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Resumo 
Motivados pela influência que a etnia indígena Sateré-Mawé exerce sobre a dinâmica cultural 
em Maués, Amazonas, Brasil, e buscando compreender o processo de ensinagem da 
matemática escolar com foco no cotidiano de uma aldeia indígena, realizamos uma pesquisa 
sobre a Etnomatemática vivenciada na aldeia Ilha Michiles, na Terra Indígena Andirá-Marau, 
e sua relação com a Educação Escolar Indígena Sateré-Mawé. Os sujeitos da pesquisa são 
professores e alunos da Escola Municipal Indígena Mypynugkuri. Utilizamos técnicas de 
entrevistas e observação participante, com foco na prática pedagógica dos professores 
indígenas. Os resultados obtidos apontam para uma Educação Indígena atuante na Educação 
Escolar Indígena. 
 
Palavras-chave: Educação Escolar Indígena, Sateré-Mawé, Etnomatemática, Educação 
Indígena, Cultura. 
 

Abstract 
Motivated by influence of the Sateré-Mawé indigenous on the cultural dynamics in Maués, 
Amazonas, Brazil, and seeking to understand the teaching process of school mathematics 
with a focus on the daily life of an indigenous village, we carried out a research on 
Ethnomathematics in the Andirá-Marau Indigenous Land, and its relationship with the Sateré-
Mawé Indigenous School Education. The research subjects were teachers and students of the 
Mypynugkuri Indigenous Municipal School. We used interview techniques and participant 
observation, focusing on the pedagogical practice of indigenous teachers. The results 
obtained point to an Indigenous Education that is active in Indigenous School Education. 
 
Keywords: Indigenous School Education, Sateré-Mawé, Ethnomathematics, Indigenous 
Education, Culture. 
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Educação Indígena como Pilar para a Educação Escolar Indígena 

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas - DRIP, em 

seu artigo 14, diz que “os povos indígenas têm o direito de estabelecer e controlar seus 

sistemas e instituições educacionais, que ofereçam educação em suas próprias línguas, de 

forma adequada aos seus métodos culturais de ensino e aprendizagem” (UN General 

Assembly, 2007, p.7)1. 

Coadunado à DRIP e com um olhar para os povos indígenas retirando a película da 

invisibilidade e desvinculando do eurocentrismo, na prática da Educação Escolar Indígena 

percebemos que cada etnia tem seu modo próprio de educação, cujos membros de uma 

mesma etnia podem apresentar hábitos distintos. Cabe uma reconstrução do olhar para com 

estes povos e, de acordo com Godoy (2015, p.14), essa reconstrução do olhar para com o 

outro está atrelado aos aspectos que “não há primitivos, nem subdesenvolvidos, nem 

excluídos, nem analfabetos, mas, sim, existem opressores e oprimidos, e, por ser o exercício 

do poder relacional, todos somos contemporâneos”. É nesta perspectiva que a educação 

escolar para o aluno indígena deve estar baseada. 

A formação de um aluno indígena deve estar de acordo com os contextos, significados 

e necessidades indígenas, preparando-o para a vida na comunidade em que o mesmo esteja 

inserido (Brasil, 2007). Antes da chegada dos colonizadores, os povos indígenas já 

desenvolviam suas formas próprias de gerar e difundir saberes, através da tradição oral e das 

práticas de cada grupo étnico. Esses saberes, em muitos aspectos, referem-se ao modo de 

sobrevivência desses povos, às técnicas e manejo com o ambiente, com a natureza. Essas 

técnicas, esse modo de vida, não são aprendidos na escola e, sim, na convivência do 

indivíduo em sociedade, nas práticas diárias, no meio do seu povo, ou seja, são 

conhecimentos gerados a partir da experiência e difundidos, caracterizando a Educação 

Indígena. 

Desta forma, corroboramos Freire (1996) ao considerar que o docente deve respeitar o 

que é trazido pelo aluno como conhecimento prévio; saberes que foram construídos a partir 

de suas práticas comunitárias, interligá-los com os conteúdos que são ensinados na prática 

docente, apresentando uma visão concreta dos temas abordados e favorecendo a 

aprendizagem. No caso da Educação Escolar Indígena, ou seja, aquela feita pela escola da 

aldeia e que deve ser bilíngue, diferenciada, intercultural, específica e trabalhada por 
                                                
1Tradução livre nossa da United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (DRIP). 
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professores indígenas da etnia, isso significa aprender, entender e assimilar traços dos saberes 

dos alunos. É preciso conhecer para interagir com os objetivos propostos por este tipo de 

educação, sendo a interação com a família, comunidade e ações de cada povo, alicerce para 

esta educação no ambiente escolar. 

No caso específico do ensino da matemática, quando o professor toma a postura de 

lidar com os conteúdos matemáticos baseado no conhecimento cultural que está enraizado na 

vida da aldeia, os mesmos tornam-se significativos, pois o aluno ganha um sentido prático e 

isso desperta o “interesse do educando (...) e, de certa forma, resgatam ou preservam a maior 

riqueza de um povo que é sua cultura” (Mattos & Ferreira Neto, 2016, p. 85). Mesmo que a 

percepção da realidade seja diferente, para cada indivíduo, todos produzem algum 

conhecimento, encaixando as dinâmicas envolvidas na Educação Escolar Indígena com a 

Educação Indígena, pois elas não se desvinculam e buscam a completude. 

Desta forma, buscando a compreensão da cultura, das lutas que estão em jogo no 

processo de sua apropriação e da legitimidade nas relações de poder dos que exercem práticas 

na Educação Escolar Indígena, junto à Etnia Sateré-Mawé, apoiamo-nos na Etnomatemática 

para nos auxiliar, pois de acordo com D’Ambrosio (2011), “(...) diferentemente do que sugere 

o nome, Etnomatemática não é apenas o estudo de “matemáticas das diversas etnias”” (p. 63). 

Mais do que isso, é o estudo das “(...) várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de 

explicar, de entender, de lidar e de conviver com (matema) distintos contextos naturais e 

socioeconômicos da realidade (etnos)” (p. 63). 

