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RESUMO 

A partir da investigação, análise, discussão e reflexão acerca das atividades 

desenvolvidas pelos indígenas da aldeia Porteira, da comunidade Xerente, no estado do 

Tocantins, desenvolvemos um estudo investigatório e descritivo da realidade desse povo, 

visando colaborar na formação conceitual e na reorientação da prática pedagógica dos 

professores locais. Neste sentido, a pesquisa realizada envolveu professores, principais 

representantes e conhecedores daquela tradição cultural, de modo a verificar de que maneira 

as atividades cotidianas (agricultura, manuseio dos alimentos, distribuição de bens entre os 

membros da comunidade, etc...) e a tradição cultural (corrida de tora, pintura corporal, 

partição clânica, numeração Xerente, histórias e mitos indígenas, etc...), podem favorecer a 

contextualização do ensino da matemática na Escola Indígena Srêmtôwẽ desta aldeia, sob 

uma perspectiva mais transversal e globalizante do saber local e escolar. Ao desenvolvermos 

essa pesquisa nos apoiamos nas concepções socioculturais de geração de conhecimento 

propostas por D’Ambrosio (1990; 2002); Vergani (2007); Oliveras (1996); Gerdes (1991; 

2002); Bishop (1999) e Sebastiani Ferreira (1997; 2004). No decorrer do estudo esboçamos 

alguns caminhos viáveis para que os professores indígenas possam reorganizar seus saberes e 

fazeres de sala de aula, com base na valorização da sua história e cultura. A verificação de 

algumas práticas e saberes sociais bem como das tradições Xerente contribuiu para 

apontarmos algumas possibilidades de projeção de uma dimensão didático-pedagógica dessas 

atividades e práticas, no desenvolvimento do conhecimento matemático escolar, nesta 

comunidade. 

Palavras-chave: Educação. Etnomatemática. Investigação da Prática Docente. Cultura 
Indígena. 



ABSTRACT 

From the investigation, analysis, discussion and pondering about the activities 

developed by the Indians from the Porteira hamlet, members of the Xerente community, in the 

Tocantins state, we developed an investigative and descriptive study about the reality of this 

people with the aim of helping in the conceptual formation and in the reorientation of the 

pedagogical practice of the local teachers. In this sense, the undertaken research involved the 

teachers, the main representatives and experts in that cultural tradition, in order to investigate 

how the everyday activities (agriculture, food handling, assets distribution among the 

community members, etc.) and the cultural tradition (log race, body painting, clan division, 

Xerente numeration, Indian myths and histories, etc.), may enable the contextualization of the 

mathematics teaching in the Indian School Srêmtôwê of this hamlet, under a more transversal 

and globalizing perspective of the local and school knowledge. We based this research in the 

sociocultural conceptions of knowledge generation proposed by D’Ambrosio (1990; 2002); 

Vergani (2007); Oliveras (1996); Gerdes (1991; 2002); Bishop (1999) e Sebastiani Ferreira 

(1997; 2004). In the process of this study we propose some viable ways so that the Indian 

teachers may reorganize their classroom knowledge and actions, based in the strengthening of 

their history and culture. The observation of some social practices and knowledge as well as 

of the Xerente traditions helped us to point some possibilities of projection of a didactical-

pedagogical dimension of these activities and practices, in the development of the school 

mathematical knowledge in this community. 

Key-words: Education. Ethnomathematics. Teaching Practice Investigation. Indian Culture. 
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I 

 

Em busca de novos caminhos: a pesquisa 

 
 

“Os pássaros cantam, 
Os bichos correm, 
A floresta dança, 

As águas dos rios nos refrescam, 
E a noite é muito bonita, é de uma beleza sem tamanhos, 

A vida é assim, aqui nas Terras Xerente”. 
Professor Samurũ 

Estrada da aldeia Porteira 
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Apresentação 

Para os povos indígenas as tradições culturais por eles manifestadas no seu próprio 

cotidiano, estão enraizadas e valorizadas pela cultura local de tal modo, a fazer valer a auto-

afirmação da comunidade como sujeito histórico e constitui a evidência legitimadora de seus 

direitos como povo. 

É nessa interação de valorização e de saberes culturais e tradicionais em contextos 

indígenas que estruturamos o nosso trabalho em quatro capítulos, a saber: No capítulo I – Em 

busca de novos caminhos: a pesquisa, apontamos a justificativa e as questões norteadoras, os 

objetivos, os aportes teóricos e os procedimentos metodológicos para tecermos um estudo a 

respeito das motivações que nos conduziram a realização desse estudo junto aos indígenas 

Xerente da aldeia Porteira, no município de Tocantínia, no estado do Tocantins. 

Visando obter uma discussão pautada nos estudos e pesquisas na área da 

etnomatemática, descrevemos estas considerações no capítulo II – Quando os olhares se 

entrecruzam: eis a etnomatemática, que sintetiza a construção de um ensaio sobre alguns 

pressupostos teóricos a partir da idéia geral de etnomatemática atribuída por D’Ambrosio 

(1990, 2002), passando pelas pesquisas empíricas realizadas por Sebastiani Ferreira (1997, 

2004), Corrêa (2001, 2004), Ribeiro e Ferreira (2006), e outros, que trazem em seus textos 

literários importantes contribuições para o ensino da matemática e para a formação dos 

professores que vivenciam a educação escolar indígena em seus espaços locais. 

No contexto indígena Xerente, abordado no capítulo III – Tempo, espaço e tradições 

na cultura Xerente, caracterizamos essa comunidade em história, espaço e tempo; delineamos 

a aldeia Porteira, local de realização da pesquisa; delineando alguns aspectos da estrutura 

sociocultural dos Akwẽ - Xerente como: os clãs e a pintura corporal, as metades ou partidos da 

tora de buriti; os números na tradição dessa cultura e as possibilidades matemáticas do 

contexto investigativo. Expondo ainda, o saber/fazer desse povo em que os seus 

conhecimentos tradicionais são evidenciados por meio de suas tradições flui e configura-se 

em um ambiente rico de possibilidades educativas que transcende as concepções de educação 

escolar vigente em Terras Xerente. 

A educação escolar Xerente, descrita no capítulo IV, por meio de análises, reflexões e 

descrições sobre os processos educacionais em que os Xerente foram e, ainda, os são 

submetidos, passando pelo estágio da formação dos professores que ministram as aulas do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental na Escola Indígena Srêmtôwẽ.
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Na intenção de fomentarmos as discussões a respeito do ensino da matemática, 

descrevemos as concepções e as expectativas quanto ao trabalho dos professores que 

ministram aulas nessa escola. Além disso, buscamos nesse estudo valorizar as manifestações, 

os saberes e fazeres tradicionais dessa cultura, de modo, a construir conjuntamente com os 

professores um diálogo que possibilitará a reorientação da prática pedagógica dos mesmos na 

perspectiva da Educação Etnomatemática. 

As motivações que nos impulsionaram ao contexto investigado 

O mapa histórico do estado1 do Tocantins evidencia aspectos que vão das lutas às 

conquistas de um povo. Nesse sentido, muitas gerações compartilharam o sonho de ver o 

norte do estado de Goiás independente. O sentimento separatista tinha justificativas históricas. 

Os moradores da região Norte de Goiás reclamavam da situação de abandono, exploração 

econômica e descaso administrativo e não acreditavam no desenvolvimento da região sem o 

seu desligamento do Sul de Goiás. 

Em meio a tantas reivindicações iniciadas no final do século XIX e continuadas no 

decorrer do século XX, que contavam com o apoio de estudantes e políticos da região, 

imbuídos pelo espírito de luta em prol da criação do novo estado, concretizaram o sonho de 

luta do povo do norte goiano em prol da emancipação do Tocantins. A concretização deste 

sonho só ocorreu com a Constituição Federal de 1988.

A legitimação oficializou-se no Artigo 13 das Disposições Transitórias do Projeto 

Constitucional, aprovado em 27 de julho de 1988, criando o estado do Tocantins, cuja 

legalidade foi confirmada com a Promulgação da Constituição, em 05 de outubro de 1988. 

Finalmente, os tocantinenses puderam afirmar: “Co YvY Ore Retama” expressão indígena que 

significa “Esta Terra é Nossa”! 

O estado do Tocantins é formado por 139 municípios, conta atualmente com uma 

população estimada em 1.305.728 habitantes e uma área territorial de 277 620 91 km². Faz 

divisa com os estados do Pará, Piauí, Maranhão, Bahia, Mato Grosso e Goiás2.

1 Em muitos trechos deste estudo a palavra estado aparecerá com (E maiúsculo) para enfatizar tomada de decisão 
ou poder em termos de administração pública. 
2 Fonte: IBGE: www.ibge.gov.br/estados/perfil/tocantins. Acessado em 10/03/2007. Os dados numéricos sobre a 
população referem-se ao ano de 2005. 
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Figura 01: mapa das reservas indígenas do estado do Tocantins 
Fonte: www.seplan.to.gov.br/site/zee/prods/mapasa0/divisãopolíticatoao2007. 

Como todo estado brasileiro, o Tocantins tem sua história, seu povo e sua cultura, 

revelado pelas riquezas de suas manifestações oriundas da grande miscigenação etno-cultural, 

vindas de todas as regiões do país, dos remanescentes de Quilombolas reconhecidos pela 

Fundação dos Palmares mediante a Portaria de Nº 06 de 1º de março de 2004, localizados nos 

municípios de: Santa Tereza do Tocantins, São Feliz do Tocantins, Santa Rosa, Arraias, Santa 

Fé do Araguaia, Brejinho de Nazaré, Natividade, Mateiros, Porto Alegre e Chapada de 

Natividade e dos seis grupos indígenas (Figura 01): Apinayé ou Apinajé, em Tocantinopólis; 

Karajá de Xambioá, em Xambioá; Krahô, em Itacajá; Javaé, em Gurupi; Karajá na Ilha do 

Bananal e os Xerente em Tocantínia. 

