2012, p.44) da

Amazônia, e é destinada a captura da fauna aquática com a ajuda das correntes

de maré.

O termo cacuri, segundo os mais antigo o chamava de curraleiros, o que

significa curral médio. É uma expressão pertencente a língua local, estaca como

apoio de fixação a proteção para que o cacuri fiquem seguro na margem do rio,

correspondente a um apetrecho fixo de pesca de grandes dimensões.
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O cacuri possui dois cercado em formar circular, o qual corresponde a um

cilindro de retanção do pescado, e uma formar retilínea, que funciona como um

paredão de interceptação do pescado que transita pelas corrente de maré. Quando

o peixe se deparar com esse paredão do cacuri, a fauna aquática muda a direção

e acaba por penetrar do interior da caixa, onde permanece até o momento da

despesca.
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A ETNOMATEMÁTICA COMO APORTE PARA O ENSINO DE
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RESUMO

O presente artigo apresenta uma proposta de intervenção pedagógica com o tema A

ETNOMATEMÁTICA COMO APORTE PARA O ENSINO DE UNIDADES DE MEDIDAS DE

MASSA EM UMA TURMA DE 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA PROFª. MARIA

OLIVEIRA DE MENDONÇA EM ITAITUBA-PA. O objetivo geral do projeto é compreender a

matemática que constitui ou que é aplicada na feira municipal de produtos alimentícios pelos

feirantes do município de Itaituba,Pa. Os principais teóricos que embasaram nosso projeto foram

D’AMBRÓSIO (1997 e 2005), KNIJNIK (1996).

Palavras-Chave: Educação Matemática, Etnomatemática, Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Ser docente, é um ofício extremamente complexo, à medida que educação

é algo que transcende os muros escolares e perpassa por gerações, não é algo

palpável e muito menos objeto mercadológico. Nesta profissão, o perfil do

educador necessita ser multifacetário, pois ao mesmo tempo que é inovador,

precisa também estar ancorado em um resgate cultural, para que mesmo

rumando para o futuro, não esqueçamos de onde viemos.

Logo se faz imprescindível que o docente conheça e utilize quando

necessário o acervo cultural que o discente apresenta ao adentrar em uma

instituição de ensino, usando-o como contributo, visando assim uma melhor

compreensão de que não existe educação, e sim educações, nem muito menos

matemática, e sim matemáticas.
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Para dar vida a intervenção pedagógica proposta foi escolhida a Escola

Estadual de Ensino Fundamental Professora Maria Oliveira de Mendonça, que

está situada na terceira rua do bairro Jardim Aeroporto, este bairro é periférico e

os alunos em sua maioria são de bairros de invasões e dos projetos minha casa

minha vida. Possui um alunado de cerca de 1300 alunos, entre ensino

fundamental menor, fundamental maior e educação de jovens e adultos, anos

iniciais e finais, logo é a mais numerosa do município.

A escola funciona nos três turnos, matutino, vespertino e noturno, iniciando

suas atividades docentes as 07:30 horas da manhã e findando as 22:30 horas,

conta com dois auxiliares administrativos em cada turno, um diretor, duas vice-

diretoras, um coordenador pedagógico e de trinta e dois professores.

O horário do ensino fundamental maior é de 45 minutos por aula,

totalizando ao final cerca de seis aulas diárias, e em sua maioria das vezes as

aulas de matemática acontecem em três aulas seguidas em dias alternados. Já o

ensino fundamental menor as aulas são com o mesmo professor e encerram-se

as 11:30 horas, diferente do fundamental maior que terminam as 12:15 horas, já o

ensino no período noturno a duração da hora-aula é de 40 minutos e o intervalo

de recreio são de 10 minutos.

As salas de aula possuem duas centrais de ar e quatro ventiladores de teto,

mesa e cadeira para o docente, porém as cadeiras para os alunos não é suficiente

e os que chegam por último precisam ir às outras salas procurar para trazer para

sua sala de aula.

Quanto aos recursos didáticos, a escola dispõe de livro didático, porém não

contempla todo o alunado, o qual é entregue ao aluno e assinado um termo de

devolução no final do ano letivo, salvo quando é o último ano de uso do livro.