Portanto, faz-se necessário nessa relação de saber e poder, buscar a ressignificação 

dos saberes a partir do olhar do outro, fato que não significa desconstruir valores individuais, 

mas agregar para uma construção coletiva, nem sempre encontrando o senso comum. Faz-se 

necessário dar voz aqueles, os quais têm diferentes modos de usar a matemática para lidar 

com o cotidiano escolar, pois é inevitável que a matemática escolar se confunda com a 

matemática da prática social e cultural do indivíduo, que muitas vezes nem é identificada. 

Nesta direção, a Etnomatemática vem sendo solidária na recuperação da dignidade 

cultural dos indivíduos dentro ou fora de seus grupos étnicos, respeitando a história e a 

tradição de cada povo, de cada grupo, interligando Matemática e Cultura. No caso dos povos 

indígenas, a Etnomatemática se faz presente na Educação Indígena através dos saberes e 

fazeres, que se expressam nos mitos, nos grafismos, na arte da caça, da pesca e na confecção 
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de artesanatos que, por sua vez, são trabalhados pelos professores indígenas na escola da 

aldeia, formando um elo forte entre a Educação Indígena e a Educação Escolar Indígena. 

Neste sentido, procuramos compreender o processo de ensinagem2 da matemática 

escolar com foco no cotidiano de uma aldeia indígena da etnia Sateré-Mawé. Para isso, 

utilizamos como instrumentos metodológicos para produção de dados, entrevistas narrativas 

através do diálogo, observação participante com foco na prática pedagógica dos professores 

indígenas, gravações de áudios e anotações em um diário de campo. 

Com base nos resultados encontrados podemos inferir que a Educação Indígena 

Sateré-Mawé tem uma presença marcante na Educação Escolar Indígena desta etnia para o 

processo de ensinagem e, relacionada às duas, temos a Etnomatemática que ressignifica os 

conteúdos curriculares aproximando os conhecimentos escolarizados dos culturais. 

 

O Povo Sateré-Mawé 

Os Sateré-Mawé3 compõem uma etnia indígena que fala a língua Mawé, da família 

linguística de mesmo nome, do tronco linguístico Tupi cuja grande parte destes indígenas é 

bilíngue. Concentram-se na região Amazônica do médio rio Amazonas, onde se localiza a 

Terra Indígena (TI) Andirá-Marau, território deste povo e unidade referência para essa etnia. 

Esta TI abrange os municípios de Barreirinha, Maués e Parintins, em uma área de 788.528 

hectares pertencente aos estados do Amazonas e do Pará, no Brasil.  

Denominados regionalmente de Mawés, eles se autodenominam Sateré-Mawé, cujo 

primeiro nome, Sateré, significa “lagarta de fogo” e o segundo, Mawé, quer dizer “papagaio 

inteligente e curioso” (Lorenz, 1992). Antes da chegada do povo europeu nas Américas, a 

denominação do grupo que deu origem ao povo Mawé era Anumania (Os Deuses), conforme 

Projeto Político Pedagógico das Escolas Sateré-Mawé. Também, existem cerca de 13.350 

indígenas dessa etnia, segundo dados do Conselho Geral das Tribos Sateré-Mawé (Cgtsm, 

2014). 

Segundo Torres (2014), “os Sateré-Mawé veem o mundo e os fenômenos da vida 

através das lentes de seus saberes tradicionais, em cujos substratos mitológicos assenta-se a 

sua visão de mundo material e imaterial” (p. 9). A estrutura social desse grupo é caracterizada 

                                                
2“Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante” (Anastasiou, 2015, p. 20). 
3Na obra “As Bonitas Histórias Sateré-Mawé”, Henrique Uggé (1993) comenta que a referida etnia é 
descendente das tribos Andirá e Maraguá, da área cultural Tapajós-Madeira. 
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pela divisão em ywanias (clãs), dispersos pelas comunidades, ou seja, estão divididos, mas 

não agrupados, por ywanias. Diversos clãs compõem essa etnia, dentre eles podemos citar: 

Sateré (Lagarta de fogo); Waraná (Guaraná); Akuri (cutia); Ywaçai (Açaí); Moi (Cobra) 

(Alvarez, 2009). 

Mesmo com interferências do não-indígena, marcando a história desse povo até os 

dias atuais, algumas das suas práticas tradicionais ainda permanecem como características 

marcantes de sua cultura. Um ponto de destaque da cultura Sateré- Mawé é o ritual da 

tucandeira, um ritual de passagem da infância para a vida adulta, em que o jovem indígena do 

sexo masculino é submetido a picadas (ou ferradas) dolorosas de um tipo de formiga 

chamada watyama (tucandeira) ao colocar a mão em uma luva tomada por essas formigas. 

Esse tipo de formiga causa sensação de dores extremas que dura cerca de vinte e quatro horas 

para cessar e os jovens não são indicados ou obrigados a participar do ritual, eles devem se 

sentir chamados (diário de campo). 

O ritual da tucandeira apresenta vários aspectos importantes da cultura dessa etnia, 

não sendo, apenas, uma ferramenta usada no ritual de passagem. A luva da tucandeira, para a 

cultura desse povo, é um símbolo sagrado e muito respeitado por eles. Para os Sateré-Mawé, 

a luva marca a existência e a resistência da sua cultura, ou seja, ela é um instrumento de 

identidade. Podemos constatar isso em (Oliveira, 2008): 

 
(...) a luva não apareceu por um acaso na nossa cultura, mas por causa do irmão do 
Mypynugkuri que queria se ferrar na luva de seus inimigos. Mypynugkuri resolveu tecer 
a verdadeira luva de tucandeira e foi buscar as formigas tucandeiras nas profundezas da 
terra para o irmão Henegke se ferrar. Os autores da luva de tucandeira foram 
Mypynugkuri e Henegke, por isso consideramos um instrumento sagrado, atraente e 
simbólico. È utilizada para preparar o jovem Sateré-Mawé a levar uma vida sem 
dificuldades, principalmente quando se tornar adulto, para que possa ser bem disposto, 
bom caçador, bom pescador, trabalhador e historiador de sua própria cultura (Oliveira, 
2008, p. 21)4. 

