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EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E CIDADANIA 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (no 9394/96), estabelece os 

princípios e fins da educação nacional, afirmando que "a educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, 

tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho"(Art. 2o da LDB no 9394/96). 

 A questão da formação do aluno como cidadão é um tema que vem sendo  

discutido por muitos autores e contempla, também, as reflexões propostas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. No campo da Educação Matemática, a questão da 

cidadania vem sendo igualmente destacada. Durante o último Encontro Nacional de 

Educação Matemática, o VII ENEM, realizado na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, um dos temas de destaque em debate nas mesas redondas intitulou-se 

"Educação Matemática, Ética e Cidadania".  

 Tal ênfase para a questão da cidadania nos remete a um questionamento de 

grande repercussão no âmbito educacional: como formar o aluno para o exercício da 

cidadania? Como educar em valores na escola? Esse questionamento deve fazer parte 

das preocupações dos educadores matemáticos e dos educadores em geral, já que: 
este é sem dúvida, o grande problema da educação nos dias de hoje, que tornaram confusos e 
vagos esses perfis sutis do que há por trás da boa educação. Ir à escola não deve significar apenas 
que se aprendem coisas para esquecê-las em pouco tempo. Ir à escola deve significar ter 
oportunidades para formar-se, para desenvolver-se como pessoa, para ir crescendo em todas as 
dimensões humanas ( não apenas no conhecimento, mas, também, nas atitudes e no afeto, na 
imaginação, no respeito aos demais, na curiosidade, no apreço por si mesmo e pelo que nos 
rodeia, na capacidade para assumir compromissos, etc...) (ZABALZA, 2000, p. 22). 
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  Especificamente no campo da Educação Matemática, a atenção para a 

formação do cidadão reflete a preocupação de educadores matemáticos que defendem a 

proposta de que o espaço pedagógico, ou seja, a sala de aula, pode e deve ser um espaço 

que contribua para a constituição do cidadão. Para esse educadores matemáticos, a 

Etnomatemática apresenta-se como uma possibilidade real para a organização de uma 

nova sociedade, ancorada em respeito, solidariedade e cooperação, baseada em valores e 

virtudes que confiram a cada pessoa um lugar de dignidade no espaço em que ocupa 

(D'Ambrósio, 1993,1998, 2001; Ferreira, 1993). Nesse sentido Ferreira(1993) e  

D'Ambrósio (2001) contribuem significativamente: 
Sem dúvida, a Etnomatemática é que possibilita a nossa libertação das verdades matemáticas 
universais e que respeita o aprendizado não acadêmico do cidadão. Então se buscarmos uma 
cidadania construída interiormente na ação social e política, sem que seja determinada 
exteriormente por elites que se dizem "donas do saber", e se esperamos que o espaço pedagógico 
contribua para a formação e constituição do cidadão, eu só vejo uma possibilidade: a educação 
matemática através da Etnomatemática. (FERREIRA, 1993, p. 18) 
 
A proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, lidando com 
situações reais no tempo(agora)  e no espaço(aqui). E, através da crítica, questionar o aqui e 
agora. Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural. Estamos, 
efetivamente, reconhecendo na educação a importância das várias culturas e tradições na 
formação de uma nova civilização, transcultural e transdisciplinar. (...) Por tudo isso, eu vejo a 
Etnomatemática como um caminho para uma educação renovada, capaz de preparar gerações 
futuras para uma civilização mais feliz. Para se atingir essa civilização, com que sonho e que, 
acredito, pode ser alcançada, é necessário atingir a paz, nas suas várias dimensões: individual, 
social, ambiental e militar. A Organização das Nações Unidas proclamou, através da Unesco, a 
década que se inicia como a Década para uma Cultura de Paz e de Não - Violência. Todos os 
esforços educacionais devem ser dirigidos para essa prioridade. A Etnomatemática é uma 
resposta a esse apelo. (D'AMBRÓSIO, 2001, p. 46-47) 
 

 
 Reforçando a fala dos autores, acredita-se que o trabalho educativo em 

matemática, atento à questão da compreensão de contextos socioculturais 

diversificados, baseado no respeito aos diferentes, de modo a incluir aspectos da 

educação informal, ou da educação não acadêmica imposta nos programas curriculares 

vigentes, pode contribuir para a construção de uma proposta de educação matemática 

realmente significativa. Nessa perspectiva, muito da escola de hoje necessita ser revista, 

havendo a necessidade da inclusão de valores formativos nos currículos escolares 

(Zabalza, 2001). É importante considerar que os conhecimentos escolares devem servir 

como instrumento de compreensão de questões mais amplas, direcionadas para a 

humanização, para a solidariedade, questões estas, que vão além da aquisição de 

conhecimentos escolares.  