Em meio a toda essa diversidade sociocultural, étnica e lingüística, em que se encontra 

hoje o povo tocantinense, em 1999 tivemos o primeiro contato com o indígena Paulo Xerente, 
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no Campus Universitário de Miracema. Naquela ocasião ele cursava Administração de 

Empresas e eu Licenciatura em Matemática. Nossa turma de matemática tinha, também, um 

colega indígena, Arivaldo Karajá que nos encantava quando contava as histórias de sua 

comunidade. 

Em 2000, já atuando como professora contratada pela Rede Estadual de Ensino para 

ministrar aulas de matemática no ensino fundamental e médio na Escola Estadual “Dona 

Filomena Moreira de Paula”, tive o privilégio de trabalhar com uma turma de 2º ano do 

ensino médio. Entre os alunos da turma, se encontravam, na época, seis indígenas. Busquei, 

então, nos intervalos das aulas, uma aproximação com eles por perceber que em muitos 

momentos de minhas aulas os mesmos ficavam calados e não interagiam com os demais 

colegas quando lhes eram proposto algum estudo em grupo. 

A falta de interação dos indígenas com os outros colegas de turma dificultava, em 

parte, a compreensão de alguns conteúdos da matemática. Tal fato chamou minha atenção, 

quando procurei ajudá-los na medida do possível. Às vezes ficava um pouco mais com eles 

em sala de aula visando sanar as suas dúvidas. Isso ajudou a nos tornar amigos ou “parentes”, 

uma vez que os indígenas passam a nos considerar “parente”, depois de certo tempo de 

convivência, respeito e confiança. 

A amizade com os alunos indígenas foi nos aproximando cada vez mais. Em abril 

deste mesmo ano fui convidada a participar das comemorações do Dia do Índio na aldeia 

Porteira. A festa foi organizada pelos indígenas desta aldeia, com o apoio financeiro da 

FUNAI e das Associações Indígenas Xerente. Na ocasião um acontecimento muito intrigante 

me chamou a atenção: como um povo, que eu considerava diferente e estava alheio aos meus 

olhos, expressava com tamanha riqueza e beleza sua história, seus costumes, seus valores, sua 

cultura, sua lingüística e o mais importante a evidência do respeito e do amor que os indígenas 

têm pela vida e pela natureza. 

Nesta visita, ainda acanhada, fui convidada para ser pintada por uma senhora 

pertencente ao clã3 Doĩ4. Evidentemente, que esse convite, se transformou numa honra, pois o 

sentimento festivo dos indígenas já havia invadido o meu ser. Recusei a princípio, por que era 

a primeira vez que estava em uma aldeia e, por conseguinte, a pintura corporal é muito 

significativa não apenas para os que pintam como para as pessoas que são pintadas. Haja vista 

que, a pintura corporal particularmente entre os Xerente como nas demais comunidades 

3 Grupo de pessoas que traçam a mesma descendência, ou pelo pai ou pela mãe, no caso dos indígenas Xerente 
essa descendência se dá pelo pai. 
4 Uma das duas metades clânicas e sociais que divide os Xerente por meio da patrilinearidade. 
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indígenas brasileiras é uma forma de reconhecimento dos seus membros em suas aldeias e no 

âmbito da sociedade do não-indígena. 

Imbuída dessa riqueza cultural e de valores intrínsecos do dia-a-dia dos indígenas 

Xerente e, ao me defrontar com tudo o que diz respeito a essa comunidade foi aumentando 

cada vez mais o meu sentimento e significado em tomar parte dela. Tanto é verdade que 

aceitei voltar várias vezes na aldeia Porteira quando convidada. 

Nessas idas e vindas criou-se laços de amizade, solidariedade e respeito. A amizade 

construída com o povo Xerente me permitiu, também, o diálogo fora das aldeias. Quando 

encontrava um ou outro indígena nas ruas das cidades de Miracema e Tocantínia parava para 

conversar com eles. 

Nas várias idas e vindas à Porteira, surgiu novamente o convite para a pintura 

corporal. Decidi aceitá-la. É importante destacar que no meio indígena é muito comum as 

pessoas consideradas brancas, depois de certo tempo de convívio e respeito mútuo sejam 

pintadas e façam parte de suas comunidades. 

Ainda entre os moradores da Porteira, tive a oportunidade de conhecer outras aldeias 

Xerente, podendo, então, verificar que em cada aldeia visitada constatei que seus moradores 

têm suas particularidades, quer sejam nos modos de nos observar, de ver o mundo sob a ótica 

indígena ou não-indígena. Suas tradições são muito mais fortes que em outras aldeias e essas 

diferenças, talvez se devam à presença dos velhos com seus valiosos conselhos, ensinamentos 

e sua persistência constante em manter vivas as tradições. 

O tempo passa e, é chegado o momento de concluir a Graduação em Matemática. 

Surge então, a inquietação sobre qual tema pesquisar para escrever o Trabalho de Conclusão - 

TCC. Muitas indagações surgiram como: avaliação matemática; ensino de geometria; ensino 

de álgebra por meio de geometria; formação do professor de matemática, entre outros. No 

entanto, me veio à memória pesquisar os conhecimentos indígenas. A partir de uma conversa 

com meu amigo Arivaldo Karajá, sobre as pinturas indígenas que seriam expostas no asfalto 

das principais avenidas de Palmas, a capital do estado do Tocantins, apresentei uma proposta 

à professora Dora Soraia, responsável pela disciplina Prática de Ensino de Matemática, que 

gostaria de trabalhar com a pintura corporal indígena Xerente. Analisamos os pontos positivos 

e os negativos da intenção de tal investigação. Nesse período, procurei meus alunos indígenas 

para que pudessem nos acompanhar e, de certa forma, fornecer informações necessárias para 

o desenvolvimento de nosso estudo. 

Aproveitamos os momentos festivos para que pudéssemos observar os indígenas de 

várias aldeias que se encontravam na Porteira para as comemorações do Dia do Índio e 
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inauguração da Escola Indígena Srêmtôwẽ5, em 19 de abril de 2002. A festa foi marcada por 

muitos momentos importantes apresentados com base nas tradições Xerente, tais como: 

corrida de tora de buriti masculina; pintura corporal masculina e feminina; futebol masculino 

e reunião das lideranças indígenas. 

A conclusão do trabalho monográfico resultou na produção escrita do 

desenvolvimento desta festa, tendo como subsídios a pintura corporal masculina dos 

corredores com a tora de buriti e a pintura clânica. Posteriormente, apresentamos aos alunos 

da 7ª série da Escola Estadual “Dona Filomena Moreira de Paula” as figuras geométricas 

expostas nestas pinturas como triângulos, retângulos, círculos, retas paralelas e outras. 

Questionando os alunos, paralelo à apresentação, sobre o as similaridades destas figuras com 

as figuras geométricas expostas nos dos livros textos adotados nesta escola. 

Foi muito gratificante esse estudo, pois, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 

uma cultura não tão distante da sua, porém diferente em muitos aspectos quer sejam sociais, 

econômicos ou educacionais e puderam fazer possíveis conjecturas com o ensino da 

matemática. Os indígenas e alunos da referida escola, Hilda e Valcir fizeram parte como 

convidados para que pudessem falar de suas tradições para os outros alunos6.

O encanto em estudar os Xerente continuou e resultou em outro trabalho em nível de 

especialização em Educação Matemática no ano de 2005. Trabalho estruturado sob a 

orientação do professor Dr. José Ricardo Mafra, Campus Universitário de Tocantinópolis, 

cujo objetivo foi o de investigar o sistema numérico dos indígenas Xerente da aldeia Porteira, 

por meio de suas atividades diárias e da prática pedagógica dos professores da Escola 

Indígena Srêmtôwẽ.

Nesse trabalho, se constatou que os números são vivenciados apenas como um 

segmento da educação Xerente, ou seja, as crianças e os adultos sabem de sua existência no 

seu dia-a-dia, porém o uso deste conhecimento ainda é muito pouco disseminado e praticado 

na escola citada anteriormente, o que requer um acompanhamento próximo e motivador junto 

aos professores para que façam uso de tal saber em sala de aula, o que, de certa forma, 

possibilitaria a valorização desse saber tradicional. 

Entretanto, a falta de um currículo escolar voltado para a valorização dos 

conhecimentos culturais dessa comunidade é evidente em todas as escolas Xerente. Esse é um 

dos motivos pelos quais não se observa uma prática educativa alicerçada nos saberes 

5 Nome próprio masculino e de grande importância dentro da cultura Xerente. 
6 O ensino de geometria por meio da pintura corporal Xerente. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
Licenciatura Plena em Matemática. Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS. Campus Universitário de 
Miracema, 2002. Sob a orientação da professora Msc. Dora Soraia Kindel. 
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indígenas dessa comunidade e, em conexão com os conteúdos escolares. Diante disso, se 

tornaram mais evidentes os interesses para investigar no mestrado, tomando como base a 

história de vida do povo Xerente, das tradições culturais, dos valores, das atividades 

desenvolvidas no dia-a-dia das pessoas e, apontar caminhos favoráveis para a reorientação da 

prática pedagógica dos professores que ministram as aulas de matemática do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental na Escola Indígena Srêmtôwẽ, a fim de contribuir com a comunidade 

local. 