 
Da mesma forma, considerado como fator de criação e identificação deste povo, o 

guaraná5 é outro item característico da cultura Sateré-Mawé. O povo Sateré-Mawé é 

respeitado, de acordo com Almeida (2007), como os inventores do waraná (guaraná), pois 

eles dominaram o cultivo dessa espécie transformando uma trepadeira silvestre em uma 
                                                
4Retirado da obra “A existência e a Resistência da cultura Sateré-Mawé” (Oliveira, 2008), que consiste em uma 
construção dos professores da referida etnia sobre alguns aspectos de sua cultura, apresentado um olhar do 
indígena Sateré-Mawé acerca do ritual da tucandeira. 
5 “A primeira descrição do guaraná e sua importância para os Sateré-Mawé data de 1669, ano que coincide com 
o primeiro contato do grupo com os brancos” (Lorenz, 1992, p. 39). 
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planta dominada a partir de técnicas de cultivo desenvolvidas e entendidas por eles mesmos, 

acrescentando a essa benfeitoria o beneficiamento do guaraná que é passado de geração em 

geração. Dentre os produtos comercializados, segundo Lorenz, (1992), o guaraná era o que 

possuía maior valor de mercado e, conforme Almeida (2007) permanece ainda essa 

hegemonia. 

Por outro lado, a relação dos Sateré-Mawé com essa planta tão afeiçoada vai além das 

relações comercias e econômicas. O bastão do guaraná, depois de ralado na pedra por uma 

mulher da etnia, é oferecido em forma de uma bebida denominada sapó, que não se trata 

apenas de um alimento, mas tem um significado ritual e religioso para os Sateré-Mawé 

(Lorenz, 1992). O indígena Sateré-Mawé denomina esse formato de bastão como “pão de 

guaraná”, pois, na perspectiva desse povo, o significado do guaraná, quando misturado à 

água, ocupa um papel análogo ao do pão e do vinho na cultura cristã (Cgtsm, 2014). 

Conforme Alvarez (2009) o sapó (ou çapó) deve ser passado para o tuxaua (ou tui’sa 

em Tupi) - a liderança na aldeia ou o mesmo que cacique - e este deverá tomar o primeiro 

gole e passar para os outros no sentido anti-horário, ou seja, para a direita. Esse ritual irá se 

repetir e deverá ser encerrado em uma rodada par. Assim, o guaraná será bebido duas, quatro, 

seis vezes etc, por cada indivíduo, sempre rodando a cuia para a direita conforme orientação 

dos membros mais antigos. 

Ainda segundo o tuxaua, para o Sateré-Mawé, tomar guaraná é essencial antes de 

qualquer atividade, afinal o guaraná “abre a mente”, favorece todas as negociações e dá 

estímulo para o trabalho. O guaraná rege a vida do indígena dessa etnia, sendo uma bebida 

religiosa, sagrada, pois relaciona o povo Sateré-Mawé à sua origem, além de ser um 

estimulante na realização das atividades cotidianas da aldeia como caçar, pescar, entrar na 

mata, trabalhar no roçado, preparar a farinha etc. Enfim, a relação com o guaraná vai muito 

além de um item da cadeia alimentar. Guaraná é vida.  

Para os membros dessa etnia, é necessário que todo Sateré-Mawé reconheça e valorize 

a importância de sua cultura, o valor de cada crença, costumes e tradições, já que são 

sentimentos e percepções que vão muito além de símbolos simplórios, pois são símbolos 

sagrados. 
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Caracterização da Realidade Escolar na Aldeia Ilha Michiles 

Muitas vezes, no ensino da matemática, professor e aluno iniciam um processo de 

distanciamento do concreto e tendem para uma relação de abstração quanto aos conteúdos 

abordados. Por serem pouco significativos para o aluno, os temas abordados, algumas vezes, 

dificultam o processo de aprendizagem. 

Além do desafio de ressignificar os conteúdos matemáticos, associando ao dia a dia 

do aluno no âmbito social, o docente ainda se depara com a diversidade cultural do nosso país 

que, aos poucos vem se reconhecendo em um mosaico de culturas. Nesse reconhecimento e 

nessa busca pela valorização do conhecimento de mundo trazido por cada indivíduo, não 

podemos fechar os olhos para a Educação Escolar Indígena. 

Segundo informações obtidas em entrevistas narrativas com os membros da 

comunidade Ilha Michiles, na construção histórica da comunidade, ter uma escola na aldeia 

foi visto como marco de firmação. A liderança comunitária da época enxergava que a 

implantação de uma escola favoreceria a emancipação e o desenvolvimento, pois teriam um 

espaço dedicado à educação dos comunitários. 

Assim, construída com a ajuda dos comunitários, a escola indígena, inicialmente, era 

um barracão com uma estrutura formada por telhado de palha branca (pinawa kyt’i), sem 

paredes, com uma sala de aula. Apesar da simplicidade física da escola, ali estava depositado 

um sonho da liderança da comunidade Ilha Michiles, que era o de levar a Educação Escolar 

Indígena para o seu povo. 

Conforme dados da Secretaria Municipal de Educação do município de Maués 

(Semed, 2015), a Escola Municipal Indígena Mypynugkury, na Ilha Michiles, conta com a 

Educação Escolar Indígena em turmas multisseriadas da pré-escola ao 9º ano do Ensino 

Fundamental. As principais turmas são divididas em dois grandes grupos sendo uma turma de 

1º ao 5º ano e outra do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e não oferta turmas de Ensino 

Médio. 

Segundo um professor indígena Sateré-Mawé, a comunidade tem acolhido projetos de 

diversas instituições e, como a Educação Indígena e Educação Escolar Indígena não são 

tratadas de forma dissociadas, a Escola Mypynugkury é integrada nessas ações. Dessa forma, 

todos na aldeia participam do processo educacional escolar, o que é comprovado através do 

relato do tuxaua da comunidade: 

Na verdade, quando nós falamos escola pra muitos parece que a escola é aquele prédio 
mas, na verdade nós sempre entendemos que a escola somos nós, as famílias que 
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pertencem a comunidade, o espaço todo da comunidade, tudo é escola. Quando a gente 
não tem esse entendimento, muitas vezes nós nos prendemos no prédio. O prédio é o 
espaço onde a gente se encontra para poder sistematizar as ideias com os alunos e sempre 
nós fomos assim, ajudando, fortalecendo e tentando trocar o conhecimento entre 
professor e aluno pra encontrar a solução pra resolver os problemas que a escola deve 
resolver (tuxaua Ilha Michiles). 
 

