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Resumo 

Este artigo apresenta os significados atribuídos pelos professores indígenas à matemática 
tradicional e à matemática escolar e busca identificar as possíveis tensões que emergem dessa 
dualidade. A investigação foi realizada com professores Kaingang da Terra Indígena Xapecó, 
em Ipuaçu, SC, Brasil. É possível inferir que: i) as tensões identificadas ocorrem, na prática 
docente, ancoradas na ideologia da certeza e na pouca compreensão da natureza da 
matemática, da cultura matemática e da tradição; ii) a Etnomatemática representa um 
movimento de crítica e alternativo a essa prática, que nos ajuda a compreender as relações de 
poder que estão presentes na escola indígena. 
 
Palavras-chave: Matemática Tradicional Kaingang. Matemática Escolar. Ideologia da 
Certeza. Etnomatemática. 
 

Abstract 
This paper presents the meanings attributed by indigenous teachers to traditional mathematics 
and school mathematics, and seeks to identify the possible tensions that emerge from this 
duality. The investigation was performed with teachers Kaingang of the Xapecó Indigenous 
Land, in Ipuaçu, SC, Brazil. It is possible to infer that: i) the identified tensions occur, in the 
teaching practice, anchored in the ideology of certainty and the little understanding of the 
nature of mathematics, mathematical culture and tradition; Ii) Ethnomathematics represents a 
critical and alternative movement to this practice, which helps us to understand the relations 
of power that are present in the indigenous school. 
 
Keywords: Kaingang Traditional Mathematics. School Mathematics. Ideology of Certainty. 
Ethnomathematics. 
 

Introdução 

Na vida dos Indígenas Kaingang da Terra Indígena (TI) Xapecó, localizada em 

Ipuaçu, oeste de Santa Cataria - Brasil, tradição e contemporaneidade estão lado a lado. O 

contexto de intensas relações sociais e trocas culturais não permite a eles viverem como se 

isso não os afetasse. Existe uma familiaridade em relação à sociedade de entorno, 
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principalmente, no acesso a bens e a serviços por grande parte da comunidade. Refiro-me a 

desfrutar das boas condições de vida que os meios de transportes, bens e serviços e as 

tecnologias nos proporcionam – internet, celular, carro, motocicleta, televisores; as novidades 

no vestuário, na perfumaria e na cosmética; os novos sabores incorporados à alimentação; o 

uso de medicamentos alopáticos, bem como médicos, dentistas e hospitais; as condições de 

busca por um trabalho e formação profissional. 

Contudo, de acordo com Nötzold (2004), “os Kaingang mantêm traços culturais muito 

fortes, que os diferenciam da sociedade envolvente, principalmente referente à concepção de 

mundo, relação com a natureza, tratamento dispensado às crianças e nas atividades de seu 

cotidiano” (p. 3).  

Em relação aos processos educativos formais - a escolarização, a Constituição 

Brasileira de 1988 (Brasil, 1988) garante às comunidades indígenas a prática de uma 

educação escolar diferenciada, específica e bilíngue. E essa educação escolar é um dos 

emprazamentos da comunidade da TI Xapecó, cuja materialidade passa pelo querer-fazer da 

escola, da comunidade e das lideranças. 

O desafio é a concretização dessa educação no cotidiano das escolas indígenas, que 

permita ao Kaingang de hoje se orgulhar de ser nativo e lutar para reconstruir o projeto 

sociocultural de seu povo, reconhecendo-se como indígena Kaingang e fortalecendo o 

sentimento de ser indígena, de sentir-se indígena.  

Contudo, a comunidade educativa é consciente de que precisa continuar lutando por 

melhorias e transformações no processo educativo, buscando qualificar o trabalho tanto com 

os conteúdos universais como os específicos da cultura Kaingang e de outras sociedades 

indígenas. 

Dessa forma, conforme nos aponta Nötzold (2003), a identidade indígena pode ser 

percebida, captada e construída, estando em permanente transformação, pois a identidade 

pressupõe um elo com a história passada e com a memória do grupo. Olhar para práticas 

tradicionais que estavam caindo em desuso e para a busca pela valorização de símbolos e 

rituais de seus antepassados têm propiciado uma positivação da identidade.  

A dinâmica social impressa pelo grupo Kaingang da TI Xapecó a esse intercâmbio 

cultural, tendo como espaço de produção a própria escola, revela a riqueza de possibilidades 

para uma proposta de educação diferenciada, num momento no qual o indígena Kaingang 

sente necessidade de expressar a sua cultura e a sua história.  
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Um momento fecundo para a reflexão acerca de como isso se constrói na comunidade 

educacional é o caminho que proponho percorrer com o presente trabalho. O estudo fez parte 

de uma pesquisa maior que objetivou identificar os enfrentamentos que os professores 

indígenas experienciam em um processo de formação continuada, na busca de um projeto 

educativo que levou em consideração aspectos da matemática tradicional kaingang e da 

matemática escolar. (Bernardi, 2011).  

Tal pesquisa foi desenvolvida com 14 professores indígenas que ensinam matemática, 

integrantes da comunidade educacional da TI Xapecó, no período de 2009 a 2011 (em 20 

encontros). A realização do estudo envolveu a criação de um grupo de estudo/trabalho com 

os professores voluntários, tendo minha participação como mediadora, objetivando colocar 

em debate as questões que envolvem o ensino da matemática no cotidiano escolar. 