Justificativa e questões norteadoras do estudo 

Pesquisar as diversas formas de aquisição do conhecimento, quer sejam matemáticos 

ou não, proporciona ao pesquisador momentos de interação e reflexão com o saber 

constituído, bem como com o saber tradicional. Assim, nosso estudo se justifica pelo fato de 

contribuir com o saber fazer dos professores indígenas no sentido de fazê-los usufruir e 

potencializar seus saberes/fazeres culturais em sala de aula e, de certa forma, estimulá-los no 

seu cotidiano pedagógico, enquanto investigadores de sua própria cultura, de modo a 

colaborarem não apenas na escola da aldeia Porteira, mas com outros professores das demais 

escolas existentes nas Terras Xerente e Funil7, como também em outras áreas do 

conhecimento escolar além da matemática. 

Nesse sentido, empreendemos uma pesquisa descritivo-analítica, com vistas a discutir 

e refletir sobre as atividades desenvolvidas pelos indígenas, bem como a formação e a prática 

docente dos professores, no que se refere à experiência investigativa da sua própria cultura, 

considerando-a como um grande aprendizado, tanto para os professores quanto para nós os 

pesquisadores imersos em outras experiências culturais. 

A pesquisa realizada com os professores se refere aos conteúdos da matemática 

escolar, evidenciados nas atividades cotidianas e na tradição cultural como: a corrida de tora 

com buriti; a pintura corporal, a partição clânica, a numeração na tradição Xerente, as 

histórias indígenas e seus mitos. 

No compartilhar das idéias e discussões que surgiram no decorrer do estudo, 

envolvendo tanto os professores como a população local nos possibilitou contribuir na 

construção de uma proposta de ensino, na produção de materiais didáticos, com ênfase na 

7 A área de reserva indígena Xerente é composta por duas Terras demarcadas pelo Governo Federal, sendo a 
primeira reconhecida como a Grande Área Xerente e a segunda como Funil. 
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cultura, visando a reorientação curricular das escolas Xerente. Outrossim, quando focamos os 

olhares para as atividades cotidianas e tradicionais Xerente de modo a investigar os saberes e 

as práticas matemáticas impressas nessa cultura, nos deparamos com algumas questões 

merecedoras de reflexões, tais como: 

� Quais os conteúdos matemáticos emergentes das atividades tradicionais desenvolvidas 

e vivenciadas pelos Xerente da aldeia Porteira? 

� Quais são as contribuições da cultura investigada para a educação matemática local 

considerando a formação dos professores indígenas que ministram aulas do 1º ao 5º 

ano do ensino fundamental na Escola Indígena Srêmtôwẽ na perspectiva da Educação 

Etnomatemática? 

Não é nossa intenção propor cursos de formação para os professores indígenas Xerente 

ou fornecer respostas prontas e acabadas para estas perguntas, mas desenvolver uma atitude 

investigativa junto a esses professores com vistas a fomentar o exercício de uma Educação 

Etnomatemática centrada nas relações interculturais, no âmbito das práticas educativas que 

são desenvolvidas na aldeia Porteira, principalmente na escola, construindo, assim, um 

caminho possível para a efetivação de um fazer pedagógico que leve em consideração à 

cultura e o cotidiano dessa população. Tal atitude contribuirá, sobretudo, para a revitalização 

dos saberes tradicionais que foram sendo esquecidos no decorrer dos tempos ou que tinham 

partido com seus antepassados, como é o caso dos muitos hábitos e costumes do povo 

Xerente. 

Ao pensar nessas questões, alguns objetivos foram estabelecidos, considerando o 

alcance ao qual nosso estudo se propõe chegar. 

Objetivo geral 

Investigar algumas práticas e saberes sociais e/ou tradições culturais vivenciadas pelos 

indígenas Xerente no contexto da aldeia Porteira, com a intenção de apontar possibilidades de 

projetar uma dimensão didático-pedagógica desses saberes e práticas no desenvolvimento do 

conhecimento matemático nas escolas dessa comunidade. 
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Objetivos específicos 

�  Identificar, caracterizando os saberes e as práticas socioculturais presentes nas 

tradições da comunidade Xerente a partir de uma dimensão histórica da comunidade, 

de modo a poder utilizá-las com os professores no planejamento de suas aulas; 

�  Descrever as práticas culturais que evidenciam os saberes (etno)matemáticos no 

contexto da aldeia Porteira, como elementos essenciais que poderão favorecer uma 

possível conexão entre a matemática materna e a matemática escolar; 

�  Analisar o processo de formação dos professores e suas implicações com o 

conhecimento matemático desenvolvido na escola local e sua relação com os saberes 

tradicionais da comunidade investigada; 

�  Delinear e discutir com os professores alguns caminhos que subsidiarão a 

reorientação da prática pedagógica dos professores atuantes na Escola Indígena 

Srêmtôwẽ, na perspectiva da Educação Etnomatemática, a partir do estudo da 

realidade indígena.

Pressupostos teóricos 

Muitos foram os caminhos literários percorridos para a construção deste trabalho que 

tem como marco teórico a Educação Etnomatemática e a Formação de Professores Indígenas. 

Tomamos como referência a etnomatemática e suas discussões, em um sentido geral, e suas 

abordagens nas quais se encontra imbricada a formação de professores. Para tal destacamos os 

estudos de D’Ambrosio (1990), por apresentar uma definição mais clara e objetiva do termo e 

por ser um dos principais teóricos desta área. 

D’Ambrosio (2002), além de reforçar a significação do termo etnomatemática como a 

arte ou a técnica de explicar, de conhecer e de entender nos diversos contextos culturais, 

designou como sendo o grande motivador para a sua conceituação o saber/fazer matemático 

constituído ao longo da história da humanidade, contextualizada em diferentes grupos e 
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interesses, comunidades, povos e nações. Apresenta e discute as várias dimensões da 

Etnomatemática como a “conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política, 

educacional e os desafios do cotidiano” (D’AMBROSIO, 2002, p. 27-42). 

Mendes (2001, p. 18) traz uma importante contribuição para os estudos 

etnomatemáticos na perspectiva da história da matemática, ao afirmar que: 

[...] o conhecimento partilhado por nós hoje, provem de diferentes grupos sócio-
culturais que se organizaram e se desenvolveram intelectualmente de acordo com 
[as] suas necessidades, interesses e condições de sobrevivência, levados pela 
mobilidade característica da sociedade humana. Importante também é percebermos 
como a informação histórica pode contribuir para a disseminação desse 
conhecimento. A matemática, como qualquer área do conhecimento humano, tem 
seu desenrolar evolutivo capaz de caracterizá-la como uma ciência que também se 
desenvolve a partir da sua própria história. Desse modo podemos buscar nessa 
história fatos, descobertas e revoluções que nos mostrem o caráter criativo do 
homem quando se dispõe a elaborar e disseminar a ciência matemática no seu meio 
sócio-cultural. 

Para Teresa Vergani (2007, p. 07), 

A etnomatemática se descentraliza das referências habituais a um currículo uniforme 
ao qual a população escolar é obrigada a se conformar. Está consciente da 
necessidade de formar jovens capazes de se integrarem num mundo globalizante, 
mais uno e mais justo, mas sem os amputar dos valores socioculturais específicos do 
meio no qual se inserem. 

A autora, afirma, ainda, que há três tipos de matemáticas: “a dos profissionais, 

detentores de uma especialidade acadêmica; a das escolas, transmitida aos alunos com fins 

educacionais e a do cotidiano, usada por cada um de nós nas práticas do dia-a-dia” 

(VERGANI, 2007, p. 26). 

Nesse sentido, ao realizar uma investigação junto a um grupo de artesãos da região de 

Granada, na Espanha Maria Luisa Oliveras (1996), discute as idéias matemáticas usadas 

implicitamente nos processos de elaboração dos artesanatos que são produzidos nessa cultura, 

fazendo uma análise e interpretação por meio da etnomatemática a qual permite mostrar uma 

visão ampliada da matemática, constituindo, portanto, um caráter epistemológico desta 

investigação ao considerar o campo da etnomatemática e a atividade da matemática escolar. 

Oliveras (1996) relaciona esse conhecimento matemático com a formação dos futuros 

professores de matemática das séries iniciais ao propor situações didáticas e de investigação 
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embasadas nos artesanatos, conduzindo os professores ao debate e a reflexão sobre suas 

próprias concepções a respeito das matemáticas, do ensino-aprendizagem da matemática 

escolar e da inovação curricular, considerando os conhecimentos matemáticos advindos de 

fora das instituições de ensino. Além disso, considera três campos de estudo de interesse para 

a Didática da Matemática e a estreita relação entre os mesmos que são: a etnomatemática, a 

formação de professores e o currículo da matemática escolar. 

Paulus Gerdes (2002) retrata os conhecimentos matemáticos e geométricos na 

tecelagem de sacolas e nas tapeçarias decoradas e produzidas por algumas culturas africanas, 

e encaminhando esses conhecimentos matemáticos para o contexto escolar. Nessa 

perspectiva, Gerdes (2002, p. 221) apresenta uma importante contribuição para os estudos em 

etnomatemática ao considerar que: 

As culturas africanas produzem conhecimentos matemáticos desde tempos 
imemoriais. A africanização do conhecimento pode ser compreendida como uma 
tentativa de entender, analisar e disseminar idéias produzidas por diferentes culturas 
no continente africano. A disseminação de tais saberes pode envolver a incorporação 
dessas idéias na educação dos dias de hoje e do futuro. Como a etnomatemática (ou 
etnomatematicologia) é o campo que estuda idéias matemáticas nos contextos 
histórico-culturais, a tentativa de africanizar certos conhecimentos matemáticos 
pode ser instrumental. 

Merece destaque, também, os estudos realizados por Alan J. Bishop (1999) ao 

descrever a matemática como uma maneira de conhecer. Neste sentido, aborda a matemática 

em uma perspectiva cultural e analisa as conseqüências educativas desta perspectiva, 

explorando-a antropologicamente, interculturalmente e historicamente relacionando-a com a 

matemática escolar e a cultura. O autor identifica, também, os seis pilares matemáticos: 

contar, medir, localizar, desenhar, jogar e explicar. Afirma que estes pilares estão presentes 

em todas as culturas e são universais.  