Portanto, há o desprendimento do processo de educação do ambiente escolar (prédio 

da escola), favorecendo a ampliação desse espaço de educação, desvinculando-se dos limites 

físicos e estruturais. 

Assim, além das atividades escolares regulares, a escola Mypynugkury, com o apoio 

da comunidade, insere seus alunos em projetos de extensão escolar trazidos por instituições 

parceiras. Dentre os diversos projetos acolhidos pela comunidade está o de Manejo 

Comunitário de Quelônios6 (wawori), implantado no ano de 2010 na Terra Indígena Andirá-

Marau em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, que tem como objetivo a 

conservação das populações de quelônios para garantir o hábito alimentar tradicional dos 

povos indígenas de consumo de bichos de casco. 

Na Comunidade Ilha Michiles, o projeto foi implantado e incorporado às atividades 

curriculares e pedagógicas da escola e vem sendo utilizado como instrumento para criar 

novas posturas comportamentais culturalmente adquiridas e proporcionar mudanças 

significativas na ensinagem e na aprendizagem.  

Dentre as etapas do projeto citado estão a coleta de ovos e transferência dos ninhos 

dos quelônios das áreas ameaçadas (margens de rios e igarapés) para área protegida (cercado 

de madeira na praia próximo da comunidade denominado “chocadeira”). Após o período de 

incubação dos ovos, em média 60 dias, dá-se início ao processo de eclosão, onde os filhotes 

ainda permanecerão no “berçário” por mais 90 dias aos cuidados dos alunos da escola e 

supervisionado pelo Coordenador Comunitário. A troca da água do berçário é feita a cada 3 

dias, além dos cuidados com a alimentação dos animais, realização da biometria (medição e 

peso) e da marcação dos filhotes, até o processo de soltura em habitat natural. 

Neste projeto, verifica-se a compreensão de questões ambientais e há a possibilidade 

de atividades interdisciplinares onde a matemática está inserida, possibilitando ao aluno sair 

de um estado de abstração no seu aprendizado para um estado de concretização. Tudo isso 
                                                
6Animais pertencentes a um grupo em que seus representantes mais conhecidos são as tartarugas, os jabutis e os 
tracajás. Possuem o corpo envolvido por uma carapaça ou casco. Não têm dentes, mas comem de tudo. 
Alimentam-se principalmente de plantas aquáticas, capim e frutos que caem na água. Comem também restos de 
animais e matéria orgânica flutuante. Cartilha Projeto Pé-de-Pincha (Andrade et al., 2005). 
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está previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, conforme podemos 

constatar em Brasil (1997): 
A compreensão dos fenômenos que ocorrem no ambiente — poluição, desmatamento, 
limites para uso dos recursos naturais, desperdício — terá ferramentas essenciais em 
conceitos (médias, áreas, volumes, proporcionalidade, etc.) e procedimentos matemáticos 
(formulação de hipóteses, realização de cálculos, coleta, organização e interpretação de 
dados estatísticos, prática da argumentação, etc.) (Brasil, 1997, p. 27). 
 

Valorizar os saberes matemáticos culturais, aproximando-os do saber escolarizado é 

de fundamental importância para os processos de ensinagem e de aprendizagem da 

matemática, o que nos remete ao conceito de Etnomatemática como uma “ponte de 

interligação entre essas diversas “Culturas Matemáticas”” (Mattos & Ferreira Neto, 2016, p. 

83), entre os diversos modos de lidar com situações em distintos contextos naturais, 

socioeconômicos, espaciais e diferenciados. Faz-se necessário então buscar dois princípios 

fundamentais: o da contextualização e o da interdisciplinaridade (Tomaz & David, 2013), ou 

seja, buscar as práticas de ensino a partir da realidade do aluno. 

Para os professores que atuam ou atuaram no processo de educação escolar da aldeia 

Ilha Michiles, o desafio exposto não está apenas em inserir a contextualização com as 

práticas da comunidade, mas, também, de fazer essa prática pedagógica adequada às turmas 

multisseriadas, conforme podemos constatar na fala de um ex-professor da escola:  

Então, nós começamos dessa forma, eu trabalhava assim, era multisseriado, era um 
conhecimento intercultural e trabalhava com uma turma de segunda a quinta série então 
era com essa turma de multisseriada e era realmente um grande desafio porque a gente 
tinha que procurar atender cada um de acordo com a sua necessidade, de acordo com o 
seu nível de escolaridade, sempre pra nós Sateré Mawé, foi um grande desafio dentro de 
sala de aula, quando a gente se depara com grandes responsabilidades mas eu acredito 
que sempre a gente vê que precisa melhorar mas é muito bom que mesmo com esse 
grande desafio encontra uma solução no meio de tudo isso pra gente poder atender as 
diferenças de cada aluno de cada turma que a gente está atendendo ali, porque esse é uma 
grande desafio que até hoje alguns professores trabalham dessa forma, aí então não é de 
se admirar que possam existir grandes dificuldades no meio de tudo isso, porque não é 
fácil a gente atender níveis de escolaridade diferentes, só é um tempo pra gente 
atender todos esses alunos mas foi durante os anos que eu trabalhei, sempre que eu me 
apresentei na sala de aula eu ia determinado, procurava me concentrar ao máximo, 
desenvolver as metodologias que pudessem atender e alcançar os objetivos que a gente 
buscava alcançar. Eu digo assim que sempre que eu ia pra sala de aula ia determinado a 
fazer um trabalho que pudesse fazer com que os alunos tivessem proveito e isso pudesse 
trazer resultados satisfatórios tanto pra mim como professor quanto pra eles como alunos, 
mas não era fácil a gente trabalhar dessa forma, mas pra mim foi uma experiência muito 
boa. (Ex-professor da escola Mypynugkuri, Ilha Michiles). 
 

Fica evidente, a partir deste relato, que o professor se desdobra para atender às 

necessidades de cada aluno, considerando o indivíduo e suas particularidades, como também 
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as necessidades apresentadas por esse aluno de acordo com a série em que se encontra, 

visando auxiliar no desenvolvimento das competências e habilidades propostas pela Matriz 

Curricular para as Escolas Indígenas Sateré-Mawé. 