Anais do VIII ENEM – Relato de Experiência 
GT 2 – Educação Matemática nas Séries Finais do Ensino Fundamental 

3 

No contexto escolar, em geral, a matemática é apresentada de uma única maneira 

e costuma seguir um modelo curricular linear, na maioria das vezes orientado, 

exclusivamente, pelos livros e materiais didáticos. Alterar a ordem dos conteúdos é uma 

ação praticamente inexistente. É como se a construção dos conhecimentos matemáticos, 

ao longo de seu desenvolvimento histórico, tivessem obedecido uma ordem linearmente 

disposta e como se os processos de resolução de problemas fossem únicos. Cada 

problema possuindo uma única possibilidade resolutiva, em geral, baseada em algum 

procedimento algorítmico. Essa matemática, assim concebida, impede a autonomia, os 

processos criativos do aluno e o desenvolvimento de suas competências. Sendo assim, 

não é essa matemática que se pretende para a formação de cidadãos, como comenta 

Monteiro et al (2001): 
Em síntese, a construção de um projeto pedagógico crítico e, portanto, com ideais de 
conscientização, libertação e solidariedade deve apoiar-se num processo de ensino-aprendizagem 
que não se limite à reprodução de competências, que não esteja limitado a informações 
organizadas isoladamente, mas, sim, que inclua as diferentes explicações possíveis para 
fenômenos do mundo real. Essas considerações inserem-se no campo de pesquisa da 
Etnomatemática. (MONTEIRO e POMPEU Jr., 2001, p. 58) 
 

MATEMÁTICA E ARTESANATO INDÍGENA  

 No campo das pesquisas em Etnomatemática, o resgate, a valorização e o 

respeito às diferentes culturas, e em particular, à cultura indígena vem sendo um dos 

temas de grande investigação. Segundo COSTA e BORBA (1996), "o relacionamento 

entre a matemática escolar e aquela produzida nos diferentes meios culturais foi uma 

das questões que provocou o surgimento da Etnomatemática" (p. 90). Nesse sentido, 

desenvolveu-se um projeto junto aos alunos das sextas séries do ensino fundamental do 

Colégio Pe. João Bagozzi, nas aulas de Matemática, no ano de 2002. A idéia inicial 

surgiu a partir do trabalho com os conhecimentos de Geometria que fazem parte do 

programa curricular da série: formas geométricas, simetria, ângulos, entre outros, já que 

se tratam de conhecimentos presentes na produção do artesanato indígena. 
A sensibilização para a temática partiu de exposição dialogada sobe a existência de tribos 

indígenas no estado do Paraná, regularizadas ou não. Com base em reportagem publicada em caderno 

especial pelo jornal Gazeta do Povo em  13/04/2002, os alunos detectaram que na região de Curitiba a 

maior incidência é de tribos guaranis. 

Com a orientação das professoras os alunos foram elaborando problematizações 

até chegarem aos aspectos de sobrevivência das tribos. Das discussões, detectou-se que 

grande parte dos índios vem produzindo muito material de artesanato com objetivo 

comercial. Os materiais produzidos: cestarias, enfeites, esculturas, dentre outros, 
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conservam elementos da tradição indígena e diversos elementos matemáticos, 

especialmente de natureza geométrica. 

A identificação e investigação de conhecimentos matemáticos presentes nas 

artes e no artesanato indígena foram objeto de pesquisa dos alunos, procurando 

reconhecer diferentes formas de matemática, presentes nas construções. Dentre os 

conhecimentos identificados no material coletado pelos alunos, a maior incidência de 

conhecimentos matemáticos foi de: formas geométricas, simetria, proporcionalidade, 

regularidades em faixas decorativas, ângulos, escala, paralelismo e perpendicularismo. 

Os resultados obtidos da investigação foram organizados pelos alunos em cartazes, nos 

quais trataram de descrever um breve comentário sobre cada material e  a identificação 

dos elementos matemáticos existentes nos mesmos. 

Após identificados os conhecimentos matemáticos, conduziu-se à seguinte 

problematização: que conhecimentos os índios dispõem para a criação dos objetos e 

materiais de artesanato, considerando a presença marcante de elementos matemáticos 

nas construções? 