Neste caso, o mesmo pode ficar com o aluno, se por a caso a quantidade de

livros não for o suficiente, o professor leva os livros para a sala, para que os

alunos os utilizem, e posteriormente ele é devolvido para que outra turma possa

também utilizá-lo. Possui apenas um Datashow que precisa ser agendado com

antecedência pelo docente para poder utilizar; a escola não possui laboratório de

informática. Existe um local onde há livros, porém não há um profissional para o

recinto, logo quando algum docente precisa de algum livro o mesmo deve

procurá-lo, anotar no livro de protocolo e depois dar baixa no protocolo quando

devolver o livro.

A escola possui quadra esportiva satisfatória, os alunos fazem suas

refeições em pé pois só há duas mesas, que não são suficientes. Não há

auditório, logo as reuniões são feitas na sala dos professores, então quando a

reunião contempla apenas os professores do 6º aos 9º anos, os professores do 1º

ao 5º ano não tem onde ficar no intervalo.
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Na referida escola há seis sextos anos, porém a turma escolhida foi o 6º

ano C, com a disciplina de Matemática no turno matutino, e este em questão do

total de seus 35 alunos, 10 foram reprovados em matemática no ano anterior. A

turma está na faixa etária de 12 a 15 anos, sendo que a maioria são meninos, 21

alunos, e 14 meninas, e por conta da pandemia optou-se por trabalhar apenas

com os alunos que haviam sido reprovados, no caso, 10 alunos.

Em período de aulas presenciais, os alunos ficam dispostos ou filas,

círculos, ou em grupos, dependendo da dinâmica que será apresentada pelo

professor da disciplina, no mais, o relacionamento entre os alunos e alunos, e

professora e alunos é harmonioso, claro que em alguns momentos gera-se

conflito, mas o mesmo é sanado e a aula continua transcorrendo em sua

normalidade.

O conteúdo abordado na intervenção pedagógica será a Unidade de

Massa, pois verificam-se muitas incertezas no que tange aos conceitos e

utilização do assunto. E para isso, como ferramenta empregar-se-á

Etnomatemática para contribuir com o aprendizado dos alunos e com isso, o

professor poderá tornar as aulas cativantes, entusiasmantes, e proporcionará um

aprendizado significativo, possibilitando ao aluno compreensão que a matemática

está em seu cotidiano. Como objetivos podemos citar:

Compreender a matemática que constitui ou que é aplicada na feira

municipal de produtos alimentícios pelos feirantes;

Ampliar através da Etnomatemática as competências matemáticas

necessárias para uma aprendizagem significativa no que diz respeito a Unidades

de Massa;

Associar o assunto de unidades de massa ao cotidiano;

Perceber que ao redor há várias matemáticas igualmente importantes;

REVISÃO TEÓRICA

Ensinar nunca foi tarefa fácil, nem tão pouco trivial, pois para se cumprir

esse árduo ofício necessita-se ter um olhar multifacetário e ser um profissional

dinâmico que esteja sempre buscando maneiras de contribuir positivamente no

processo educacional, e diante disso, torna-se imprescindível que o docente

continuamente faça uma reflexão sobre como está se dando a aprendizagem de

seus alunos e, se esta não está acontecendo, identificar os possíveis motivos

para propor prováveis soluções.

Dentre as disciplinas em que há problemas quanto à aprendizagem,

aponta-se a matemática, como sendo a que alunos apresentam menos

atratividade, resultando desta forma em pouca aprendizagem. Por disso

educadores se embrenham a tentar encontrar quais as justificativas e como sanar

ou pelos menos minimizar as taxas exorbitantes de reprovação na referida

disciplina.
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Há sem sombra de dúvidas inúmeros motivos para tal cenário, pois cada

contexto tem sua particularidade, isto é fato, porém a mais discutida é justamente

a metodologia, ou seja, como o conteúdo está sendo apresentado ao aluno, quais

os caminhos que estão sendo trilhados para que haja de fato a aprendizagem

prazerosa. Este aporte é imprescindível para o êxito no processo educativo.

Em consideração ao exposto anteriormente, este trabalho busca a luz da

etnomatemática um entendimento sobre como se dá o processo de pesagem dos

produtos comercializados na feira municipal, conectando desta forma ao conteúdo

curricular da disciplina de matemática.

A Etnomatemática foi difundida por Ubiratan D’Ambrósio em 1975, e se

tornou um campo da Educação Matemática onde se verificou que a matemática

faz parte do cotidiano das culturas, dos povos, não podendo esta se desvincular

da sociedade, pois a mesma cooperou para a evolução dos inúmeros grupos.