Trabalhar em escolas com turmas multisseriadas traz à tona dificuldades que o 

silêncio nas comunidades mais isoladas esconde da sociedade. Estamos falando de estrutura 

precária, sobrecarga de trabalho para o professor, material didático descontextualizado com a 

realidade local, distorção série e idade e falta de formação específica para o professor em 

cada área do conhecimento no caso de turmas do 6º ao 9º ano. 

Notamos, também, que trabalhar com turmas multisseriadas trouxe para a escola 

soluções de questões críticas da Educação Escolar Indígena na comunidade Ilha Michiles, tais 

como a falta de um espaço apropriado para a distribuição dos alunos em turmas conforme a 

série e o reduzido número de professores para atender às turmas seriadas, pois, como não há 

salas de aula suficientes, essa organização de ensino permite atender de forma abrangente 

todas as séries do Ensino Fundamental, propiciando aos alunos acesso à escolarização. 

 

Cultura Matemática Sateré-Mawé: A Prática Docente na Escola Indígena Mypynugkuri 

As atividades apresentadas a seguir compõem o resultado de observações da prática 

pedagógica e dos processos de ensinagem e aprendizagem da matemática na escola da 

comunidade indígena Ilha Michiles. A ênfase dada direcionou-se a descrever como 

acontecem esses processos e suas relações com o cotidiano da aldeia, levando em 

consideração os aspectos culturais apresentados, além dos aspectos sociais embutidos no 

ambiente escolar. 

Foi possível constatar que na escola Mypynugkuri os professores ultrapassam as 

fronteiras da sala de aula, fazendo do ambiente comunitário também um espaço educacional. 

Isso é uma componente importante na Educação Escolar Indígena. De fato, de acordo com 

Polegatti e Mattos, a: 
(...) manifestação da cultura nas escolas indígenas alocadas nas aldeias não ocorre só no 
ambiente da sala de aula, mas principalmente no cotidiano da aldeia, nas conversas com 
familiares e com os mais velhos, observando os afazeres de quem se destaca no que faz, 
seja na construção de uma canoa, ou dos arcos e flechas para caçar ou pescar, seja na 
construção de uma oca ou nas plantações nas roças (p. 3). 
 

Apresentaremos, a seguir, alguns resultados e discussões, descrevendo três atividades 

da Educação Escolar Indígena Sateré-Mawé com os objetivos e as etapas no desenvolvimento 

de cada uma. 
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O Mypynugkuri 

Abordado em vários aspectos pelas turmas da escola da comunidade e orientado pelo 

professor indígena, o tema Mypynugkuri (mesmo nome dado à escola) é trabalhado apoiado 

na mitologia, língua materna, português, matemática, caça e história (saipe).  

Na mitologia Sateré-Mawé, Mypynugkuri é considerado um ser humano. Seu irmão, 

Henegke, ao ver seus inimigos metendo a mão na boca de uma cobra velha sentiu vontade de 

fazer o mesmo. Mypynugkuri teceu uma luva para que seu irmão pudesse realizar o ritual de 

ser ferrado pela tucandeira. Na cultura desse povo, Mypynugkuri representa tatu-açu e 

Henegke é representado pelo tatu-bola (Oliveira, 2008).  

No componente curricular Língua Materna, além da pronuncia da palavra o professor 

descreve a divisão silábica, quantidade de letras e fonemas dessa palavra, e a sua associação 

com a língua Portuguesa, a priori, acontece em torno do significado ou tradução que, nesse 

caso, quer dizer Tatu Açu. Para o estudo da língua materna, o professor lança mão de outras 

palavras que foram usadas no mito do Mypynugkuri, dando preferência àquelas sugeridas 

pelos alunos. Ao abordar as palavras que surgiram a partir da língua materna são trabalhadas 

as divisões silábicas, a contagem de letras e de fonemas, onde o professor alega que a 

matemática já está inserida nessa abordagem, pois já é usada a ideia de contagem. 

A caça, componente da Educação Indígena, é vista como uma das práticas de 

sobrevivência do homem indígena, os alunos discutem sobre a caça do tatu descrevendo seus 

conhecimentos empíricos sobre essa modalidade no componente curricular História (saipe). 

Como Mypynugkuri é o nome da escola, esse tema é usado para trabalhar a história da escola, 

sua inauguração, seus primeiros professores e a importância da implantação de uma escola na 

comunidade. Em entrevista com o tuxaua da aldeia Ilha Michiles, foi esclarecido e narrado o 

contexto da escolha do nome para a escola: 
Nesse tempo, através da associação dos professores já havia a proposta de que a gente 
como indígena poderia escolher um nome da própria língua, a gente tinha através da lei 
que dava essa abertura pra gente. Então, foi dando tudo certo porque a gente já teve a 
ideia: então vamos sentar e vamos definir um nome pra nossa escola. Surgiram várias 
ideias aí nos reunimos na casa do tuxaua e começamos a conversar e começaram a surgir 
várias ideias da questão da tucandeira, do tatu e a gente ficou analisando a questão da 
ilha, o tatu mora na ilha, vai dar certo com o nome da escola que a gente quer pra gente 
usar o nome que tem na história da tucandeira que é o Mypynugkuri, o primeiro que fez o 
seu ritual com a tucandeira e a gente sabe que o tatu gosta de morar na ilha e dá certo o 
nome e, com isso a gente homenageia essa história que pra nós é muito importante, daí 
surgiu o nome, aprovamos e todo mundo concordou, as lideranças, os professores na 
época e ficou porque combina com a ilha e em homenagem a tradição da tucandeira, 
(tuxaua aldeia Ilha Michiles, rio Marau). 
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A interdisciplinaridade com a matemática também se faz presente nesse tema. Os 

alunos da turma multisseriada do 6º ao 9º ano ao trabalharem o componente curricular 

História, ainda dentro do tema o Mypynugkuri, produzem textos sobre os patrimônios da 

comunidade e são estimulados a medir, com o auxílio de fita métrica, a área ocupada por eles 

a fim de acrescentar informações ao texto. Estes textos são escritos tanto na língua materna 

como na língua portuguesa. 