Sebastiani Ferreira (1997; 2004), há mais de vinte anos vem desenvolvendo trabalhos 

na área da etnomatemática e educação escolar indígena. Seus estudos realizados junto aos 

mais diversos povos indígenas brasileiros têm procurado relacionar a etnomatemática com as 

idéias e práticas matemáticas desses povos. Considera que se deve olhar a realidade dos 

indígenas por meio de um estudo etnográfico e, com o apoio da modelagem matemática, criar 

estratégias e técnicas educacionais para trabalhar os saberes da comunidade aliado ao 

conhecimento escolar. Além disso, aponta ainda a etnomatemática como uma das mais 
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importantes tendências da Educação Matemática, afirmando que a mesma deveria fazer parte 

da formação do Educador Matemático. 

Para Monteiro, Orey e Domite (2006) a etnomatemática se caracteriza por apresentar 

uma discussão pedagógica “[...] que leva em conta a cultura em educação, em especial, em 

educação matemática” (MONTEIRO, OREY e DOMITE, 2006, p. 16). A partir desse 

posicionamento, podemos refletir a respeito da cultura matemática em sala de aula e suas 

relações ou implicações com o saber/fazer pedagógico do professor. Sobre esse aspecto, 

merece destaque os trabalhos realizados por Domite (2004) na área de formação de 

professores numa perspectiva etnomatemática, que têm como propósito “[...] legitimar os 

saberes dos educandos, nascidos de suas experiências construídas em seus próprios meios” 

(DOMITE, 2004, p. 420). Neste sentido, suas investigações se caracterizam pelo 

estabelecimento de modelos culturais de crença, pensamento e comportamento. 

Nessa perspectiva, Monteiro (2004) considera que “A pluralidade cultural de um 

grupo é evidenciada no cotidiano dos alunos, em suas diferenças e proximidades nas formas 

de resolver seus problemas; desse modo, é fundamental que o professor, bem como a equipe 

pedagógica da escola, se voltem com um olhar crítico para o cotidiano em que estão 

inseridos” (MONTEIRO, 2004, p. 441). 

Sobre a formação de professores indígenas, Roseli de Alvarenga Corrêa (2001; 2004) 

desenvolveu seus estudos na área da matemática, viabilizou aos professores indígenas Ticuna, 

na região do Alto Solimões, no estado do Amazonas, uma formação embasada nas próprias 

concepções de mundo e do conhecimento cultural desta comunidade. Como aponta Corrêa 

(2004, p. 325), 

A possibilidade de produzir e desenvolver situações pedagógicas em um curso de 
formação de professores [...] que considerassem as experiências de vida dos alunos, 
sua história, sua cultura, impôs a necessidade de conhecer as aspirações do povo 
Ticuna para a sua educação escolar e de como tais aspirações e escolhas teriam se 
constituído historicamente. 

Sobre esse tema, José Pedro Machado e Rogério Ferreira (2006) vêm desenvolvendo, 

desde 2001, trabalhos que envolvem a educação escolar indígena e a dinâmica cultural dessas 

comunidades, nos estados do Tocantins, Amapá, São Paulo, Rondônia e Mato Grosso. 

Apontam que a educação escolar indígena e a etnomatemática se constituem em um diálogo 

necessário, para se trabalhar com os alunos de culturas distintas e na valorização de seus 

saberes e fazeres próprios. 
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Os estudos de Pedro Paulo Scandiuzzi (1997; 2000; 2004), discorrem sobre a 

importância dos velhos e das crianças para os povos indígenas do Parque Nacional do Xingu e 

suas relações com a educação que lhes é própria e a educação proposta pela sociedade não-

indígena. Considera como importante nos trabalhos a serem desenvolvidos com essas 

comunidades, a escuta atenta dos seus saberes. 

Segundo Scandiuzzi (2004), se faz necessário também, “[...] ouvir o que os indígenas 

buscam como conhecimento para compreender o mundo que os cerca e o mundo daqueles que 

se fazem presentes num contato muito próximo” (SCANDIUZZI, 2004, p. 372). Isso de fato é 

fundamental para o desenvolvimento de trabalho desta natureza, principalmente, por validar 

os conhecimentos escolares advindos da sociedade não-indígena por meio do diálogo com os 

saberes dos mais velhos que muito tem ajudado na revitalização da cultura tradicional desses 

povos. 

Samuel Edmundo López Bello (1995; 2002), realizou um trabalho empírico junto à 

comunidade indígena Guarani-Kaiowá, no estado do Mato Grosso do Sul, e discute a 

identificação e/ou reconhecimento das várias formas de explicar e conhecer a realidade 

indígena por meio da etnomatemática. Como resultado de sua investigação Bello (2002, p. 

298), toma como referência,  

[...] modelos cognitivos, representações e formas de pensamento diferentes e, até 
agora, pouco conhecidos, que estão em relação direta com a história – tanto pessoal 
quanto cultural – do grupo pesquisado e que, de uma forma ou de outra, vivencia 
uma interculturalidade entre o que lhe é legado por tradições e seu contato com a 
sociedade envolvente. 

Entretanto, sugere que a melhor maneira de se trabalhar a matemática escolar nas 

sociedades indígenas é por meio de ações pedagógicas de natureza intercultural. Tais ações 

necessitam ser articuladas e conectadas com o conteúdo escolar e com os saberes culturais da 

comunidade em que o professor esteja inserido. 

Os trabalhos mencionados anteriormente revelam os conhecimentos matemáticos que 

são gerados no interior do contexto indígena, a partir dos saberes tradicionais que lhes são 

inerentes. A esse respeito, devemos considerar que os povos indígenas ao longo dos anos de 

convívio com a sociedade envolvente têm procurado fornecer respostas diferentes e eficientes 

para os problemas que encontram no seu dia-a-dia. Seus saberes culturais e sociais são 

transmitidos de geração a geração através da oralidade e das práticas desses povos. Cabe a nós 

pesquisadores analisá-los e interpretá-los à luz da Educação Etnomatemática e fazermos 
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projeções pedagógicas conjutamente com os professores dessas comunidades para viabilizar o 

uso destas ações em sala de aula. 

Procedimentos metodológicos do estudo 

Para investigar na perspectiva da etnomatemática, algumas das tradições da cultura 

Xerente, como os saberes e as práticas matemáticas desenvolvidas cotidianamente pelos 

indígenas, visando projeta-los nas aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental na Escola 

Indígena Srêmtôwẽ, se faz necessário conhecer um pouco desta comunidade. Para tanto, as 

conversas informais, os registros fotográficos, as anotações, as ilustrações registradas por nós 

e pelos indígenas, juntamente com as entrevistas e a observação participante foi o que nos 

ajudaram a compor o estudo da realidade local do povo Xerente. 

Partindo, então, da necessidade de compreender e conhecer o contexto cultural 

vivenciou-se o ambiente diário desta comunidade por meio da inserção junto à mesma, pois é 

na convivência e na participação efetiva, colaborativa e solidária entre pesquisador e 

pesquisado que ocorre a confiança e o diálogo. 

Nessa perspectiva, Sebastiani Ferreira (1997, p. 30-31), ressalta que o trabalho 

etnográfico “exige um envolvimento total do pesquisador com a comunidade a ser 

pesquisada”. Tal envolvimento “deve ser o mais completo possível”, cabendo ao pesquisador 

“passar a maior parte do seu tempo no local da pesquisa”, e tendo sempre em “mente, de 

maneira clara, os objetivo de sua pesquisa”. Neste caso, a participação ativa das pessoas 

envolvidas diretamente no processo investigatório é uma das condições necessárias para o 

bom andamento do trabalho. 

A partir dessas considerações e na relação de entrosamento do pesquisador com a 

comunidade foi possível observar, conhecer, interagir e fazer parte da mesma. Nesta 

perspectiva da interação e consciente dos nossos objetivos iniciamos as visitas in locus junto à 

comunidade Xerente, durante três momentos, comentados a seguir. 

O primeiro momento ocorreu na visita realizada no período de 14 a 26 de agosto de 

2006. Momento em que iniciamos os estudos pela aldeia Porteira com seus moradores, 

professores e a escola, esses, como sujeitos participantes da investigação. De todo modo, a 

escolha por esta aldeia, ocorreu em virtude dos trabalhos já realizados e descritos 
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anteriormente e, dentre outros critérios que possam favorecer uma amplitude mais completa à 

pesquisa, assim destacamos: 

�  Pela antiguidade da aldeia em relação às outras; 

�  Pelo número considerado de indígenas mais velhos, detentores de saberes tradicionais 

da comunidade; 

�  Pelo fato dos professores atuantes nas séries iniciais do ensino fundamental serem 

todos indígenas. Não que nas outras aldeias também não os sejam; 

�  Por não ter tanta rotatividade de indígenas, ou seja, os seus moradores são 

praticamente os mesmos desde a minha primeira visita em abril de 2000, por ocasião 

das comemorações do Dia do Índio; 

�  Pela localização espacial e acesso, implantada às margens do rio Tocantins com suas 

ruas largas em que as casas se estendem paralelamente e, é tida como via de passagem 

e ao mesmo tempo porta de entrada para as mais diferentes pessoas, quer sejam 

indígenas ou pessoas da sociedade não-indígena a procura de artesanato; 

�  Pela afinidade e liberdade em poder transitar entre as pessoas sem ser vista como uma 

estranha. 