Da problematização exposta e de outras decorrentes, desenvolveu-se pelos 

alunos um roteiro de entrevista para coletar dados, junto aos índios, sobre elementos 

matemáticos encontrados nas construções. Do bate-papo/entrevista , o que se pretendeu 

foi investigar as relações entre a matemática escolar construída pelos alunos e a 

matemática do cotidiano desenvolvida pelos índios, despertando para a formação de 

valores e atitudes em relação à cultura indígena, que contribuam para a construção de 

um projeto de igualdade social.  

Importa ressaltar que a intenção da investigação não foi a de comparar a 

matemática escolar, dita acadêmica, com a matemática produzida pelos índios, no 

sentido de uma ser mais ou menos importante que a outra, mas sim de reconhecer os 

diferentes conhecimentos produzidos pelos índios, fora do ambiente escolar em que os 

alunos estão envolvidos.  

Ao elaborarem as perguntas para serem feitas aos índios, os alunos foram 

orientados a formularem questões que procurassem trazer pistas sobre os conhecimentos 

matemáticos que os índios construíram para a produção do artesanato. Muito chamou 

atenção dos alunos, ao perceberem que a maioria dos elementos matemáticos 

identificados no artesanato são provenientes de suas experiências como artesãos desde 

pequenos.  
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Uma preocupação dos alunos ao formularem as perguntas foi a de que as 

mesmas fossem claras para o entendimento dos índios. Nesse sentido, destaca-se a 

questão de um dos alunos, que se interessava em saber como os índios faziam objetos 

iguais, mas de tamanhos diferentes, obedecendo a proporcionalidade na decoração dos 

mesmos, sem, no entanto, falar em escala. Na percepção do aluno, era claro que ele não 

seria compreendido se falasse em "escala" para a produção de objetos idênticos em 

tamanhos diferentes. Para garantir que sua questão fosse entendida pelos índios, ele 

tratou de esboçar um desenho de objetos decorados idênticos, mas de tamanhos 

diferentes, respeitando a proporcionalidade.  

Além de explorar a matemática existente no artesanato indígena, participaram 

também do bate-papo, alguns representantes da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) 

em Curitiba. Eles puderam comentar um pouco sobre os projetos que vem sendo 

desenvolvidos junto aos índios na área educacional, da saúde, cultural, entre outras. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 De todo o projeto desenvolvido ao longo do ano, a possibilidade de culminar 

com o bate-papo com os índios foi de extrema relevância, considerando-se que ninguém 

melhor do que os próprios índios para falarem sobre a produção do artesanato. Desse 

momento, algumas considerações apresentadas a seguir puderam ser apontadas, 

promovendo nos alunos um repensar mais humano sobre as diferentes culturas e, em 

especial, sobre a cultura indígena, tão excluída em nossa sociedade.  

Com o bate-papo constatou-se que os conhecimentos matemáticos presentes no 

artesanato indígena são provenientes, em geral, da  herança cultural dos índios e não de 

conhecimentos matemáticos escolares formalmente construídos. Na produção do 

artesanato, os índios criam estratégias muito próprias que conferem características de 

regularidade aos objetos. Por exemplo, para fazer desenhos de formas geométricas 

como o quadrado nos objetos, eles não utilizam réguas ou outros instrumentos de 

medida como a fita métrica, a trena, entre outros. Eles utilizam pedaços de madeira ou 

pequenas ripas como unidade padrão de medida e, com isso, garantem que a medida 

estabelecida para o lado do quadrado seja garantida. 

Embora alguns dos índios que participaram do bate-papo já tenham acesso à 

'matemática do branco', como é o caso de um deles que, inclusive está cursando o 

ensino superior na área de Matemática, os conhecimentos presentes no artesanato são 
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muito anteriores ao contato com a matemática acadêmica. Tal fato denota a existência 

de outras formas de matemática além da escolar. 

 Segundo D'Ambrósio (2001), a matemática ensinada nas escolas é uma das 

formas de matemática existente. No entanto, tamanho é o valor atribuído a esse 

conhecimento matemático dominante levado e imposto aos povos pelos colonizadores e 

vigente até os dias de hoje no meio acadêmico, em detrimento das diferentes maneiras 

de fazer matemática construídas nas práticas cotidianas de grupos, comunidades ou 

povos, dentro de um contexto cultural próprio.  Com isso, o que vem acontecendo, ao 

longo de muitos anos, é uma eliminação da historicidade dos povos conquistados, de 

suas raízes e, em particular, de suas maneiras de fazer matemática.  

Em resumo, um projeto de resgate e valorização da produção artesanal de grupos 

indígenas não significa a rejeição da matemática acadêmica, muito pelo contrário, 

pretende-se com isso, agregar a esses conhecimentos, valores da humanidade, de modo 

que as diferentes maneiras de se fazer matemática sejam respeitadas. 
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