Após a medição, os alunos usam os dados obtidos para o cálculo das áreas ocupadas 

pelos patrimônios, associando ao tópico área de figuras planas, unidades de medidas de 

comprimento e de superfície. Conforme relato dos professores, é desconhecida a 

nomenclatura na língua Mawé para alguns termos matemáticos específicos. 

As crianças não usam as nomenclaturas da língua materna para efetuarem contagem 

com naturalidade, dando-se preferência à nomenclatura na língua portuguesa, ao sistema de 

numeração Indo-Arábico. No entanto, no decorrer das atividades escolares, os professores 

fazem alusão aos números pronunciados na língua Mawé sendo mostradas grafias e não os 

símbolos próprios que representem quantidades para essa etnia (figura 1). 

 
Figura 1: Material de apoio para as aulas de matemática 

 
Fonte: Escola Mypynugkuri 

 
Costa e Borba (1996) atribuem importantes aspectos que circundam o estudo da 

matemática por comunidades indígenas, não apenas por ser um direito garantido 

constitucionalmente de acesso à educação ou uma necessidade, mas por entender o 

conhecimento matemático como sendo inerente ao ser humano, afinal, as atividades como 

contar, localizar, medir etc dão origem naturalmente a diversos outros conhecimentos 

matemáticos. 
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Apesar de existirem grafias que representam quantidades no idioma Mawé, conforme 

descritas na figura 2, observamos na aldeia que a contagem na língua materna é pouco 

praticada, ou seja, para contar ou aferir no cotidiano dessa aldeia usam-se a nomenclatura dos 

números na língua portuguesa. 

 
Figura 2. Numeração Sateré-Mawé 

Algarismo L.S.M Algarismo L.S.M 
1 wentup 7 mantyty 
2 typy 8 mantumye 
3 mye’ym 9 mantutu 
4 tukawa 10 mantuman 
5 mantukawa 11 mantumanwe 
6 mantuwe   

 

Ao pedirmos que membros da comunidade que já concluíram o Ensino Fundamental 

fizessem contagem na língua materna, percebemos dificuldades por parte desses 

comunitários, o que não é um problema apenas dos Sateré-Mawé, posto que, em Mattos e 

Ferreira Neto (2016), vemos que os Paiter Suruí passam pelas mesmas dificuldades. 

Verificamos na aldeia a contagem apenas até o número 11, na língua materna, entretanto, os 

professores relatam que em outras comunidades é conhecida a nomenclatura de valores 

superiores ao observado na Ilha Michiles. 

Em suas reflexões sobre a Educação Matemática, Knijnik, Wanderer, Giongo e Duarte 

(2012), também comentam acerca da importância de trazer a realidade do aluno para a aula 

de matemática e como devem se dar essa prática de ensinar e aprender matemática nas 

escolas. De acordo com essas autoras, 

Apontar para a complexidade da operação de transferência de significados implica no 
enunciado que diz ser importante trazer a “realidade” para o espaço escolar para 
possibilitar que os conteúdos matemáticos ganhem significado permite-nos problematizar 
a vontade de “realidade” que habita cada um de nós, ou seja, a busca pela harmonia e 
pela sintonia com a “realidade” traduzida pela necessidade de estabelecer ligações entre a 
matemática escolar e a ”vida real” (p. 71). 
 

Essas autoras ainda refletem sobre como esses conhecimentos matemáticos são 

passados de modos distintos da matemática acadêmica, pois é feita de forma visual e oral, ou 

seja, a partir da observação do que é prático e de geração para geração. 

É sabido que a relação com o não indígena requer adaptações ao estudo da matemática 

que vão desde práticas comerciais, formação de profissionais, demarcação de território 
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indígena, dentre outros, mas não coloca o indígena como inferiorizado nos aspectos 

matemáticos atribuídos para sua cultura e, sim, exige uma ressignificação dos conteúdos 

acadêmicos sendo associados ao ambiente que o indivíduo está inserido e suas necessidades. 

Um conteúdo com significado e abordado de modo contextualizado tem grande possibilidade 

de ser um conteúdo assimilado. 

 
Horta Escolar  

Apresentamos aqui a atividade desenvolvida com a turma multisseriada do 1º ao 5º ano. 

Dentre os objetivos da mesma podemos citar: 

• Explorar diferentes unidades de medida de comprimento (milímetro, centímetro e 

metro) e instrumentos de medidas convencionais (régua e fita métrica) e não 

convencionais (como o palmo). 

• Resolver problemas que envolvem o centímetro e o metro como unidade de medida 

e aprender a selecionar a unidade apropriada. 

• Relacionar os termos matemáticos com a horta escolar construída pelos alunos e 

expressar esses termos na língua Mawé. 

 

Segundo o planejamento apresentado previamente pelo professor orientador da 

atividade, seriam abordados conteúdos matemáticos de modo adequado à série e idade dos 

alunos, como unidades de medidas de comprimento não convencionais (passos e palmos) e 

convencionais (milímetro, centímetro, metro e quilômetro); instrumentos de medida de 

comprimento como régua, trena e fita métrica; identificação da forma geométrica 

quadrilátero, em especial os retângulos; língua Sateré-Mawé e as medidas de comprimento, 

largura e altura. Para o desenvolvimento e na busca de alcançar os objetivos propostos, foram 

executadas algumas etapas que estão descritas a seguir: 

 

1ª Etapa 

Os alunos foram levados para a horta onde os mesmos haviam construído um canteiro. 

O professor falou sobre a importância de cultivar e estimulou as crianças a dizerem quais 

alimentos poderiam ser cultivados ali. Em dupla, os alunos trabalharam medições de 

comprimento, altura e largura com auxílio de uma trena e anotaram os valores (figura 3). 
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Figura 3: Medindo as dimensões do canteiro da escola 

 

2ª Etapa 

Em sala de aula, com as medidas anotadas na horta, foi solicitado aos alunos que 

desenhassem no caderno um esboço do canteiro, identificando na figura as medidas que 

obtiveram do comprimento e da largura. O professor indagou aos alunos sobre os lados que 

não conheciam, a fim de que os mesmos pudessem perceber que lados opostos no canteiro 

possuem as mesmas medidas. Após a identificação numérica, ele nomeou a forma trabalhada, 

nesse caso, um quadrilátero que é muito conhecido que é o retângulo. 