Neste período foi apresentado um esboço geral do nosso projeto em estudo para as 

autoridades indígenas tais como: o cacique, os velhos da aldeia, a coordenadora de cultura e 

educação do Programa de Compensação Ambiental Indígena Xerente e aos professores da 

escola local, visando esclarecer a nossa permanência na aldeia. No local, tive a oportunidade 

de observar a confecção de artesanatos com o capim dourado8, a pintura corporal em crianças, 

o movimento da escola e a atuação dos professores em sala de aula. Por outro lado, 

observamos as pessoas no seu dia-a-dia, procurando decifrar as diversas relações internas, os 

diferentes modelos de organização, de trabalho individual e coletivo, bem como os problemas 

que se apresentam e suas formas ou possibilidades de soluções. 

Laville e Dione (1999), ao situar o pesquisador nesses contextos afirmam que: “[...] é 

observando que nos situamos, orientamos nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, 

emitimos juízos sobre ela” (LAVILLE e DIONE, 1999, p. 176). Nesse sentido, foi possível 

8 Fibra vegetal muito abundante na região e utilizada como matéria prima no artesanato utilitário e decorativo. 
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levantar as primeiras impressões e suposições a respeito das idéias, noções e modos de 

explicar os conhecimentos culturais que são inerentes à população da aldeia. 

Nota-se, ainda, que o tempo dos Xerente difere bastante do nosso, ou seja, eles não 

têm pressa em nenhum aspecto. As atividades cotidianas como cultivar a lavoura, 

confeccionar artesanatos e armas artesanais são realizadas de forma parcimoniosa. Em termos 

gerais podemos dizer que não existe uma corrida contra o tempo em busca de bens materiais, 

posição social, etc. Este fato, também foi percebido em outras comunidades indígenas como 

são descritos nos trabalhos de Scandiuzzi (2004) ao realizar uma pesquisa com formação dos 

professores indígenas Kayabi, no estado do Mato Grosso. Foi notado, também, por Gallois 

(2001), em estudos realizados com os Waiãpi, no estado do Amapá. 

Por estas evidências, as entrevistas que pretendíamos realizar tiveram que ser revistas, 

ou seja, optamos por conversas dialogadas, em que teríamos a oportunidade de introduzir as 

nossas perguntas sem alterar a rotina dos Xerente, de modo a atingir os objetivos propostos 

durante a nossa visita junto aos indígenas. 

Nos meses de janeiro a fevereiro de 2007, retornamos pela segunda vez a aldeia 

Porteira para realizarmos a segunda parte de nossa pesquisa de campo. Isso aconteceu entre os 

dias 8 de janeiro a 16 de fevereiro. Nesta etapa, fomos mais ousados, pois tínhamos redefinido 

o objetivo para esse momento; que era conversar e ouvir os professores da Escola local com a 

intenção de: 

�  Discutir os conhecimentos matemáticos utilizados pelos professores em sala de aula e 

principalmente como acontece às aulas; 

�  Quais saberes vivenciados pelos indígenas são desenvolvidos no contexto escolar; 

�  Quais as expectativas que os professores têm em relação a Educação, a Educação 

Indígena e a Matemática vista e praticada por eles no ambiente escolar; 

�  Quais as possibilidades de viabilizar uma proposta de ensino na perspectiva da 

Educação Matemática e etnomatemática junto a este grupo de professores, tomando 

como subsídio as suas necessidades e inquietações em relação ao ensino de 

matemática. 

Nesta fase da pesquisa tivemos algumas implicações com o tempo, pois é muito 

comum, neste período do ano no estado do Tocantins, a estação chuvosa, que de certa forma 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 33

dificultou um pouco o nosso trabalho, embora não tenha sido um fator determinante. Assim, 

dividimos a nossa visita em: observações, entrevistas e/ou conversas e passeios pela aldeia, 

para poder aproveitar o máximo possível o tempo de estiagem e registrar as informações 

necessárias para a construção de nosso texto dissertativo e pensarmos no terceiro momento 

junto à comunidade e com os professores. 

De todo modo, a adoção de uma postura investigativa, tanto na observação e análise 

do processo educacional quanto na relação com os professores fora da sala de aula e com os 

indígenas de um modo geral, nos permitiu obter informações que vão desde os registros de 

aulas até a construção de diálogos, troca de experiências, que muitas vezes pareciam mais 

com histórias de vida tomadas de realidades tão diferentes, porém próximas quando se 

estabelece o respeito mútuo. 

Entretanto, o fato de termos estruturado as entrevistas/conversas, fez com que existisse 

uma intencionalidade que orientou boa parte de nossos diálogos. Isso proporcionou uma 

interação com as pessoas envolvidas neste processo. Muitos desses diálogos foram gravados 

outros foram registrados no caderno de campo, pois às vezes o gravador chamava muito a 

atenção. Todos os indígenas queriam ouvir a sua voz. O mesmo aconteceu com o uso da 

câmera fotográfica digital. As pessoas fotografadas gostavam de se ver na tela da câmera. 

Parte das informações que serão descritas ao longo de todo o texto foram registradas por meio 

do convívio diário quando eram realizadas visitas aos mais velhos no final do dia. 

No terceiro e último momento, ocorrido no mês de julho de 2007. Período em que 

retornamos a comunidade para discutir as nossas descrições, observações que estão compostas 

nos capítulos três e quatro desse estudo, bem como, viabilizar com os professores a 

construção de alguns caminhos que terão como eixos norteadores da cultura local, de modo a 

favorecer uma proposta de ensino na área da matemática para a Escola Indígena Srêmtôwẽ, 

tomando a abordagem educativa da etnomatemática como subsídio para as demais áreas de 

conhecimento. 

No encontro com os professores Samũru, Diana Kêti, Rosalina Sibakadi, Joana 

Sdupudi e Domingos Wawẽkrurê foram discutidos e apontados os passos percorridos para a 

realização dessa investigação. Procuramos mostrar aos professores a importância de 

conversar, ouvir e questionar os velhos a respeito das tradições de sua comunidade, pois eles 

são os maiores detentores desse conhecimento. Buscamos, também, valorizar as atividades 

festivas e cotidianas que são desenvolvidas pelos indígenas, não apenas da Porteira, como de 

outras aldeias, considerando esses ambientes como um campo rico de possibilidades 

educativas e de possível uso em sala de aula. 
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O diálogo com os professores foi bastante agradável, pois, os mesmos se 

disponibilizaram a colaborarem no sentido de traçar alguns caminhos norteadores para o 

ensino da matemática escolar e, que por eles serão seguidos para que possam orientar a sua 

prática pedagógica na realização do planejamento anual, mensal e ou semanal. No entanto, 

nos disponibilizamos colaborar para a efetivação desta proposta inicial de ensino junto aos 

professores da referida escola. 

Além disso, acreditamos que esses caminhos propostos juntamente com os professores 

para a educação escolar Xerente favorecerão, assim, uma nova forma de pensar a escola 

indígena, de olhar o professor, o ensino da matemática e os conhecimentos tradicionais. 

Portanto, faz-se necessário à revitalização das tradições culturais desta e de todas as outras 

comunidades indígenas existentes no estado do Tocantins; esta revitalização deve acontecer 

dentre muitos outros meios e pressupostos, também, por meio do ensino-aprendizagem em 

suas escolas. 
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II 

 

Quando os olhares se entrecruzam: 

eis a etnomatemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Só queremos que respeitem nossas tradições.  
Se respeitarem nossas tradições estará respeitando o nosso povo,  

nossos costumes e nossos conhecimentos”. 
Professora Kéti 

Dança da vaca 
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Ensaio sobre pressupostos etnomatemáticos 

É verdade que todas as pessoas, quer sejam escolarizadas ou não produzem 

conhecimento. Conhecimentos estes que são gerados no cotidiano, por meio das experiências 

e reflexões pessoais ou coletivas, bem como no meio acadêmico, advindo dos livros, que se 

subtende serem a amplitude do saber universal, uma vez que são constituídos e desenvolvidos 

pelas e nas instituições científicas. Entretanto, se questiona muito sobre o processo de 

entender, disseminar e analisar os saberes e práticas que são produzidas por diferentes 

culturas. Ainda no âmbito dos saberes vivenciados pelas pessoas de determinadas culturas 

específicas, consideramos nesse contexto, as práticas e os conhecimentos matemáticos, em 

que se observam os diferentes modos de leitura e concepção de mundo, bem como a se 

orientar no espaço e no tempo, entre outros aspectos que lhes são habituais. 

A compreensão desses conhecimentos se intensificou em termos de pesquisas na área 

da Matemática no final da década de 1970, devido à valorização e contribuição das mais 

diferentes culturas para o crescimento das Ciências. A partir dos anos 1980 com o apoio da 

Antropologia Cultural e Lingüística os estudos em etnomatemática têm se configurado de 

forma mais sistemática no Brasil e no mundo. A partir de então se intensifica os estudos e as 

investigações para entender as relações existentes entre a cultura, a matemática e a Educação 

Matemática. 

A etnomatemática, nesse sentido, busca compreender o saber e o fazer matemático em 

diferentes grupos, comunidades, povos e nações. Muito se tem questionado a respeito do 

universalismo ao qual a matemática tem sido tradicionalmente associada, mas também por 

evidenciar na Educação Matemática e suas diversas abordagens um novo conceito na acepção 

de valorizar as diferenças, as práticas e conceitos culturais sugerindo novas perspectivas ao 

ensino-aprendizagem da matemática. Este é um dos objetivos da etnomatemática, proposto 

por D’Ambrosio (1990), enquanto um programa de pesquisa e ensino. 

Nessa perspectiva, vale também salientar que, para a etnomatemática, a matemática 

dita universal, acadêmica, escolarizada, ocidental, etc., não é apenas considerada como um 

saber matemático. Essa matemática produzida no ambiente da academia é uma entre as muitas 

etnomatemáticas, bem como é produto de um grupo social específico. No entanto, para a 

Educação Etnomatemática, os saberes tradicionais, os modos de organização e produção do 
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conhecimento dos povos culturalmente distintos9 que não se encontram neste grupo específico 

também são vistos como matemática e mais especificamente como etnomatemáticas. São 

conhecimentos de uma cultura diferente, que empregam lógicas e processos característicos 

desta matemática e é, também, saberes e/ou conhecimento matemático. 