Nesse espaço de estudo e reflexão acerca da ação docente, as atividades foram 

negociadas pelo coletivo e todos participam das decisões de: escolher a meta, definir as 

estratégias e as tarefas e avaliar os resultados. Entre as atividades desenvolvidas, destaco a 

proposição de um Projeto de Trabalho sobre Instrumentos Musicais Kaingang1 para os 

estudantes das séries iniciais de uma escola indígena. 

Considerando a perspectiva da educação matemática como uma prática social, 

optamos por uma pesquisa na modalidade naturalista ou de campo, sendo o procedimento 

metodológico projetado para o processo de coleta de informações e de constituição do 

material de estudo do tipo pesquisa-ação. 

Minha inserção como mediadora se deu através da contribuição com 

problematizações e questionamentos teóricos e epistemológicos, além do fornecimento de 

material para leituras. Como pesquisadora - sendo o grupo de trabalho o objeto dessa 

investigação - para descrição e análise do trabalho desenvolvido/produzido, utilizei os 

seguintes instrumentos para coleta de dados no acompanhamento das atividades: gravação em 

áudio ou vídeo dos encontros do grupo, cadernos de registros individuais dos professores, 

material produzido no desenvolvimento do projeto de trabalho com os estudantes, 

questionário de avaliação para os professores participantes. 

                                                
1Informações sobre o Povo Kaingang da TI Xapecó e o detalhamento das atividades desenvolvidas estão 
disponíveis em http://www.tede.ufsc.br/teses/PECT0150-T.pdf. Acesso em 20 de Maio de 2017. 
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Para apresentar esses dados, exponho excertos de diálogos, em itálico, sem 

identificação dos professores, por não considerar importante para os resultados da pesquisa, 

além de preservar a identidade dos sujeitos envolvidos. 

O presente trabalho, que como já dito, é um recorte da pesquisa acima descrita e 

coloca em tela os significados atribuídos pelos professores indígenas à matemática 

tradicional kaingang e à matemática escolar. Busca, também, identificar as possíveis tensões 

que emergem dessa dualidade. 

 

Conversa com os Professores: Falando de Matemática 

Os povos indígenas do Brasil, de forma geral, consideram importante a matemática 

para a formação escolar dos seus estudantes. A ideia é preconizada no Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas: 
Muitas lideranças, professores e alunos afirmam que a Matemática é importante para a 
conquista da autonomia dos povos indígenas, ou seja, para a promoção da 
autossustentação dos povos e o estabelecimento de relações mais igualitárias com a 
sociedade brasileira mais ampla. Fica claro que a relevância da Matemática no currículo 
das escolas indígenas está ligada à necessidade de aquisição e construção de 
conhecimentos, de acordo com os interesses de cada povo. Identificar quais são esses 
interesses é essencial para o entendimento de como a atividade matemática se 
desenvolve, na prática, em diferentes contextos socioculturais e em determinados 
momentos da história (Brasil, 1998, p. 160). 

 
Os professores da TI Xapecó, buscando responder a questão “por que ensinar 

matemática?” indicaram que a compreendem assim também, como podemos observar nas 

suas manifestações2: 

- Porque a matemática está no currículo escolar e é uma disciplina importante para o 
desenvolvimento da pessoa, porque até mesmo a matemática sempre esteve presente  na 
vida do povo Kaingang, sempre foi uma forma de estar desenvolvendo seus cálculos e 
problemas na comunidade, claro que de forma diferente, e hoje a matemática como 
disciplina tem como objetivo: estar estudando as diversas formas de compreender o 
estudo matemático, conhecer e pesquisar a matemática indígena no passado, e também 
a matemática de hoje, a evolução que teve, e compreender a utilidade da mesma para 
nossas vidas. 
- Entende-se que desde muito tempo a matemática vem fazendo parte da nossa vida. Ela 
está presente no nosso dia a dia, na nossa cultura. Vemos então que estudar matemática 
na escola indígena é sem dúvida muito importante. Na verdade, não há como não estudar 
matemática, sabemos que ela faz parte do currículo escolar, mas estudar e ensinar 
matemática na escola indígena deveria ser de uma forma diferente, adaptar os conteúdos 
curriculares a cultura indígena, por exemplo, nos artesanatos, nos alimentos, na forma de 
vida dos Kaingang. Vemos então que estudar matemática é estudar a vida. 

                                                
2 Essas manifestações foram registradas por escrito pelos professores, em seus Cadernos de Registros 
Individuais, com posterior debate. Grifos meus. 
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- Porque é uma disciplina que está no currículo escolar, acima de tudo, é uma disciplina 
de suma importância. Estudar matemática irá proporcionar um entendimento melhor da 
realidade local e do mundo. Estudar matemática é estar inserido no processo de 
evolução da cultura é para acompanhar o progresso da humanidade, é estar inserido no 
novo mundo da matemática, levando ao conhecimento dos outros povos a cultura 
milenar dos nossos antepassados. Estudar matemática é estar competindo de igual para 
igual com índios e não índios. 
- A matemática está inserida em todas as sociedades, faz parte delas, bem como de sua 
proteção e sobrevivência, a Matemática faz parte da natureza, não a inventamos. E na 
sociedade indígena, não poderia ser diferente, o povo indígena fez uso da matemática 
em toda sua trajetória de vida. O motivo exposto é o primeiro que nos leva a estudar 
matemática em nossas escolas. O segundo motivo é que a proposta das escolas indígenas 
é ser diferenciada, e isso significa trabalhar o conhecimento milenar do povo Kaingang, e 
ainda o conhecimento científico, para que o povo indígena possa ‘concorrer’ de igual 
para igual com o povo não indígena. 
- Pensar no estudo da matemática na escola indígena é importante por diversas razões: o 
contato dos indígenas com  os povos não indígenas, permitindo assim um melhor 
entendimento do mundo dos não índios; existem na verdade muitas matemáticas, ou 
seja, cada sociedade tem uma maneira específica de entender o mundo que os cerca e 
formas específicas de contar e manejar quantidades; enfim, ela é fundamental para a 
construção de conhecimentos relacionados às outras áreas do currículo escolar. 