 

3ª Etapa 

Com as figuras e medidas identificadas, o professor apresentou as mesmas medidas na 

língua Sateré-Mawé. Isso está registrado na figura 4, que é uma foto tirada do quadro na sala 

de aula. 

Figura 4: Medidas na Língua Sateré- Mawé 

 

4ª Etapa 

Foi solicitado aos alunos que fizessem a soma de todos os lados, e nessa fase, foi 

necessária a intervenção do professor de forma mais direta. Com alunos do 1º, 2º e 3º ano, foi 

trabalhado apenas a ideia de adição e com alunos do 4º e 5º ano foi apresentado o conceito de 

perímetro. 
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Com essa atividade foi possível verificar, com os alunos que conheciam os números 

no sistema de numeração Indo-Arábico, aqueles que tinham a ideia de contagem e de adição 

com números naturais.  A mesma proposta também despertou no aluno a curiosidade para o 

uso dos instrumentos de medição, pois, nesse mesmo dia os adultos da comunidade 

trabalhavam na construção do Laboratório de Informática da Escola, o que possibilitou aos 

alunos conhecerem um pouco dos procedimentos e instrumentos que eles observaram no 

trabalho dos adultos. 

A associação desses tópicos de matemática, segundo o professor indígena, além da 

valorização da cultura do Povo Sateré-Mawé, permite resgatar uma parte da cultura que vem 

se perdendo com o passar dos anos, que é a Cultura Matemática Sateré-Mawé presente na 

horta. 

O professor relatou que cada família possui sua horta doméstica e que as crianças 

pouco estão familiarizadas sobre os itens que giram em torno dessa prática, por isso ele 

solicitou aos alunos que identificassem nas hortas de suas casas as espécies que conhecessem 

(usando o nome popular), as dimensões da estrutura, a forma, bem como a quantidade de 

espécies que poderiam ser cultivadas pela família. São os múltiplos saberes se encontrando 

para garantir uma prática tradicional não apenas em comunidades indígenas, mas também nas 

ribeirinhas, que é o cultivo de hortaliças em hortas domésticas. 

Os conhecimentos institucionalizados pela educação escolar, em hipótese alguma 

deve ser colocado como um conhecimento superior, mas sim apenas como outro 

conhecimento que talvez não seja o mesmo trazido pelos alunos das suas experiências 

cotidianas fora da escola, possibilitando um desenvolvimento homogêneo da aprendizagem. 

  

Warumã 

Muito usado pelos povos indígenas para a confecção de artesanatos e cestarias, o 

warumã (arumã) da família das matantáceas da espécie Ischnosiphon spp, é uma planta da 

região amazônica de cana de colmo liso e reto, oferecendo superfícies planas, flexíveis, que 

suportam o corte de talas milimétricas. O colmo da planta pode ser descascado ou raspado e 

pode ser tingido ou mantido na cor natural, podendo ser também usado com casca, que lhe 

confere maior resistência e uma cor parda.  

O warumã foi utilizado como tema para uma aula com as turmas do 1º ao 5º ano e 

abordado unindo os conhecimentos que estão envolvidos no dia a dia da aldeia com os 
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conteúdos da escola, desde a sua colheita até o beneficiamento e produção de artesanato. 

Godoy (2015) comenta sobre esse desafio que as comunidades enfrentam de reconquistar e 

revalorizar suas práticas educacionais e sociais com a cultura a que se vinculam, afinal, os 

conhecimentos não podem ser descontextualizados do lugar onde vivem e sempre que 

necessário ressignificados. 

O professor reuniu alguns alunos e com ajuda de pais e outros comunitários foram 

conduzidos por cerca de meia hora na mata até o local de retirada do warumã. Os alunos 

estavam equipados com botas, camisas de mangas longas, calças e terçados (um tipo de 

facão), pois na mata faz-se necessário o uso desse instrumento para a poda do warumã verde, 

resultando em um conjunto de "canas", amarradas em feixes, para facilitar o transporte até a 

aldeia. 

Os alunos, nesse processo de colheita, são estimulados a reconhecerem a espécie 

dentre outras existentes na mata e a escolher aquelas com talos firmes, pois permite 

durabilidade às peças que serão confeccionadas. O manuseio correto do terçado evita danos 

aos brotos e aos talos, o que faz com que essa boa prática de manejo seja uma das garantias 

de novas colheitas.  

No decorrer dessa observação, ficou clara a abordagem de componentes curriculares 

como Geografia (caminho da aldeia até o ponto de colheita, deslocamento na mata e 

identificação do melhor local para a colheita do material), componente curricular Ciências 

(identificação de espécies amazônicas), Biologia (sustentabilidade no manuseio correto do 

terçado), Matemática (na divisão do material amarrado em feixes, tempo de deslocamento) 

etc. 

Outra etapa em torno desse tema foi o beneficiamento das talas de warumã, para o que 

os alunos foram orientados a separar dezoito talas e depois dividir em dois feixes com nove 

talas. Segundo o professor orientador da turma, nesse momento ele observa quais alunos têm 

noção de contagem, quais alunos contam na língua materna e ao mesmo tempo ele trabalha 

operações matemáticas como adição, subtração e divisão.  

Após a separação, os alunos iniciaram a raspagem dessas talas com auxílio de facas e, 

com tinta natural de urucum, conhecida como wa’akap na língua Mawé, fora produzida uma 

coloração de tom avermelhada. Essa tinta é preparada da mistura feita com a tisna7 de 

                                                
7Segundo o relato do Professor indígena, tisna é uma substância escura proveniente da fumaça. Uma fuligem 
muito usada na fabricação de tinta preta ou para escurecer qualquer coisa.  
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lamparina, breu ou do carvão com a resina da entrecasca de uma espécie de leguminosa 

conhecida pelos Sateré-Mawé como ingá-xixi (ingazeiro) que serve como fixador. 