A própria concepção de etnomatemática atribuída por D’Ambrosio (1990, p. 5), ao 

desmembrar a palavra em três partes, para dar uma atribuição mais significativa ao termo, 

mostra os diversos conceitos do que seja um estudo etnomatemático que tem como eixo a 

centralidade na cultura in locus e, por conseguinte na cultura histórica da matemática, 

[...] etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao contexto cultural, e, 
portanto inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de comportamento, 
mitos e símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na direção de explicar, de 
conhecer, de entender; e tica vem sem dúvida de techne, que é a mesma raiz de arte e 
de técnica. Assim, poderíamos dizer que etnomatemática é a arte ou a técnica de 
explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais. 

Diante do exposto devemos ainda, considerar as relações estabelecidas por 

D’Ambrosio (2002), quanto ao reconhecimento e a ligação estabelecida entre a 

Etnomatemática, a História da Matemática e a Educação Matemática. Pois, essas têm uma 

aproximação direta e indireta com a Antropologia que objetiva compreender o saber fazer 

matemático próprio em diferentes grupos socioculturais e que nos conduzem a diferentes 

configurações da Matemática. 

Nesse sentido, a etnomatemática possibilita uma conexão entre a matemática e as 

idéias ou formas de pensamentos matemáticos desenvolvidas por comunidades distintas 

culturalmente. Ao considerar que a matemática se manifesta de maneira diferenciada a cada 

fazer e saber próprio de um povo em seu contexto local e diário. Conforme D’Ambrosio 

(2002, p. 22): 

9 Entende-se por comunidades distintas culturalmente: grupos indígenas, grupos de trabalhadores e artesãos, as 
comunidades de periferias em ambientes urbanos, em fazendas, em classes profissionais. Ver D’Ambrosio 
(2006, p. 287), posfácio do livro Etnomatemática: papel, valor e significado. In: RIBEIRO, J. P. M. et al. 
(Org.). 2. ed. Porto Alegre: Zouk, 2006.
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O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A 
todo instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, 
medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, 
usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua 
cultura.  

Nessa conceituação se percebe que a matemática é caracterizada pela cultura, quando 

passamos a analisar as práticas sociais das pessoas que estão inseridas em contextos 

culturalmente específicos, tais como, a história, a religião, a política interna, as relações com a 

natureza e com o outro, sem buscar apenas os conceitos matemáticos, as explicações que 

socialmente têm sido identificadas com a Matemática.

Em proximidade a estas observações que contornam os saberes tradicionais, Bello 

(1995), assim justifica: “Falar de matemática e cultura é falar da matemática no seu mais 

amplo contexto histórico-social: é falar da matemática e da educação numa nova perspectiva 

de ensino” (BELLO, 1995, p. 40). A perspectiva de ensino sugerida pelo autor é a Educação 

Etnomatemática, por ser ímpar, em considerar que o conhecimento é produzido pelas práticas 

e necessidades sociais e, que estas são geradas no contexto do cotidiano e, que seja capaz de 

resolver situações-problemas reais que são inerentes ou não à própria cultura. 

Ao considerar a matemática, os saberes e os fazeres próprios de uma determinada 

comunidade, por meio de suas manifestações e de suas histórias de vida configura que todos 

os povos, todas as nações, enfim, todas as culturas desenvolvem a sua etnomatemática que são 

produto de diversos processos, portanto, “Las ideas matemáticas son, en esencia, productos de 

diversos procesos y podríamos plantear la hipótesis de que el caráter de estos productos es 

muy posible que difera de una cultura a otra 10”. (BISHOP, 1999, p. 42). 

Contribuindo com esta abordagem Barton (2006, p. 55) afirma que: 

A etnomatemática é uma tentativa de descrever e entender as formas pelas quais 
idéias, chamadas pelos etnomatemáticos de matemáticas, são compreendidas, 
articuladas e utilizadas por outras pessoas que não compartilham da mesma 
concepção ‘matemática’. Ela tenta descrever o mundo matemático do 
etnomatemático na perspectiva do outro. Assim, como na antropologia, uma das 
dificuldades da etnomatemática é descrever o mundo do outro com os seus próprios 
códigos, linguagem e conceitos. 

10 As idéias matemáticas são, em essência, produtos de diversos processos e poderíamos formular a hipóteses de 
que o caráter destes produtos possivelmente difere de uma cultura para outra. Tradução nossa. 
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Nesse sentido, a etnomatemática tem se tornado um campo fecundo para as pesquisas 

que levam em conta os processos de produção do conhecimento matemático, nos mais 

variados ambientes, ou seja, investiga não apenas os saberes e fazeres de uma determinada 

comunidade sociocultural, mas como se relacionam esses saberes e fazeres, que são 

construídos a partir da realidade local, buscando assim, uma aproximação com o 

conhecimento sistematizado. 

Nessa perspectiva, Mendes (2006a, p. 29-33), configura a etnomatemática num sentido 

de que esta seja reconhecida como um paradigma emergente da Educação Matemática, ao 

observar que: 

A etnomatemática lança mão dos diversos meios de que as culturas se utilizam para 
encontrar explicações para a realidade e vencer as dificuldades que possam surgir no 
seu dia-a-dia. Em todas as culturas, porém, nessa busca de entendimento, acaba-se 
tendo necessidade de quantificar, comparar, classificar, medir, o que faz surgir à 
matemática espontaneamente. [Assim] a etnomatemática busca recuperar o fazer de 
cada grupo cultural para poder resgatar esses conhecimentos e utilizá-los no ensino-
aprendizagem das pessoas desse grupo. Desse modo, o aluno parte para os seus 
estudos matemáticos com uma base cognitiva já bem constituída na convivência 
com a sua cultura. 

Nesse sentido, a ênfase deste paradigma constitui os processos de aquisição dos 

conhecimentos culturais e suas conexões com outro ambiente tanto interno quanto externo à 

comunidade, fazendo com que os pensemos no currículo escolar. 

Mafra (2003), ao descrever sobre o manejo e a construção de artefatos em cerâmicas, 

produzidos pelas artesãs da Comunidade de Maruanum, no estado do Amapá, assinala a “[...] 

possibilidade de estabelecer conexões entre o saber/fazer em uma determinada atividade e a 

configuração desse saber/fazer no cotidiano escolar” (MAFRA, 2003, p. 50).  

Dessa forma, a etnomatemática passa a atuar como um instrumento importante dentro 

do espaço escolar ao possibilitar a verificação do currículo, em especial o de matemática, ao 

sugerir que os professores façam uso em sala de aula dos conhecimentos próprios da 

comunidade na qual está inserida a escola e os alunos. 

Nesse contexto, a etnomatemática se baseia na perspectiva política, social e 

educacional de relacionar práticas culturais com o aprendizado escolar. Portanto, ao se 

delinear ações pedagógicas que levem em consideração o saber local dos grupos 

culturalmente distintos deve-se garantir que os conhecimentos advindos desses saberes sejam 
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devidamente contextualizados a fim de atribuir um sentido intuitivo aos conceitos e 

procedimentos que possam também possibilitar a comunicação com a cultura externa. 

Nesse propósito, Sebastiani Ferreira (1997), aponta algumas indagações que são 

relevantes e, que devemos refletir sobre elas, principalmente, em como fazer fluir esse 

conhecimento, que é chamado de cultural e como tratá-lo matematicamente em sala de aula, 

ou seja, para o autor, o grande enigma da etnomatemática atualmente é: “como trazer o 

conhecimento étnico para a sala de aula, buscando uma educação com significado? Como 

fazer a ponte entre este conhecimento e o conhecimento dito institucional?” (SEBASTIANI 

FERREIRA, 1997, p. 19). 

Tomando como base esses questionamentos, nota-se que, a etnomatemática se 

aproxima cada vez mais do ambiente educacional e, por favorecer novas perspectivas ao 

ensino de matemática. Entretanto, esse processo de articulação entre o conhecimento étnico e 

o fazer da sala de aula depende da interação dos pesquisadores, das pessoas, dos professores, 

dos alunos, da comunidade, etc., em relação aos grupos socioculturais e entre outros, com a 

matemática destes, no qual se deve procurar entender como essas forças culturais interagem 

com a produção do conhecimento matemático sistematizado. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (1990) afirma que “Cada grupo cultural tem suas formas 

de matematizar. Não há como ignorar isso e não respeitar essas particularidades quando do 

ingresso da criança na escola” (D’AMBROSIO 1990, p. 17). Esta observação nos leva a 

pensar a respeito dos processos de transmissão e aquisição do conhecimento da matemática 

escolar que, infelizmente, em muitos casos ainda se dá de forma tradicional, ou seja, tendo em 

si o ensino ministrado por meio do uso do livro texto e em atividades padronizadas seu 

principal recurso didático. 

De todo modo, Sebastiani Ferreira (1997, p. 64), atribui à etnomatemática a 

responsabilidade de:  

[...] reconhecer a matemática existente nas diferentes formas de expressão cultural 
presentes no cotidiano do aluno e, embora não se parta da chamada matemática 
acadêmica (ou ocidental), usa esta matemática na sua discussão e chega a ela 
também como mais uma expressão de criação cultural do homem. 

Tal consideração está, de certa forma muito relacionada com os valores históricos, 

culturais, sociais, míticos, entre outros, de uma determinada comunidade em um contexto 
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específico, onde se têm buscado a compreensão e a valorização dos saberes e fazeres 

matemáticos. Igualmente, se percebe o reconhecimento por parte destas comunidades, a 

variedade de manifestações culturais e tradicionais que podem ser descritas como 

ensinamentos inerentes a formação do ser humano em sua essência. Assim, compreendemos 

então, que o papel da etnomatemática nesses contextos distintos significa valorizar os saberes 

de cada cultura. 