 

Uma questão fundamental emerge da fala desses professores: afinal, de que 

matemática estamos falando? 

Na discussão sobre esse tema, o grupo evidenciou diferentes concepções sobre a 

matemática, como: 
i) disciplina curricular, inserida no cotidiano escolar e passível de ser adaptada à cultura 
Kaingang, de acordo com as falas: está no currículo escolar e é uma disciplina 
importante, sabemos que ela faz parte do currículo escolar (...) adaptar os conteúdos 
curriculares a cultura indígena , é uma disciplina que está no currículo escolar. 
ii) corpus maior de conhecimento, inserido em sua história: entende-se que desde muito 
tempo a matemática vem fazendo parte da nossa vida, a  matemática está inserida em 
todas as sociedades.  
iii) matemática que não foi inventada, faz parte da natureza; estudar matemática é estudar 
a vida, a matemática faz parte da natureza, não a inventamos. 
iv) matemática indígena, do passado, e matemática de hoje, evoluída: o povo indígena 
fez uso da matemática em toda sua trajetória de vida, matemática indígena no passado, e 
também a matemática de hoje, a evolução que teve. 
v) conhecimento milenar e conhecimento científico: trabalhar o conhecimento milenar do 
povo Kaingang, e ainda o conhecimento científico. 

 

Observemos que, na maioria das vezes, o termo matemática é utilizado sem 

especificação (i, ii e iii). Tenho como entendimento que essa nominação se dá em dois 

sentidos: como disciplina para abarcar a matemática do currículo e a do livro didático, a qual 

identifico como matemática escolar; e como campo do saber, de forma mais ampla, um 
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corpo científico de conhecimento nomeado de matemática, quando a referência é dada por 

corpus maior, adjetivada como matemática de hoje ou conhecimento científico.  

É possível observar esses sentidos, quando os professores discutem3 o processo de 

construção de instrumentos musicais e suas relações com a matemática: 
- Nesse projeto que a gente está fazendo vai sair a matemática escolar dos instrumentos 
musicais. 
- A matemática vai estar bem clara, sabe por quê? No processo de confecção dos 
instrumentos existe padrão pras coisas, a taquara é desse tamanho (mostra) então aí vai 
entrar a medida da taquara, a medida do buraco do turu4, ali por exemplo já vai entrar 
matemática. 
- A música tem muita matemática, já vi nos livros. E matemática daquela da faculdade, 
do cálculo e tal (...). 
- As coisas estão na natureza, se percebe a harmonia. Depois a gente vem com a 
matemática, lendo essa harmonia.  

 
É possível que o significado imbuído esteja na adjetivação ‘matemática do branco’, 

como nos fala um dos professores do grupo: 

- No Rcnei, os índios escrevem porque é importante estudar a matemática dos não 

índios. Eles defendem isso. Aqui na escola nunca nem se discutiu isso, a gente apenas 

ensinou sempre a matemática dos brancos, no livro dos brancos. 

Outra adjetivação surge nos termos matemática indígena e conhecimento milenar - 

que constituem uma polarização com a matemática do branco - que identifico nesse trabalho 

como matemática tradicional. 

Não é objeto deste estudo discutir o significado dessa adjetivação, apesar de 

reconhecê-la como um elemento importante a influir na construção do ideário do professor e 

na tomada de decisões nos processos educativos. A referência tomada, o par tencional 

matemática tradicional kaingang e matemática escolar acompanha a questão diretriz que 

fundamenta esta investigação. O termo “par tencional” vem de Vilela (2007) que, ao estudar 

os usos que os pesquisadores em Educação Matemática fazem do termo matemática em sua 

pesquisa, assim denomina as expressões que a polarizam. 

Compreendo a matemática tradicional kaingang como o conjunto dos saberes locais, 

artefatos e mentefatos5 que estão no bojo da tradição da comunidade indígena Kaingang, 

ligados a sua cultura, formados e transmitidos por várias gerações e em constante mutação. 

                                                
3 Registros coletados na oralidade, durante diálogos com o grupo, como todos na sequência. Grifos meus.  
4Turu é um instrumento musical de sopro utilizado nos rituais Kaingang. 
5Segundo D’Ambrósio (2005), “o ser humano age em função de sua capacidade sensorial, que responde ao 
material [artefatos], e de sua imaginação, muitas vezes chamada criatividade, que responde ao abstrato 
[mentefatos]” (p. 28).  
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A perspectiva que adoto para a matemática escolar é apoiada em Moreira e David 

(2007), que se referem ao conjunto dos saberes validados, associados, especificamente, ao 

desenvolvimento do processo de educação escolar básica em matemática, que “inclui tanto os 

saberes produzidos e mobilizados pelos professores de Matemática em sua ação pedagógica 

na sala de aula da escola, quanto resultados de pesquisas que se referem à aprendizagem e ao 

ensino escolar de conceitos matemáticos, técnicas e processos etc.” (Moreira & David, 2007, 

p. 20). Os autores complementam, ainda, afirmando que utilizam “as expressões Matemática 

Acadêmica ou Matemática Científica como sinônimos que se referem à matemática como 

corpo científico de conhecimentos, segundo a produzem e a percebem os matemáticos 

profissionais” (Moreira & David, 2007, p. 20).  