Segundo D’Ambrósio (1997, p.111),

Para compor a palavra Etnomatemática utilizei as raízes tica, matema e

etno para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (tica)

de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) com distintos

contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno).

A Etnomatemática apresenta uma subjetividade enorme, a medida que a

mesma se propõem a dar voz e vez à matemática utilizada por grupos sociais

diferentes, mostrando a isonomia que há entre ela e a matemática eurocêntrica,

possibilitando desta forma a não sobrepujança de culturas.

Não podemos cometer o engano de acreditar que matemática só se

aprende na escola, essa visão deturpada, faz com que o que não está inserido no

contexto escolar ou nos currículos sejam minimizados ou até mesmo

desprezados. Isso é inaceitável, face a gama inestimável de conhecimentos que

os saberes culturais acrescentam ao processo educativo.

A Etnomatemática pode ser usada como elo entre o saber cultural

matemático e a matemática escolar, pois para Knijnik (1996, p.80),

É uma proposta para o ensino da Matemática que procura resgatar a

intencionalidade do sujeito manifesta em seu fazer matemático, ao se

preocupar com que a motivação para o aprendizado seja gerada por uma

situação-problema por ele selecionada, com a valorização e o

encorajamento às manifestações das ideias e opiniões de todos e com o

questionamento de uma visão um tanto maniqueísta do certo/errado da

Matemática (escolar).

A utilização da bagagem cultural dos alunos como ponto de partida para

que a aprendizagem ocorra, faz com que os mesmos compreendam que já

possuem algum conhecimento matemático, e os que estarão sendo acrescenta-
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-dos pela escola servirão para que junto com os anteriores cronstruam seu

aprendizado, uma vez que, o conhecimento não se restringe a escola, ela se nicia

no lar e continua na vida escolar, social e empregatícia.

Para Alves (2006, p.97), a pesquisa em Etnomatemática tem como

finalidade a lapidação do conhecimento, de modo que cada indivíduo consiga se

sentir parte integrante da sociedade, alguém ativo e participativo, que contribui a

sua maneira. A mesma dá voz e vez as especificidades de cada cultura, e essa

visão da Etnomatemática, torna-a viva, dinâmica, comprometida em trazer a

equidade aos diferentes grupos.

Diante do exposto, será usada a Etnomatemática como aporte para que os

alunos consigam entender os processos de compra e venda de gêneros

alimentícios que necessitam do uso da balança ou não, na feira municipal de

produtos, utilizados pelos feirantes em seu cotidiano, vislumbrando que eles os

alunos fazem parte também do processo quando se tornam agentes participativos

da comercialização dos produtos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

No primeiro momento, organizado em 3 aulas, ou 135 minutos, no contra

turno, será organizada uma visita a feira municipal, onde os alunos terão a

vivência e prática sobre Unidade de Massa, assunto abordado na intervenção

pedagógica. Eles poderão verificar também que os feirantes se utilizam de outras

maneiras para vender seus produtos, como por exemplo a pimenta-do-reino que é

vendida por copo, o colorau, já a castanha-do-pará é comercializada por lata,

como o amendoim também, ao contrário da banana que é vendida por palma,

dentre outros. Os alunos serão utilizados também como balança, quando os

mesmos segurarem uma galinha em cada mão, dirão qual é a mais pesada.

Nessa visita os alunos farão o registro com fotos e responderão as

perguntas que seguem:

1. Qual a importância da feira municipal de produtos?

2. Todos os alimentos vendidos são pesados? Justifique.

3. Liste cinco produtos que são vendidos por quilo.

4. Cite algum produto que não é utilizada a balança para pesa-lo, e

como é feita a venda.

5. Por que esses produtos não são pesados? Justifique.

6. A matemática que você aprendeu na escola e a matemática que os

feirantes utilizam são diferentes? Exemplifique.
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Também será entrevistado um feirante escolhido por cada dupla, e o

mesmo responderá as perguntas abaixo:

1. Com quem você aprendeu a sua profissão?

2. Há quanto tempo é feirante?

3. Você usa o que para pesar seus produtos?

4. Quais os conhecimentos necessários para ser feirante?

Dando prosseguimento, ao segundo momento será efetivada a socialização

das respostas. Essa terá 90 minutos, em horário normal de aula, pela manhã,

cada aluno irá expor o que respondeu, como também comentar a experiência de

ter ido a campo entender mais sobre as unidades de massa. A socialização

acontecerá para todos os 35 alunos do 6º ano C, já que apenas 10 alunos foram à

feira, e é fundamental para que os demais consigam entender o que o colega

conseguiu assimilar com o que foi apresentado, pois na verdade não será apenas

uma aula de matemática, e sim aula de cidadania, à medida que não são apenas

conteúdos matemáticos que estão sendo abordados, como também a tolerância, e

respeito a forma diferente de pensar do outro, sentimentos inerentes no convívio

em sociedade.