Contudo, sendo, a matemática uma das formas de representação tanto política e social 

das pessoas em seus contextos locais, esta sendo vista pelo ângulo da etnomatemática e de 

acordo com a definição apresentada por D’Ambrosio (2002, p. 9), temos que: 

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como 
comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 
crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que 
se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. Além desse caráter 
antropológico, a etnomatemática tem um indiscutível foco político. A 
etnomatemática é embebida de ética, focalizada na recuperação da dignidade 
cultural do ser humano. 

Isso, sem dúvida, nos possibilita entender que as relações existentes entre a 

matemática acadêmica, a etnomatemática e os grupos culturalmente distintos estão 

relacionados desde suas estruturas de desenvolvimento das sociedades, não apenas, no campo 

antropológico e sim, numa dimensão mais ampla, em que os grupos socioculturais lutam 

internamente para manter viva sua história, sua cultura e seus saberes seculares e/ou milenares 

que devem ser transmitidos de geração a geração. 

Vale ressaltar que essas lutas constituíram-se junto a esses grupos como um 

instrumento de auto-afirmação devido à situação de contato em que muitas comunidades 

foram e ainda são submetidas constantemente, principalmente as indígenas que vivenciam de 

forma direta e indireta no contexto interno e externo a elas, muito contribuem para a 

fragmentação dos traços da originalidade da cultura desses povos. 

Os estudos e pesquisas no campo da etnomatemática têm proporcionado a muitas 

comunidades indígenas brasileiras, a revitalização de seus conhecimentos tradicionais, uma 

vez que esses conhecimentos passam a ser valorizados tanto pela própria comunidade quanto 

pela sociedade não-indígena. Principalmente, quando se consegue estabelecer possíveis 

conexões entre os saberes que são gerados no contexto comunitário das aldeias os quais são 
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vivenciados pelos indígenas no seu dia-a-dia e os saberes advindos de ambientes externos. É 

assim que acontece uma transformação de conhecimentos. 

Isso é evidenciado quando consideramos a diversidade cultural existente em nosso 

país. As comunidades indígenas, os remanescentes de quilombolas, os descendentes de outras 

nações, formam uma mesma nação com várias línguas maternas, costumes, tradições, valores, 

hábitos, educação, religião, enfim, cada pessoa na sua singularidade de vida construindo e 

desenvolvendo o seu conhecimento. Portanto, em meio a esses contextos culturais a 

etnomatemática surge como um caminho a ser percorrido para possibilitar a geração e 

construção de conhecimentos que são produzidos na convivência diária e que poderão ser 

instituídos no ambiente escolar. 

É dentro desse processo de influência mútua em que ocorrem as trocas de saberes por 

meio das experiências de vida, entre as pessoas pertencentes ou não a mesma comunidade, 

que se percebe claramente que cada etnia constrói a sua etnociência a partir de sua própria 

leitura do mundo, no compartilhar das idéias e nas relações interculturais. 

Entender a etnomatemática nesse ambiente é voltar o olhar para as diversas formas de 

manifestação dos conhecimentos, não apenas dos conhecimentos matemáticos, mas o 

conhecimento de vida, de organização, de construção e estruturação desses saberes e fazeres 

natos dessas pessoas. Conforme Vergani (2007, p. 25), 

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

De todo modo, a etnomatemática usufruindo de estudos empíricos, está consciente 

que, “Todo conocimiento o pretensiones de conocimiento son reflejo del proceso, hipótesis, 

localización, historia y contexto del conocer y del que conoce. La validez depende de las 

comunidades que interpretam11”Agar (1986).; Altheide y Johnson (1994), citados em 

(OLIVERAS, 1996, p. 41). 

11 Todo o conhecimento ou pretensão de conhecimento são reflexos do processo, hipóteses, localização, história 
e o contexto do que é conhecido e do que se conhece. A validação desses conhecimentos depende das 
comunidades que os interpretam. (tradução nossa). 
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A essas constatações, entendemos que as comunidades indígenas têm seus 

etnoconhecimentos que são provenientes de seus antepassados e constituídos de geração a 

geração por meio de situações que lhes são próprias em seu dia-a-dia. Situações essas que 

poderiam ser inseridas no ambiente escolar, inaugurando uma nova proposta de ensino-

aprendizagem para as escolas indígenas, tendo como subsídios os elementos de sua cultura 

tradicional, apoiada na experiência comunitária do grupo e nos processos de ensino os quais 

são sugeridos para essas comunidades. 

Neste sentido, retomamos as discussões sobre a etnomatemática a partir do termo etno, 

para que possamos compreender de forma mais clara possível à conceituação de 

etnomatemática que segundo D’Ambrosio (1990, p. 17), “[...] se refere aos grupos 

culturalmente identificáveis [...] e, inclui memória cultural, códigos, símbolos, mitos e até 

maneiras específicas de raciocinar e inferir”. A matemática, por sua vez, “é encarada de forma 

mais ampla que inclui contar, medir, fazer contas, classificar, ordenar, inferir e modelar” 

(D’AMBROSIO, 1990, p. 18). 

Essas discussões apontam, ainda, à importância do prefixo etno que está diretamente 

atrelada aos conhecimentos habitual de uma determinada cultura, ou seja, a conservação e 

valorização dos saberes e fazeres, em que tomamos como específico nesse estudo os de 

matemática os quais são praticados e desenvolvidos cotidianamente e no contexto 

comunitário, onde se considera o social, o histórico, o religioso, a mística, a cura com ervas 

medicinais, o tradicional e cultural das pessoas de cada comunidade e não o conhecimento 

matemático escolar e lingüístico que são evidenciados na realização das atividades diárias, 

festivas e de organização dessas comunidades. 

Uma compreensão adequada que reforça a construção do pensamento etnomatemático, 

atribuída por D’Ambrosio (2005, p. 18), está relacionada, 

A riqueza do Programa Etnomatemática se manifesta ao se abordar o estudo de 
diversas formas de conhecimento, não apenas de teorias e práticas matemáticas. O 
ponto de partida é o exame da história das ciências, das artes, das religiões e de 
outras formas de conhecimento de várias culturas”  

Nessa perspectiva, a etnomatemática é ampla e, por conseguinte, não se restringe a 

identificar apenas a matemática criada e praticada por uma comunidade sociocultural, 

limitando-se a dimensão local, mas também, analisa as diversas formas de conhecimento que 
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estão no entorno desde que, essa seja vista no âmbito da dinâmica cultural. Conforme a 

abordagem, caracterizada por Knijnik (1996, p. 109), que tem como base a: 

[...] investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um grupo 
social subordinado (quanto ao volume e composição de capital social, cultural e 
econômico) e o trabalho pedagógico que se desenvolve com o objetivo de que o 
grupo interprete e decodifique seu conhecimento; adquira o conhecimento produzido 
pela Matemática Acadêmica, estabeleça comparações entre o seu conhecimento e o 
conhecimento acadêmico, analisando as relações de poder envolvido no uso destes 
dois saberes. 

Nesse sentido, pode-se entender que a matemática acadêmica é, em parte, o resultado 

da atividade humana no contexto cultural, a qual é desenvolvida e utilizada nos ambientes 

escolares, passa a fazer parte integrante dos estudos e pesquisas desenvolvido na área da 

etnomatemática. De fato, esse estudo, “[...] procura re-situar o pensamento da ciência in locus, 

sobre o solo fecundo da experiência humana, onde a inteligência sensível se ergue para 

trabalhar o mundo” (VERGANI, 2007, p. 35). 

Nessa perspectiva, torna-se fundamental a compreensão e interpretação do 

desenvolvimento das atividades educativas, em que os conhecimentos matemáticos e 

etnomatemáticos poderão ser tratados no contexto escolar por meio de abordagens didático-

pedagógicas que situem não simplesmente modelos específicos da sociedade envolvente, mas 

também, os modelos próprios de construção destes saberes e fazeres e, além disso, formas de 

articulação destes modelos, particularmente no que diz respeito aos conteúdos escolares e os 

conhecimentos tradicionais transmitidos pela escola.

Nessa interação, devemos verificar a geração e a articulação do conhecimento 

matemático em diferentes grupos, comunidades ou em civilizações antigas, não somente no 

sentido de utilizá-los em sala de aula como fatos históricos, mais sim de proporcionar um 

novo olhar, uma postura diferenciada que, por conseguinte, irá fluir para a melhoria e a 

qualidade do ensino da matemática. 

Neste sentido, concordamos com Vergani (2007, p. 34) ao afirmar que: 
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O conhecimento matemático adquire validade à medida em que se integra, 
localmente, em um grupo humano. A “universalidade” é relativisada pelo crédito – 
pragmático e científico – que a comunidade lhe atribui. A matemática, modelizando 
situações ou estruturando problemas, faz parte do diálogo vital que o homem teve 
com o meio. A educação etnomatemática é um processo antropológico que veicula 
todas as componentes do conceito de cultura: 

�  aspectos semióticos, simbólicos e comunicacionais;
�  aspectos sócio-políticos, de organização do trabalho, de relações com o 

poder; 
� aspectos cognitivos, modos de saber; 
�  aspectos tecnológicos (desde o domínio das condições naturais à criação de 

espaços de lazer). 

Dessa forma, entendemos que a etnomatemática é uma perspectiva favorável à 

contextualização da matemática escolar, quando esta faz emergir situações do cotidiano das 

pessoas e estabelece uma relação que parte de algo já conhecido para atingir um novo saber 

que poderá ser utilizado em outras situações. Assim, a etnomatemática passa a ser considerada 

como um elo que é capaz de articular os conhecimentos culturais dentro de um contexto local, 

seja, ele escolar ou não, social e político que faz suscitar novas ações pedagógicas. 