Utilizar uma expressão que polariza a adjetivação da matemática tem inspiração em 

Caraça (2010), quando coloca que a Ciência pode ser encarada sob dois aspectos diferentes: 

ou se olha para ela como coisa criada, com o aspecto de um todo harmonioso, com 

encadeamento em ordem e sem contradição, e parece bastar-se a si própria; ou se procura 

acompanhá-la no seu desenvolvimento - quando se descobrem as hesitações, dúvidas, 

contradições – percebendo-se toda a influência que o ambiente da vida social exerce sobre 

sua criação. 

Para esse autor, “a Ciência, encarada assim, aparece-nos como um organismo vivo, 

impregnado de condição humana, com suas forças e suas fraquezas e subordinado às grandes 

necessidades do homem na sua luta pelo entendimento e pela libertação” (Caraça, 2010, p. 

xxiii, grifos do autor). 

Se buscarmos no primeiro aspecto a âncora para reflexão, podemos pensar em uma 

matemática - exata, precisa, inquestionável, única e verdadeira. Como nos coloca Vilela 

(2007), uma matemática que “no que diz respeito ao seu processo de constituição e 

circulação, é aparentemente independente em relação aos problemas sociais, políticos, éticos 

e pessoais, isto é, posiciona-se neutra e isenta frente a críticas e questionamentos” (p. 1). 

Assim, estaremos endossando uma educação tecnicista e informativa. 

Borba e Skovsmose (2001) endossam essa reflexão, ao afirmar que o conhecimento 

matemático dado como pronto e incontestável tem predominado em muitas de nossas escolas, 

pelo fato de existir o que eles chamam de ideologia da certeza matemática. Segundo os 

autores, a matemática tende a funcionar como um instrumento estável e inquestionável em 
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um mundo muito instável. A base da ideologia que está subjacente a esse discurso é resumida 

pelos autores nas seguintes ideias. 
1 - A matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a verdade de uma declaração 
matemática não se fia em nenhuma investigação empírica. A verdade matemática não 
pode ser influenciada por nenhum interesse social, político ou ideológico;  
2 - A matemática é relevante e confiável, porque pode ser aplicada a todos os tipos de 
problemas reais. A aplicação da matemática não tem limite, já que é sempre possível 
matematizar um problema (Borba & Skovsmose, 2001, p. 130-131). 

 
Nesse sentido, Borba e Skovsmose (2001) apontam que a ideologia da certeza 

sustenta o caráter de neutralidade da matemática, atribuindo a ela o poder de detentora do 

argumento definitivo em diferentes questões na sociedade, sendo a palavra final em muitas 

discussões. Alimentar essa concepção reflete o pensamento hegemônico acerca da 

universalidade da matemática.  

Considero que a ideologia da certeza é um grande desafio na formação do professor 

que ensina matemática, em especial, do indígena. Como “se permitir” conhecer outra 

matemática? Vejamos como as considerações dos professores indicam essas dificuldades, 

quando relatam sobre a percepção da matemática tradicional na construção de um 

instrumento musical: 
- Mas vejam o nosso olhar, a gente já quer enxergar ali o quadrado. A gente só vê essa 
matemática. 
- Bah, mas isso é bem difícil de pensar. A gente só vê matemática institucional. Estou 
vendo ali, proporção, medida e tal... é muito difícil olhar outra lógica, por que a gente só 
vê uma. 
- Pois é... a gente vê matemática do branco. 
- Nós temos a cabeça muito contaminada dessa matemática para ver a outra, professora.  

 
Fica explícita a imobilidade para “enxergar” uma matemática a partir de sua tradição, 

pois estão imbuídos de uma única forma de examinar o fenômeno: através da matemática 

hegemônica, aquela que eles nomeiam como a “do branco”. 

Apoiada em Vilela (2007), considero que essa análise remete para o risco de 

personificação do coletivo, gerado pela imagem de uma matemática única, que pode ter 

implicações negativas no sentido de estimular a imobilidade, o sentimento de impotência e a 

falta de iniciativa dos sujeitos.  

De acordo com a autora, precisamos considerar ainda que: 
(...) a imagem de uma matemática única é geradora da discriminadora e ideológica 
crença de que as diversas práticas mobilizadoras de cultura matemática realizadas por 
diferentes comunidades de prática estariam mobilizando matemáticas imperfeitas, isto é, 
aspectos deformados e deformadores de uma suposta matemática verdadeira (Vilela, 
2007, p. 239). 
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Uma primeira leitura dessa situação pode nos induzir a considerar que a matemática 

tradicional kaingang é imperfeita, apresenta aspectos deformados ou deformadores da 

matemática, ou, até mesmo da matemática escolar. 

Essa ideia encontra alguns argumentos contrários nos professores: 

- Eu estava agora pensando na minha mãe, que não sabe lê nem escreve, mas ela sabe 
fazer conta, sabe fazer tudo, mas com o sistema de numeração do livro; nós não temos 
metro, fita métrica nada, mas ela mede com a mão, como é que ela consegue? Ai entra 
medida. 
- Eu lembro quando a mãe fazia o suporte do cesto (fundo) ela media quantos palmos deu 
aqui e quantos davam ali, pra fazer o quadrado. 
- Porque hoje fazer uma casa é com medidas perfeitas; antigamente era a “olho”, as casas 
são meio deformadas; por exemplo,  não medem o buraco da casa; as cobertas é um lado 
mais pra baixo outro pra cima. Ainda tem casas assim, meio tortas; em cima também, 
tudo meio a olho, e ficam os telhados tortos; é feio, a casa fica feia, professora. 