Já no terceiro momento será realizado em 3 aulas (135 minutos). Todos os

alunos divididos em 5 grupos com 7 componentes cada, sendo 2 alunos que

foram à feira e 5 alunos que não foram à feira, montarão o que foi registrado na

feira em slides, e farão a exposição para os 6º anos A e B, que são do período da

manhã, demonstrando as várias maneiras que os feirantes utilizam para pesar

seus produtos, e respondendo a algum questionamento que a caso ocorra.

A quarta etapa se dará em sala de aula, em 3 aulas, ou 135 minutos,

apresentar-se-á o assunto Unidade de Massa aos alunos, partindo de

indagações do docente sobre onde os mesmos utilizam a Unidade de Massa em

seu cotidiano, o que de veras é considerável e acredito que imprescindível,

quando a Etnomatemática estiver sendo aplicada como ferramenta pedagógica,

pois os docentes perceberão que conhecem, utilizam e até efetuam manipulações

com o assunto abordado, claro que de maneira espontânea, e isto possibilitará a

desmistificação da idéia de que a Matemática só apresenta-se em sala de aula,

de forma sistematizada e inerte, passando para a ampliação do campo de

compreensão no que se diz respeito a esta se fazer presente em nossas

atividades rotineiras, deixando se ser algo desconectado e irrelevante.

Concomitantemente será levada à sala de aula uma balança onde os alunos irão

verificar suas massas, como também a de objetos como seus livros, mochilas,

sapatos, cadernos, canetas, dentre outros, com o intuito de instigar o manejo com
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a ferramenta, bem como a curiosidade dos alunos ao descobrirem a massa deles

e dos objetos ao seu redor, como também e a utilização da unidade de massa

mais adequada para cada objeto.

Dando prosseguimento a quinta etapa que se dará em 2 aulas, ou 90

minutos, se iniciará a resolução de alguns exercícios propostos do livro didático.

Em ambos os exemplos serão formados 7 grupos, cada grupo composto por 5

alunos, onde os mesmo após a leitura, discutirão entre eles as possíveis

respostas para cada enunciado abordado.

Exemplo 1: Livro A conquista da Matemática, página 262.

Entre as unidades de medida, qual você acha mais adequada para

expressar a massa:

a) De um pacote de arroz?

b) De um caminhão?

c) De uma laje de concreto?

Exemplo 02: Livro Didático A conquista da Matemática, página 260.

Pesquise, com seus colegas, produtos que são comprados por grama (g)

ou quilograma(kg). Preencham a tabela como o nome e a indicação de massa de

cada um deles.

CONSIDERAÇÕES

A Etnomatemática avoca uma compreensão de que a matemática não

ocorre apenas em espaços escolares, que a mesma está no cerne da sociedade e

tem papel relevante no que diz respeito a compreensão de culturas diferentes.

Segundo D´Ambrósio (2005, p. 44):

A Etnomatemática privilegia o raciocínio qualitativo. Um enfoque

etnomatemático sempre está ligado a uma questão maior, de natureza

ambiental ou de produção, e a Etnomatemática raramente se

apresenta desvinculada de outras manifestações culturais, tais como
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arte e religião. A Etnomatemática se enquadra perfeitamente numa

concepção multicultural e holística de educação.

Utilizar a Etnomatemática como ferramenta pedagógica para o ensino de

matemática em sala de aula possibilitará aos docentes e alunos uma melhor

percepção sobre a própria pluralidade cultural da matemática, tornando-se um elo

entre a prática pedagógica escolar com o conhecimento produzido em situações

vivenciadas dos discentes.

Para que de fato a prática pedagógica em sala de aula possa ter êxito, os

docentes tem um papel notável, a medida que os mesmos orientam os alunos

para o desenvolvimento da plena cidadania.