Para produzir uma tinta com tonalidade preta é usada a mistura de tisna de lamparina, 

com o sumo da entrecasca do mesmo ingazeiro8 (Inga edulis ) usado na tinta vermelha. Ao 

final dessa fase, mais uma vez fica evidente a participação e a importância da Educação 

Indígena em benefício da Educação Escolar Indígena. A técnica passada pelos antigos para a 

confecção das tintas, por exemplo, vai muito além dos paradigmas da educação escolar 

convencional, enriquece os conhecimentos que os alunos mantêm sobre sua cultura, além da 

valorização da mesma. 

Com a orientação de um membro antigo da aldeia, artesão experiente, os alunos 

seguiram os trabalhos em torno do mesmo tema. A participação de um membro da 

comunidade vem atender ao artigo 8º, §3º, da Resolução Nº 05, de 22 de junho de 2012, que 

traz as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação 

Básica, quando orienta que as escolas indígenas devem: “I - promover a participação das 

famílias e dos sábios, especialistas nos conhecimentos tradicionais de cada comunidade, em 

todas as fases de implantação e desenvolvimento da Educação Infantil” (Brasil, 2013, p. 406). 

Aos alunos foi ensinado como abrir o feixe do warumã e como devem retirar suas 

talas para serem usadas na confecção de diversos utensílios como, por exemplo, tipitis e 

peneiras, que são utilizados pelos indígenas na produção do tucupi e da farinha, ou mesmo na 

ornamentação (figura 5). 

 
Figura 5: Confecção de peneiras 

 

                                                
8O ingá, também chamado ingazeiro, é uma árvore do gênero Inga, da subfamília Mimosoideae, da família 
Fabaceae. O fruto dessa árvore é uma longa vagem que contém sementes envolvidas por polpa branca e 
adocicadas. 
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Os artesanatos confeccionados com warumã podem ser usados pelo professor 

indígena como materiais didáticos de geometria, para estudar figuras planas e espaciais, 

introduzindo os conceitos de áreas e volumes. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica (Brasil, 2013), o uso de materiais didático-pedagógicos 

trabalhados num contexto sociocultural de cada povo indígena é um dos elementos básicos 

para a organização, a estrutura e o funcionamento da escola indígena. Da mesma forma, 

Knijnik et al (2012) consideram imprescindível para aprendizagem da matemática o uso de 

materiais concretos, tomando como verdade essa necessidade de forma isenta de 

contestações. 

Nessa análise, identificamos a Etnomatemática, pois nos deparamos com ações de 

ensino que não podem ser ditas inferiores ou tratadas como objetos de simplórias 

curiosidades, pois cada povo traz sua própria maneira de matematizar seus conhecimentos 

visando atender aos anseios e necessidades a partir de uma cultura matemática construída 

milenarmente, considerando a individualidade em favor do engrandecimento coletivo, ou 

seja, valorização da cultura que o identifica.  

Os indivíduos atuantes na atividade com o warumã, dentro dos processos de 

ensinagem e de aprendizagem, foram submetidos a situações em que tiveram que demonstrar 

estratégias e habilidades para resolvê-las. Isso foi possível porque as ações orientadas faziam 

sentido para os alunos, enaltecendo o trabalho do professor que de modo solidário e com 

muita responsabilidade compartilha com os mesmos tópicos da cultura do seu povo, 

demonstrando conhecer a realidade em que estão inseridos. 

 

Considerações finais 

Ao investigarmos os processos de Ensinagem e de Aprendizagem da Matemática na 

Escola Indígena Mypynugkuri, na aldeia Ilha Michiles da Etnia Sateré-Mawé, verificamos 

como as atividades da escola estão atreladas ao cotidiano e que os professores Sateré-Mawé 

anseiam por uma Educação Escolar Indígena com a diferenciação que seu povo merece, 

exaltando sua língua, mitos, rituais etc, elevando e perpetuando pontos fortes da sua cultura 

através dos componentes curriculares, além de não aceitarem a concepção bancária criticada 

por Freire (2014), na qual a sociedade opressora pratica sobre o oprimido a cultura do 

silêncio. 

E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua 
humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem 
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se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em 
ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a si e 
aos opressores (Freire, 2014, p. 41). 
 

Sobre as metodologias docentes utilizadas pelos professores da aldeia indígena 

Sateré-Mawé Ilha Michiles, a resolução de situações problemas tem sido uma forte estratégia 

aplicada para contextualizar, de modo suave e natural, tópicos da matemática escolar, mas, 

principalmente, ações da Educação Indígena que circundam o cotidiano dessa comunidade 

considerando o sujeito como fundamental nesse processo. 

Podemos destacar que os professores usam métodos mais participativos, pois se exige 

a integração e participação ativa do aluno para que haja a aprendizagem. As aulas são 

trabalhadas atendendo ao bilinguismo, com turmas multisseriadas (1º ao 5º ano e 6º ao 9º 

ano), com procedimentos metodológicos distintos, onde a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade estão bem presentes e como fortes ferramentas para superar as 

problemáticas do trabalho em turmas multisseriadas e a falta de materiais pedagógicos 

adequados. 

A atuação da Educação Indígena na escola torna a educação Sateré-Mawé 

diferenciada e intercultural. Os projetos de extensão escolar levados por instituições 

parceiras, como o projeto de Manejo Comunitário de Quelônios, além de trabalhar com os 

alunos questões de conscientização ambiental e preservação da cultura, permitem integrar 

uma atividade interdisciplinar com a matemática, através do uso de estratégias como medir, 

contar e quantificar. Da mesma forma, nos temas como Mypynugkuri, horta e warumã são 

trabalhados conceitos de aritmética e de geometria, como unidades de medidas convencionais 

e não convencionais, medições, cálculos de áreas e volumes na confecção de peneiras, cestas, 

tipitis, abanos etc. 

Nessa relação da Matemática com a diversidade de culturas, a Etnomatemática pode 

ser um caminho para uma ressignificação dos conteúdos curriculares, uma aproximação dos 

conhecimentos escolarizados e culturais, e valorização dos saberes indígenas, eliminando a 

diferença entre culturas e incorporando outras formas de fazer matemática, respeitando o 

diferente e interligando os saberes que lhe são expostos. Apesar de todo empenho de 

pesquisadores em torno de uma Educação Matemática que busque a valorização e elevação 

das mais diversas culturas, ainda há muito que se fazer. 
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