 

De alguma forma, a ideia da imperfeição é destituída, tendo em vista o resultado que 

os indígenas obtém de forma “empírica”, nesse caso, a construção de um artesanato com 

medidas e formas “perfeitas”. Assim, a ideia de perfeição é de dualidade para os Kaingang, 

ao considerar a influência dessas matemáticas: de um lado, no caso da confecção de cestos, 

percebem que a matemática tradicional resolve as questões emergentes envolvidas no 

processo; em contrapartida, em outros casos, a confiabilidade está na matemática escolar ou 

na científica. 

Além disso, o sentido de beleza também está vinculado a medidas perfeitas, obtidas 

mediante uma matemática que se utiliza de instrumentos tecnicamente precisos. É a 

hegemonia da matemática, no sentido de pensar uma única matemática, aquela exata, precisa, 

inquestionável e verdadeira. 

 

Etnomatemática: Um Desafio à Ideologia da Certeza 

A partir dessa condição de hegemonia da matemática ocidental, fica então a questão: é 

possível combater a ideologia da certeza? 

Voltemos a Caraça (2010), em sua segunda condição apresentada, para olharmos a 

ciência como um organismo vivo, impregnado de condição humana. Tomando essa posição, 

podemos encontrar na Etnomatemática um campo fértil que nos oportuniza a conceber 

diferentes matemáticas, considerando o seu contexto sociocultural. Dessa forma, a 

Etnomatemática representa um movimento crítico e alternativo a uma prática matemática 

calcada na ideologia da certeza.  
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O termo etnomatemática é muitas vezes referenciado como uma matemática étnica, 

preocupação colocada por Vergani (2007). A autora aponta que etnologia “nasceu” do 

colonialismo, sendo que o termo “etno”, aos ouvidos europeus, ainda lembra “nativos” ou 

“indígenas”: 
É certo que a etnomatemática se debruça com respeito sobre as culturas tradicionais não-
européias, conferindo-lhes uma dignidade que nem sempre lhe é reconhecida. Mas está 
longe de poder ser identificada como ‘iletracia’, ou de ser definida como a matemática 
dos ‘primitivos’, dos ‘imigrantes’ ou dos ‘pobrezinhos do 3º mundo’ (2007, p. 25). 

 
Ubillús (2006), descrevendo seus estudos com escolas indígenas do Equador, apontam 

a Etnomatemática como a parte da cultura materna dos estudantes de um grupo social 

autóctone (como comunidades quéchuas, aimaras e quíchuas), e a matemática, a parte que 

chamam de cultura segunda (no caso, a cultura da maioria dos membros da sociedade 

peruana). 

Para esses autores, a matemática, entre outras características, tem a de ser patrimônio 

cultural das sociedades letradas, de forma que definem a Etnomatemática como “o conjunto 

dos saberes produzido ou assimilado por um grupo sociocultural autóctone: contar, medir, 

organizar o espaço e tempo, desenhar, estimar e inferir, vigentes em seu próprio contexto” 

(Ubillús, 2006, p.144).  

Nessa perspectiva, os autores consideram que Etnomatemática tem sua história, pois 

vem de um processo dinâmico. Porém, separam a matemática das culturas mais letradas e a 

matemática das culturas menos letradas, considerando a Etnomatemática para esse segundo 

grupo. 

De acordo com D’Ambrósio (2005), essa matemática que é dada como patrimônio 

cultural das sociedades letradas é também uma Etnomatemática, no que concordo com o 

autor, que nos esclarece: 

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 e 
fazer [ que chamo de matema] como respostas a necessidades de sobrevivência e de 
transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais [que chamo de 
etnos]. Daí chamar o exposto acima de Programa Etnomatemática. O nome sugere o 
corpus de conhecimento reconhecido academicamente como matemática (...) (p. 60). 

 
Sem dúvidas, a Etnomatemática, em sua dimensão política, desafia a relação entre 

indivíduo, um grupo ou uma cultura dominador e um indivíduo, um grupo ou uma cultura 

dominado. Por consequência, encaixa-se na reflexão sobre a descolonização e na procura de 
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reais possibilidades de acesso para o subordinado, o marginalizado e o excluído 

(D’Ambrósio, 2005).  

É possível que, por desafiar essa relação, ela tenha sido associada somente a culturas 

dominadas e grupos marginalizados; de toda a forma, a Etnomatemática abalou  a imagem de 

uma matemática única. Isso é, segundo Vilela (2007), “por si só, pedagógico, uma vez que 

possibilitaria a produção de práticas culturais emancipadoras em todos os espaços 

institucionais (escolares ou extraescolares) mobilizadores de cultura matemática: ‘o 

conhecimento não é o espelho do mundo, e muito menos, de um único mundo, de uma única 

forma de vida’” (p. 239). 

A Etnomatemática pode representar o caminho para desafiar a ideologia da certeza. 