Conforme Pinheiro e Rosa (2016. P.79), os:

[…] professores de matemática mergulhem na dinâmica cultural dos

alunos e utilizem estratégias de ensino e aprendizagem que valorizem a

dimensão cultural existente na sala de aula, para que se desenvolva uma

educação matemática inclusiva que possa efetivamente contribuir para a

transformação social.

Em virtude da pandemia da Covid-19, a qual assola não somente nosso

país, mas todo o mundo, as aulas do município de Itaituba no estado do Pará

estão suspensas desde o dia 17 de março de 2020, acontecendo apenas de

forma remota.

A professora autora da referida proposta de intervenção pedagógica

entrou em contato com alguns pais e responsáveis para que os mesmos

pudessem autorizar o projeto, porém sem obter êxito face aos números

alarmantes de óbitos e internação decorrentes da pandemia, porém há um certo

otimismo em relação a volta das aulas presencias para o segundo semestre de

2021, e com isso a concretização da proposta de intervenção.
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AS RELAÇÕES MATEMÁTICAS NA ARMADILHA DE

TARTARUGA(MUNDURÚ)

Pascoal Beserra da S. Araujo

RESUMO

O estudo sobre confecção da armadilha de tartaruga, denominada Mundurú, nos rios, ígarapes e

igapós, na vila Ateua Grande, na região ribeirinha do município de Moju - PA, tem como objetivo

compreender as relações da matemática escolar e a confecção do Mundurú, analizando o modo

de confecção, quem são os artesãos e a prática da captura dos animais. O Mundurú, trabalha

conceitos matemáticos como, circunferência, planificação do cone-sólido geométrico. Para

confeccionar o Mundurú, observa-se alguns pontos: primeiro temos que contruir sua face (Parí),

que são talas ou varas finas, medindo aproximadamente 1,5 a 2 m de comprimento. Essas talas

podem ser de folha de abacabeira ou najaseiro e as varas que podem ser retiradas da própria

mata, onde as mesmas serão amarradas com cipós ou talas de guarumã. Na feitura das

armadilhas, recomenda-se principalmente o uso das varas, porque a tartaruga pode morder a talas

e acabar quebrando e assim fugir de dentro do Mundurú. Em segundo, temos que medir a

circunferência (rodas), que dependendo do tamanho podem ser até 4 rodas se for muito grande.

Como o Mundurú tem o formato de um cone, as circunferências ou rodas, terão medidas

diferentes: na primeira roda temos que colocar um segundo cone (língua do Mundurú), onde sua

base terá o diâmetro da circunferência da entrada, esse cone que será formado com talas de

guarumã, visto que as talas serão amarradas apenas uma de suas pontas, ou seja, no momento

que a tartaruga passar na entrada a mesma abrira o seu topo. Devido a tartaruga forçar a entrada,

passando o animal, o topo fechará novamente. Além disso, o Mundurú não deve ficar totalmente

dentro da água porque certamente a tartaruga morrerá afogada, visto que a mesma precisa de ar,

ou seja, a armadilha deve ficar inclinada com ajuda de um suporte de varas de madeira para

facilitar a sua inclinação e a sua entrada deve ficar dentro da água e o seu topo para cima, para o

animal poder subir e respirar. A sua isca pode ser vísceras de animais como galinhas, peixes e

etc., onde são colocadas dentro de uma lata com vários furos, para que o animal possa sentir o

cheiro da isca. As pessoas que confeccionam o mundurú, são aquelas que moram perto de

igarapes, pequenos riachos, gapós e os ribeirinhos, pois seus alimentos são providdos uma

grande parte da água.

Palavras-Chave: Educação Matemática, Etnomatemática, Ensino-Aprendizagem.

1

1 – Discente do Curso de Lic. Em Matemática – UFPA – Campus de Abaetetuba- pascoalaraujo12@gmail.com

Osvaldo dos Santos Barros
2

2 – Docente do curso de Licenciatura em Matemática UFPA-Abaetetuba - o.barros@yahoo.com.br

160



www.osvaldosb.com

INTRODUÇÃO

O estudo sobre a confecção da armadilha de tartaruga, denominada

Mundurú, nos rios, igarapes e igapós, na vila Ateua Grande, na região ribeirinha

do município de Moju - PA. O Mundurú vem nos ajudar a compreender as

relações da matemática escolar e a sua confecção, ou seja, quem são os

artesãos e a prática da captura.

OBJETIVO

Compreender as relações matemáticas como circunferência, planificação do

cone-sólido geométrico. O modo de confecção, quem são seus artesãos e onde

se utiliza os Mundurús.

METODOLOGIA

Para confeccionar o Mundurú, observa-se alguns pontos: Primeiro temos

que construir sua face (Parí), que são talas ou varas finas, medindo

aproximadamente 1,5 a 2 m de comprimento. Essas talas podem ser de folhas de

abacabeira ou najaseiro e as varas que podem ser retiradas da própria mata,

onde as mesmas serão amarradas com cipós ou talas de guarumã que flexíveis.

Na feitura das armadilhas, recomenda-se principalmente o uso das varas, porque

a tartaruga pode morder as talase acabar quebrando e assim fugir de dentro do

mundurú.

Em segundo temos que medir a circunferência (rodas), que dependendo

do tamanho podem ser até 4 rodas se for muito grande. Como o mundurú tem o

formato de um cone, as circunferências ou rodas, terão medidas diferentes: na

primeira roda temos que colocar um segundo cone que será formado ppor talas

de guarumã, visto que as talas serão amarradas apenas uma de suas pontas, ou

seja, no momento que a tartaruga passar na entrada a mesma abrirá o seu topo.

Além disso, o mundurú não deve ficar totalmente dentro da água porque

certamente a tartaruga afogada, visto que a mesma precisaa de ar, ou seja, a

armadilha deve ficar inclinada com a ajuda de um suporte de varas de madeira

para facilitar a sua inclinação, onde a sua entrada fica totalmente dentro da água.
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RESULTADOS PARCIAIS

Nesse trabalho apresentamos objetivos para a busca da compreensão de

como os saberes da tradição e seus processos cognitivos podem contribuir para a

educação matemática e como podemos trabalhar com objetos como o Mundurú

para conceituar conteúdos como planificação do cone-sólido geométrico,

circunferência e etc.

Porque nesse movimento exponencial, diante destes termos, dos debates,

de como interpretar outras lógicas de pensamento de povos culturalmente

distintos, no campo da educação matemática, em meados da década de 70, o

professor Ubiratan D’Ambrosio usa a expressão “Etnomatemática”. Esta tem o

intuito de explicar, conhecer e entender saberes e fazeres de distintos povos.

(D’AMBROSIO, 2009, p.60).
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A CARPINTARIA NAVAL COMO PRÁTICA CULTURAS NAS 

ILHAS DE ABAETETUBA

Rita de Cássia Lobato Gonçalves

RESUMO

A carpintaria naval é uma arte característica da região amazônica, é um símbolo cultural que vem

sendo repassado de geração em geração desde os seus primeiros habitantes, os índios. Tal oficio

é de grande importância para a economia e cultura da região, em especial, para os ribeirinhos, que

através dessa arte buscam sua subsistência. Tendo em vista que a construção de embarcações é

de grande relevância para as regiões ribeirinhas, este trabalho procura investigar a matemática

que é utilizada de forma intuitiva pelos mestres carpinteiros nessa arte milenar, como; os conceitos

de geometria, proporcionalidade, medidas, ângulos, simetria.

Palavras Chaves: Carpintaria Naval. Ensino de Matemática. Ângulos. Simetria.
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JUATIFICATIVA

O estudo da construção de barcos ns regão das ilhas de Abaetetuba é um

trabalho que reúne as práticas tradicionais e os conhecimentos matemáticos que

fazem parte dos conhecimentos dos ribeirinhos da região do Baixo Tocantins.

A importância do registro das práticas de construção naval traz, além dos

conhecimentos matemáticos próprios de construtores navais, os elementos

necessários para o desenvolvimento da navegação na região.

Nesse estudo vamos tratar de conhecimentos matemáticos centrados em

elementos geométricos como: simetria e proporcionalidade.
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O trabalho tem como objetivo geral: compreender quais os principais

conceitos matemáticos presente na arte da carpintaria naval.

Como objetivos específicos, temos:

Analisar a importância das intuições matemáticas para que se tenha êxito

nas construções navais.

Investigar se os conceitos matemáticos foram adquiridos no decorrer da

profissão.

Acompanhar o processo de construção de uma embarcação.