De acordo com Skovsmose (2006): 

(...) a matemática ocidental tem sido descrita como representante dos valores ocidentais e 
um modo dominante de pensar. Isto traz uma perspectiva cara para a abordagem 
etnomatemática, que inclui atenção/consciência e valorização dos modos de pensar que 
fazem parte de culturas indígenas. A etnomatemática tem sido contrastada com a 
matemática ocidental (p.110). 

 
Em situações concretas, permeadas por aspectos sociais, o argumento matemático não 

pode ser a solução definitiva. Os conteúdos não são considerados livres de amarras e dos 

contextos que propiciaram seu surgimento. Todo conhecimento tem um história, uma razão 

de ser e atende a determinados interesses e/ou necessidades de um grupo, e ainda, são 

construídos a partir da tradição que mobiliza a história desse grupo. 

Para Diegues (2000), o "conhecimento tradicional [é] o saber e o saber-fazer a 

respeito do mundo natural e sobrenatural, gerados no âmbito da sociedade não 

urbana/industrial e transmitidos oralmente de geração em geração" (p. 30).  

Os professores indicam a necessidade de registrar esse conhecimento tradicional: 
- (...) já que está se perdendo tudo, eu acho que seria uma forma de estar revisando e 
guardando pra outras gerações que estão vindo verem como que era. 
- Acontece que no passado ninguém registrou, se eles tivessem registrado, nós hoje 
teríamos mais conhecimento. 

 
É sabida a preocupação das sociedades indígenas com a documentação de seus 

saberes, pois concebem essa prática como uma estratégia importante para a sua salvaguarda e 

perpetuação. Na TI Xapecó, no decorrer das atividades, observei a preocupação do grupo em 

retomar seus costumes tradicionais, como o ensino da língua materna, rituais, cânticos, 

danças e confecção de alguns artesanatos, e proceder o registro dos mesmos, para que não se 

percam.  
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No entanto, precisamos ponderar, como nos indica Meliá (1999), que os 

conhecimentos tradicionais – orais, contextualizados e localizados – não podem ser 

reconhecidos como tal quando são flagrados, como se fossem estáticos, para serem 

aprisionados e congelados na forma escrita.  

Com frequência, vemos a palavra ‘tradição’ associada ao antigo e ao imutável, a um 

conjunto de saberes e práticas, revestido pela imobilidade histórica e, por consequência, 

atrasado, ultrapassado. Na associação desse termo a uma determinada população, esta 

também é percebida como atrasada e imutável, representa um grupo de pessoas que recusa 

todo tipo de compromisso com outra cultura, dita moderna (Roué, 2000). 

De acordo com Diegues (2000), tal visão admite que a mudança e a recriação seriam 

características exclusivas da civilização ocidental e, conforme complementa Roué (2000), 

reflete uma percepção ingênua e também dicotômica a respeito da cultura, pois admite, de um 

lado, a ideia de modernidade - onde tudo se transforma - e, de outro, a tradição - onde tudo 

permanece estático. 

Ocorrem-me três questões sobre essa situação. A dificuldade primeira está em 

aprisionar na escrita um conhecimento dinâmico, que é ensinado de forma natural pela 

vivência e pela observação. É a ação pedagógica tradicional realizada pela família. 

Um segundo aspecto comporta a expectativa que os professores têm em obter 

explicações matemáticas sobre os processos. Por exemplo, quando discutimos acerca da 

confecção de instrumentos musicais kaingang, falavam das estratégias utilizadas pelos 

indígenas Kaingang ao construir o padrão, hoje  conhecido por todos eles, para confeccionar 

uma flauta. Concluíram que a “regra” dava origem ao “padrão” do instrumento. Para criar as 

regras, precisaram pensar em muitas coisas: 

- Acho que os índios, pra fazer a flauta lá no início, devem ter testado de todo jeito e 
deixaram em ordem por ser mais fácil e melhor, só pode. 
- Deve ter sido por ensaio e erro. 
- Talvez esses [instrumentos] que a gente conhece foram sempre copiados (...) e nem 
pensam [os índios] em como, por quê, o que muda (...). 

 
Expressam aqui ideia de que um trabalho artesanal, como a confecção de uma flauta, 

não poderia estar ancorado em ideias matemáticas. A insinuação de “ser sempre copiado” é a 

negação do processo de construção anteriormente citado, como se a flauta tivesse surgido 

pronta e depois foi reproduzida. A flauta, então, não tem história; não há um saber/fazer 

associado a ela.  
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O discurso anterior sobre o pensamento matemático das diferentes sociedades parece 

efêmero, porém, mobiliza os professores para compreenderem os processos de confecção e as 

ideias matemáticas envolvidas na produção de instrumentos musicais, que procuraram 

investigar com artesões da comunidade:  
- Na verdade, a gente pede pra eles explicar [quem faz o artefato] e eles não conseguem 
explicar. 

 
O que esperavam era que o artesão descrevesse a matemática escolar desenvolvida em 

seu artefato: não “conseguir explicar” significa que os professores desconsideraram que os 

conhecimentos matemáticos adotados pelo artesão são da cultura não escolar. Certamente, 

não surpreende o fato do artesão não explicitar os saberes matemáticos que utilizou, pois não 

fez uma reflexão sistemática sobre isso; esses saberes precisam ser entendidos e sentidos a 

partir da cultura, a partir do Kaingang e da sua tradição. 

Pensei, no meu olhar de não indígena, sobre o artefato produzido e na percepção de 

ideias da matemática escolar que descobri expressas ali; entendi que os professores indígenas 

tinham o mesmo olhar que eu, através da matemática escolar e não da sua cultura. Voltamos 

para a hegemonia da matemática ocidental no sentido de negação da matemática tradicional 

desse Kaingang. 