METODOLOGIA

O estudo será realizado a partir do registro de entrevistas e o levantamento

dos tipos de embarcações, as mais comuns da região, além da descrição do seu

processo de construção.
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UMA EXPERIÊNCIA COM O USO DAS PRÁTICAS

SOCIOCULTURAIS E O ENSINO DE GEOGRAFIA EM

UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE CAMETÁ\PA

José  Raimundo Lopes

RESUMO

A carpintaria naval é uma arte característica da região amazônica, é um símbolo cultural que vem

sendo repassado de geração em geração desde os seus primeiros habitantes, os índios. Tal oficio

é de grande importância para a economia e cultura da região, em especial, para os ribeirinhos, que

através dessa arte buscam sua subsistência. Tendo em vista que a construção de embarcações é

de grande relevância para as regiões ribeirinhas, este trabalho procura investigar a matemática

que é utilizada de forma intuitiva pelos mestres carpinteiros nessa arte milenar, como; os conceitos

de geometria, proporcionalidade, medidas, ângulos, simetria.

Palavras Chaves: Carpintaria Naval. Ensino de Matemática. Ângulos. Simetria.
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INTRODUÇÃO

A abordagem de um trabalho integrado e dialógico entre prática

sociocultural e ensino de geografia se faz urgente e necessária, uma vez que os

problemas sociais vivem em constantes mutações, como exemplo, a pandemia

do novo coronavírus Sars- cov- 2, que representa uma família das coronas vírus:

Mers-coV, Sars-Cov, etc, descobertos pelos cientistas anos anteriores. “outras

cepas do vírus podem causar quadros mais graves, como é o caso da Síndrome

Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002; e a Síndrome

Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012” (FILHO, 2020, p.1).

Com isso, a covid 19, acabou por atingir os setores socioculturais como os da
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economia, da cultura, educação, ciência etc, fazendo com que houvesse uma

nova maneira de se pensar e agir na sociedade, para assim, conter a pandemia.

Assim, no período de 08 a 12 de fevereiro de 2021, foi realizado uma

formação continuada e jornada pedagógica na Escola Municipal de Ensino

Fundamental EMEF Raimunda Barros, em parceria com o Laboratório de ensino

de matemática da Amazônia Tocantina-LEMAT, que está associado ao Grupo de

estudos e pesquisa em práticas etnomatemáticas da Amazônia Tocantina-

Getnoma-UFPA\campus Abaetetuba, que abordou como tema: “Recursos

didáticos impressos e digitais para o ensino remoto” e partir desse tema foram

realizadas palestras ministradas por professores pesquisadores da Secretaria

Municipal de Cametá, bem como, contamos com palestrantes de outros

municípios: Ananindeua e Belém.

Das três primeiras palestras foi selecionado pela orientadora e

coordenadora da formação, uma palavra ou tema mais expressivo, em seguida,

solicitou-se aos professores a construção de tarefas. Dessa maneira, após o

término da primeira palestra ministrada pelo prof. Dr. Osvaldo Barros

(UFPA\Abaetetuba) pensou-se na palavra chopp, devido as suas várias

utilidades em uma determinada prática sociocultural; já o segundo tema surgiu no

momento da palestra do prof. Dr. Gleyson Sodré (NPI\UFPA), referente a massa

e peso e assim fizeram atividades envolvendo pesos e medidas e o terceiro tema

originou-se da palestra do prof. Me. Sebastião Rodrigues (IFPA\Campus

Ananindeua) sobre tratamento do lixo.

A partir daí, neste trabalho, apresento as atividades envolvendo a palavra

chopp, em seguida, foi trabalhada com os alunos do 7º e 8º ano da EMEF

Raimunda Barros. Nesse contexto, reitera-se a relevância das formações e das

parcerias como a do LEMAT\ Getnoma-UFPA, em prol do desenvolvimento de

práticas de ensino inovadoras, visando a melhoria da qualidade da

aprendizagem dos alunos, para assim, manter viva as atividades escolares

nesses tempos de pandemia, , e assim, avaliar e analisar criticamente os dados

sobre o desempenho dos alunos e que impacto isto terá no futuro.

OBJETIVOS

 Mostrar como os alunos do 7º e 8º ano resolveram as atividades

envolvendo a palavra chopp

 Evidenciar a importância do uso das práticas socioculturais para o

ensino de geografia.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As práticas socioculturais estão presentes nas mais diversas atividades

cotidianas, e assim fazem parte da vida humana desde os primórdios, onde

homens e mulheres as usam para a sua sobrevivência e transcendência

(D´Ambrósio, 2005, Mendes e Farias,2014)

Nesse sentido, as práticas socioculturais estão presentes em todos os

setores que compõem a sociedade, como exemplo, o econômico, em que elas

impulsionam o desenvolvimento do mercado financeiro, das bolsas de valores,

produção de mercadorias, etc.; no educacional, possibilitam o estudo de

problemas cotidianos como a coleta seletiva do lixo; saneamento básico,

poluições dos rios, igarapés e outros; nos tecnológicos digitais, desenvolvem a

robótica, os celulares, computadores, tablet, etc; no ambiental pode estar nas

atividades de pesca, agricultura, psicultura,

Nesse contexto, as práticas socioculturais estão presentes em todo lugar,

ou seja, apresentam-se na forma como pensamos, como usamos e como

produzimos os conhecimentos individuais e como deles construímos saberes

coletivos e assim, tornar-se essencial para o ensino de geografia tanto na

educação básica quanto no ensino superior.

METODOLOGIA

A metodologia é de cunho qualitativa (GODOY, 1995) e contou com uma

análise reflexiva das respostas dos alunos referentes as questões elaboradas

sobre a palavras chopp. As turmas que participaram da resolução das atividades

foram as do 7º ano e 8º ano da EMEF Raimunda Barros,

Abaixo listo, as atividades que elaborei para o ensino de geografia

envolvendo o uso da palavra chopp, usada em várias práticas socioculturais com

significados distintos, sendo que as construções das atividades, seguiram as

orientações propostas pela Base Comum Curricular-BNCC (2018)
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Atividade de Geografia da jornada pedagógica

1) De acordo com regionalização oficial do Brasil de 1988, segundo o IBGE

O Brasil foi regionalizado em cinco grandes regiões ou (Macros regiões

norte, nordestes, centro oeste sudeste e sul), a partir do contexto da

palavra Chopp vamos conhecer o Brasil.

A) Pesquise na internet como a palavra Chopp e conhecido nas cincos

regiões brasileiras.

No final da pesquisa, Cole no mapa da divisão regional do Brasil placas

com o nomes, correspondente de como a palavra Chopp e conhecido em cada

região.

1) João viajou de Belém, para São Paulo chegando lá resolveu fazer um

passeio geo turísticos pelas praias e observou um rapaz fazendo venda com

um isopor gritando olha o sacolé olha o sacolé de acordo com o tema

pesquisado sacolé e o nome dado a que região brasileira:

a) Norte

b) nordeste

c) centro oeste

d) sudeste

e) sula
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Resultados parciais

Os alunos tiveram bastante dificuldade em resolver. Na atividade do 8º

ano tiveram muitas dúvidas para fazer a leitura do gráfico e na questão que

solicitava para pesquisar nomes de empresas multinacionais que atuam no ramo

de alimentação e qual seu país origem, no entanto , depois de um boa

explicação via Whatsapp conseguiram resolver e a relacionar a temática que

estava sendo trabalhado globesidade com o conhecimento geográfico.

No 7º ano o conceito da palavra chopp também não foi

bem compreendido precisou de explicação, para entender a questão da

regionalização do espaço brasileiro presente na questão.

Neste contexto frisei a importância de trabalhar a geografia de modo

interdisciplinar e de como ajudaria na contribuição de saberes a

partir do conhecimento de sua realidade no caso a palavra chopp.

As impressões que tiveram e que essa atividade era diferente do habitual

que estavam acostumado e esse novo causou estranheza, mais também ajudou

na compreensão e criticidade e estimulou a pesquisa.

Um fato deve se levado em consideração, é que as dificuldades dos

alunos e a questão das aulas remotas que não tive como preparar eles com

explicação e textos complementares e o outro fator foi a progressão de série na

qual muitos alunos perderam parte de conteúdos que os mesmos não poderiam

ver na série anterior, mais a didática usada foi muito boa, porque estava

relacionada com o objetivo da ciência sociais que é desenvolver no aluno a

capacidade de pesquisar e fazer uma leitura crítica. Segue algumas respostas

dos alunos

Imagem 1: Respostas aluno A  Imagens 2: Respostas  aluno B- 7 ano

Fonte: Dados da pesquisa     
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Imagem 4: Respostas aluno D         Imagens 5.  Respostas  aluno E

Fonte: Dados da pesquisa     
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