As argumentações apresentadas podem intuir a impossibilidade de registro do 

conhecimento tradicional, contudo, ainda que isso seja verdade e se admita a perda da riqueza 

ou a descaracterização do conhecimento tradicional, quando aprisionado pela escrita, importa 

problematizar e levantar alternativas para a continuidade dessa discussão.  

Assim, a terceira questão pertinente, e talvez a mais importante, refere-se aos motivos 

que de fato mobilizam os professores a conhecer a matemática tradicional kaingang. Quando 

questionados sobre para que serve saber a matemática indígena, explicitaram que: 
- Os alunos saem da escola sabendo, na maioria das vezes, contar, dividir, diminuir e 
multiplicar, mas em outros casos não conseguem efetuar a medida da roça no sistema 
tradicional. Precisam aprender a matemática nossa. 
- Pra eles [os alunos] terem o conhecimento da matemática indígena e da matemática 
escolar. 
- Para passar pros filhos deles. Eu acho assim mais fácil as formas de usar a matemática 
kaingang que a outra. Na verdade, a gente usa em casa bastante o negócio da kaingang; 
da universal, no máximo, uma conta.  

 
Os professores não se sentem confiantes de que, historicamente, puderam resolver 

seus problemas utilizando-se de um pensamento matemático próprio. Penso que o desafio 

está em compreender a natureza da matemática. Se a visão deles é de uma matemática criada, 
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pronta e acabada, não avistarão a sua matemática, afinal, consideram a existência de uma, 

apenas, e certamente, não foi criada por eles. 

Porém, se considerada como uma prática social, oportuniza aos professores tomar 

consciência da matemática em sua cultura, bem como da sua importância em diversos 

aspectos da vida quotidiana; possibilita também discutir os critérios utilizados para a 

construção dos conceitos matemáticos utilizados para a determinação dos resultados, critérios 

esses que não são neutros. 

É importante considerar que a formação matemática dos professores indígenas deve 

oportunizar que eles também se tornem pesquisadores de campo de seus conhecimentos 

étnicos, independente de seus serem ou não modelados na matemática institucional, mas que 

sejam conhecimentos categorizados como um saber matemático.   

Os professores, tendo uma formação que privilegiou somente  a matemática científica 

– e tendem a reproduzir esse modelo – têm dificuldades em perceber um outro significado 

para as proposições matemáticas. Minha referência se dá aos significados social e 

culturalmente construídos, que buscam influenciar pessoas, que estão envolvidos em relações 

de poder e produzem identidades.   

Como colocam Knijnik (2006), “não se trata de glorificar o saber popular, para com 

tal glorificação encerrar os grupos subordinados em guetos, reforçando, através dessa 

operação etnocêntrica, as desigualdades sociais” (p. 184). Apoiada em Silva (1994), a autora 

continua: “não se trata de ‘partir da cultura dominada’, mas de interrogá-la, questioná-la, 

historicizá-la, da mesma forma que se deve fazer com a cultura dominante” (p.184). 

Nesse sentido, a Etnomatemática nos ajuda a compreender as relações de poder que 

estão presentes na escola, em especial na escola indígena, referência para um grupo cultural 

silenciado historicamente. É um espaço para troca de conhecimentos, que requer relações de 

respeito e de escuta entre identidades culturais, um contexto dialógico no qual é importante 

compreender que “conhecer e assimilar a cultura do dominador se torna positivo desde que as 

raízes do dominado sejam fortes” (D’Ambrósio, 2005, p. 43). 

Na cultura do dominador, está uma “matemática perfeita, pura e geral”, que não pode 

ser influenciada por nenhum interesse social, político ou ideológico, sustentada pela ideologia 

da certeza, como expressam Borba e Skovsmose (2001).  

Relativo à ideologia da certeza, é oportuno ainda discorrer sobre sua influência na 

determinação de sentidos para o ensino da matemática. Como apresentei no início deste 
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artigo, os povos indígenas elencam diversas razões para o estudo da matemática em suas 

escolas, principalmente vinculadas às relações com os não indígenas.  

Vejamos os apontamentos dos professores Kaingang (grifos meus aos diálogos): 

 - [...], e hoje a matemática como disciplina tem como objetivo: estar estudando as 
diversas formas de compreender o estudo matemático, conhecer e pesquisar a 
matemática indígena no passado, e também a matemática de hoje, a evolução que teve, e 
compreender a utilidade da mesma para nossas vidas. 
- [Referente a estudar matemática] porque é uma disciplina de bastante importância no 
dia a dia, pois na vida de cada um eles irão precisar para dar continuidade de seus 
estudos. 
- [...] mas estudar e ensinar matemática na escola indígena deveria ser de uma forma 
diferente, adaptar os conteúdos curriculares à cultura indígena, por exemplo, nos 
artesanatos, nos alimentos, na forma de vida dos Kaingang. Vemos, então, que estudar 
matemática é estudar a vida. 
- Estudar matemática irá proporcionar um entendimento melhor da realidade local e 
do mundo. Estudar matemática é estar inserido no processo de evolução da cultura é 
para acompanhar o progresso da humanidade, é estar inserido no novo mundo da 
matemática, levando ao conhecimento dos outros povos a cultura milenar dos nossos 
antepassados. Estudar matemática é estar competindo de igual para igual com índios 
e não indígenas. 
- A Matemática está inserida em todas as sociedades, faz parte delas, bem como de sua 
proteção e sobrevivência [...]  o povo indígena fez uso da matemática em toda sua 
trajetória de vida. [...]  a proposta das escolas indígenas é ser diferenciada, e isso 
significa trabalhar o conhecimento milenar do povo Kaingang, e ainda o conhecimento 
científico, para que o povo indígena possa ‘concorrer’ de igual para igual com o povo 
não indígena. 
- [...] permitindo, assim, um melhor entendimento do mundo dos não índios; existem 
na verdade muitas matemáticas, ou seja, cada sociedade tem uma maneira específica de 
entender o mundo que os cerca e formas específicas de contar e manejar quantidades; 
enfim, ela é fundamental para a construção de conhecimentos relacionados às outras 
áreas do currículo escolar. 
 

O significado atribuído à matemática perpassa pelo conhecimento da matemática 

tradicional e da matemática escolar, possibilitando aos indígenas fazerem uso desses 

conhecimentos para atuarem nas duas sociedades: a Kaingang e a não indígena.  

Entendo com essas manifestações que os professores vislumbram para a educação 

matemática um papel sociopolítico que sirva para potencializar os estudantes, uma educação 

matemática para o empowerment6. No entanto, entendo também que essa questão é colocada 

como um discurso sociológico, pois sua práxis, ancorada na ideologia da certeza, não 

possibilita reconhecer a natureza crítica da educação matemática.  

Essas considerações estão referenciadas nos seguintes elementos: 

                                                
6Em virtude da riqueza de significados da palavra empowerment (dar poder a; ativar a potencialidade criativa; 
desenvolver a potencialidade criativa do sujeito; dinamizar a potencialidade do sujeito), em Skovsmose (2006, 
2008) os tradutores optaram por utilizar a palavra no original e em itálico.  
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i) na prática docente centrada no ensino de noções da matemática escolar;  

ii) na falta de conhecimento sobre os saberes matemáticos tradicionais e, consequente, 

“negação” dos mesmos no processo educacional; 

iii) no uso das noções matemáticas escolares (da cultura dominante) sem questioná-las ou 

interrogá-las, como único caminho para resolução das questões cotidianas.  

iv) na ausência de uma dimensão crítica no processo educativo. 

De acordo com Skovsmose (2008), a educação matemática tem o potencial de 

propiciar o empowerment, manifestado na competência da materacia, que se refere à 

habilidade de lidar com noções matemáticas, aplicar tais noções em diferentes contextos e 

refletir sobre essas aplicações.  

A inquestionável confiabilidade da ideologia da certeza não oportuniza aos 

professores a reflexão sobre o resultado das aplicações das noções matemáticas, no sentido de 

promover sua participação crítica na sociedade, discutindo questões políticas, ambientais e 

econômicas. Também não conseguem propor essa reflexão aos seus estudantes, de forma a 

aproximarem-se da dimensão técnica da materacia, mas não da dimensão sociopolítica, 

crucial para essa competência. 

O desafio à ideologia da certeza permeou todas as atividades que o grupo 

desenvolveu, através da promoção de um diálogo que qualificou as relações estabelecidas 

entre os participantes, buscando refletir continuadamente sobre as relações de poder presentes 

e o papel social da matemática.  

Desafiar a ideologia da certeza perpassa por uma intervenção do professor, na escola e 

comunidade, que promova um diálogo de qualidade nessa relação intercultural, de forma a 

refletir continuadamente sobre as relações de poder presentes, para que não haja sobreposição 

de um saber a outro, e que compreenda o papel social da matemática. Refiro-me a reconhecer 

a natureza crítica da matemática, da educação matemática. 

 

Considerações Finais 

No presente trabalho, abordei os significados atribuídos pelos professores indígenas à 

matemática tradicional e à matemática escolar  e busquei identificar as possíveis tensões que 

emergem dessa dualidade, através dos enfrentamentos experimentados pelos professores 

indígenas em um processo de formação continuada desenvolvido com professores indígenas 

da TI Xapecó.  
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 Nesse âmbito, as tensões identificadas ocorrem na prática docente ancorada na 

ideologia da certeza e na pouca compreensão da natureza da matemática, da cultura 

matemática e da tradição, bem como, em função do pensamento hegemônico dos professores 

acerca da universalidade da matemática, observado através da invisibilidade atribuída à 

matemática tradicional kaingang. Essas tensões são preconizadas pelo fato de os professores 

olharem a cultura matemática kaingang através da matemática escolar e por não se sentirem 

confiantes de que, historicamente, puderam resolver seus problemas utilizando de um 

pensamento matemático próprio.   

Essa análise remete para o risco de personificação do coletivo, gerado pela imagem de 

uma matemática única, que pode ter implicações negativas no sentido de estimular a 

imobilidade, o sentimento de impotência e a falta de iniciativa dos sujeitos.  

Para questionar a confiabilidade da ideologia da certeza, concluo que se faz necessário 

reconhecer a natureza crítica da matemática, bem como oportunizar a produção de práticas 

culturais emancipadoras e mobilizadoras de cultura matemática. É possível vislumbrar para a 

educação matemática um papel sociopolítico que sirva para potencializar os estudantes, que 

promova o seu empowerment. 

Nesse sentido, a Etnomatemática representa um movimento crítico e alternativo a uma 

prática matemática calcada na ideologia da certeza, que nos ajuda a compreender as relações 

de poder que estão presentes na escola, em especial na escola indígena, referência para um 

grupo cultural silenciado historicamente.  
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