Nesse sentido, se torna então necessário constituir proposta de investigação dos 

saberes que são produzidos nos diferentes ambientes socioculturais, uma vez que a 

etnomatemática se preocupa com o conhecimento matemático advindo das manifestações 

culturais e também com os que são inerentes as pessoas inseridas nestes contextos em relação 

ao conhecimento ocidental que, muitas vezes, lhes são impostos como forma de aculturação. 

Entretanto, para a Educação Etnomatemática, o tratamento que se dará a estes saberes deverá 

ser norteado pelas necessidades e motivações das pessoas em suas próprias comunidades. 

A esse propósito, D’Ambrosio (1997, p. 25) chama a atenção para o aspecto que 

consideramos como sendo conhecimento e/ou saber, referente a uma determinada cultura, ao 

afirmar que, “Todo conhecimento é o resultado de um longo processo cumulativo, 

compreendendo os estágios de geração, organização intelectual, organização social e difusão”. 

Assim o conhecimento passa a ser decisivo na realidade, no comportamento e na prática 

cotidiana das pessoas e contribuem com o desenvolvimento da etnomatemática ao valorizar o 

conhecimento nos diversos ambientes culturais. 

Isso nos leva a considerar que a Educação Etnomatemática adota tanto a matemática 

escolar como a matemática cultural ou materna em um mesmo plano, onde não se observa a 

ascendência de uma pela outra e pode-se afirmar que uma complementa a outra na medida em 

que se projetam ações em comum ou em separadas no contexto educacional. 
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Etnomatemática e o contexto indígena 

As comunidades indígenas durante muitos anos, tiveram seus conhecimentos, suas 

formas de manifestações culturais, sociais, lingüísticas, tradições, crenças, costumes, hábitos e 

representações mitológicas valorizadas e usufruídas unicamente por seus membros. 

Entretanto, com o convívio diário com os não-indígenas12, esses saberes passaram a ser 

vivenciados e assimilados também por essas pessoas. Tal assimilação interativa por parte dos 

não-indígenas tem proporcionado a abertura de caminhos para as pesquisas em várias áreas do 

ambiente acadêmico13. Pesquisas essas que são impulsionadas pela busca, interação, 

intercâmbio e convivência em que se questiona o saber dos povos indígenas como os meios 

próprios de aquisição do conhecimento, formas de viver, de organização social, os modos de 

subsistência, costumes e tradições que movem pessoas de diferentes culturas a procurar 

respostas para tais indagações. 

Nesse sentido, as pesquisas já realizadas, principalmente no campo da Antropologia e 

da Lingüística, com as mais variadas comunidades indígenas brasileiras, têm evidenciado que 

essas comunidades usam seus saberes tradicionais tanto no ambiente interno quanto no 

externo. Ressaltamos, ainda, que nos dias atuais, muitos desses saberes estão sendo 

fragmentados em suas bases estruturais devido à situação de contato cada vez mais inevitável 

nesses contextos. 

Contudo, as pesquisas realizadas sob o enfoque da etnomatemática junto a essas 

comunidades apontam que muito de seus saberes tradicionais, assinalam uma matemática que 

é própria e composta a partir do diálogo e das representações simbólicas presentes na 

originalidade das estruturas de organização e desenvolvimento, de modo, a destacar a 

importância desses conhecimentos para a preservação da cultura local. Porém, muito pouco se 

observa o desenvolvimento de ações educacionais que enfatizam os traços da cultura 

indígena14. Todavia, nas atividades diárias que são vivenciadas pelas pessoas dentro desse 

contexto, nota-se a valorização dada a esses conhecimentos, até por que eles são expressos de 

forma natural, uma vez que a realidade indígena pouco ou nada exige de outras formas de 

recurso técnico em seus trabalhos habituais e domésticos. 

12 Funcionários da FUNAI, Missionários (protestantes e católicos), professores, agentes de saúde, pesquisadores, 
entre outros. 
13 Nesse estudo, consideramos como área do conhecimento as ciências sociais e humanas e as ciências exatas e 
tecnológicas.  
14  Referimos-nos ao contexto educacional Xerente, sendo este o objeto de nosso estudo. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 47

Sebastiani Ferreira (1997) reforça essa observação afirmando que: “Cada etnia 

constrói a sua Etnociência no processo de leitura do mundo – é a construção do conhecimento 

para a explicação – e, logicamente, cada uma dessas leituras é feita de forma bastante 

diferente” (SEBASTIANI FERREIRA, 1997, p. 11). De acordo com esta afirmação, 

percebemos que todas as etnias e culturas são igualmente importantes, evidenciando assim, 

que a produção do conhecimento ocorre no âmbito do que é próprio e influenciando-se 

mutuamente no processo de construção, geração e troca de saberes, e que uma cultura não 

deve se subjugar à outra. 

Neste sentido, espera-se que a etnomatemática atue nesses contextos, tentando 

entender os processos de geração e transmissão desses conhecimentos, no fazer de cada 

comunidade distinta culturalmente e, em particular as comunidades indígenas, com o intuito 

de utilizar seus conhecimentos maternos para o benefício da própria comunidade, na 

manutenção de seus valores e práticas socioculturais. 

De todo modo, esse entendimento aponta as investigações na área de matemática, 

desenvolvidas no contexto de uma etnia, na qual a etnomatemática tem possibilitado uma 

interação de saberes tradicionais, de forma a contextualizar a matemática escolar por meio da 

origem dos conhecimentos matemáticos indígenas, os quais obedecem, quase sempre, à 

representação cultural, sendo desenvolvidos em seu ambiente natural e por seus sujeitos. 

D’Ambrosio (1996, p. 118), destaca a importância do saber etnomatemático indígena e do 

não-indígena também, ao considerar que: 

A etnomatemática do indígena serve, é eficiente e adequada para muitas coisas – de 
fato muito importantes – e não há por que substituí-la. A etnomatemática do branco 
serve para outras coisas igualmente muito importantes e não há como ignorá-la. 
Pretender que uma seja mais eficiente, mais rigorosa, enfim melhor que a outra é, se 
removida do contexto, uma questão falsa e falsificadora. O domínio de duas 
etnomatemáticas, e possivelmente de outras, obviamente oferece maiores 
possibilidades de explicações, de entendimento, de manejo de situações novas, de 
resolução de problemas. 

A partir deste questionamento acerca das etnomatemáticas indígena e não-indígena, 

notamos que é importante a interação direta das pessoas, não importando a qual cultura venha 

a pertencer porque ao fazerem fluir as trocas de conhecimentos e comportamentos próprios, 

manifestam-se e evidenciam-se outros conhecimentos que até então, eram desconhecidos ou 

não praticados por uma dada comunidade. 
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Isso, de certa forma, beneficia a dinâmica intercultural, na qual o elo estabelecido 

entre estes conhecimentos maternos e os não-maternos é proporcionado pela etnomatemática, 

quando reconhece e valoriza os saberes e fazeres existentes nas manifestações socioculturais, 

contribuindo, assim, com as “Diferentes expressões do pensamento matemático que têm sido 

reveladas”. (LEAL FERREIRA, 2002, p. 9). 

Alinhado a essas idéias, Sebastiani Ferreira (2002, p. 18), considera que: 

Sem dúvida, a Etnomatemática possibilita a nossa libertação das verdades 
matemáticas universais e respeita o aprendizado não acadêmico do cidadão. Então se 
buscarmos uma cidadania construída interiormente na ação social e política, sem que 
seja determinada exteriormente por elites que se dizem “donas do saber”, e se 
esperamos que o espaço pedagógico contribua para a formação e constituição do 
cidadão, eu só vejo uma possibilidade a educação matemática do Programa 
Etnomatemática. 

Essas colocações evidenciam a relevância dos conhecimentos tradicionais indígenas e 

das comunidades distintas culturalmente, os quais são transmitidos de geração a geração por 

meio da oralidade lingüística, pela cosmovisão que expressa a mística, pelos valores e 

crenças, pelas atividades do cotidiano, como a pintura corporal, as atividades agrícolas, a 

confecção de artesanatos, as tradições festivas, esportivas, e, pela própria essência do ser 

indígena. Tradições estas, que quando passam a ser analisadas a partir do ponto de vista do 

educador matemático destacam as idéias e formas da matemática escolar que são 

desenvolvidas em contexto não acadêmico. 

Nesse sentido, nos reportamos às investigações desenvolvidas em comunidades 

indígenas por educadores matemáticos, como aquelas já mencionadas anteriormente, 

orientadas pela via da etnomatemática, buscam por um lado, uma resposta junto a essas 

comunidades que satisfaçam o ensino de matemática tanto nas escolas das aldeias quanto nas 

escolas das cidades, pois atualmente, muitos indígenas estudam fora de seu ambiente natural. 

Essas investigações, entretanto, retornam quase sempre às comunidades, quer sejam em 

proposta de ensino com base na realidade estudada, a serem sugeridas aos professores para 

fazerem uso em sala de aula, como em forma de projetos de revitalização e reafirmação da 

cultura matemática no processo ensino-aprendizagem das escolas indígenas. 

Nessa perspectiva, o uso da história da matemática é de suma importância para os 

estudos que levam em consideração a revitalização do saber tradicional junto a essas 
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comunidades. Haja vista, que a relação de proximidade e respeito entre a etnomatemática e a 

história tem se constituído num entrelaçamento em prol da valorização cultural ao analisar 

que “Os saberes locais fazem parte da história, tanto da de ontem como da de hoje” 

(VERGANI, 2007, P. 39). A afirmação de Vergani procura sensibilizar os pesquisadores, a 

comunidade, os alunos e os professores para a necessidade de se estruturar no ambiente 

escolar, novas perspectivas de ensino-aprendizagem que favoreça a significação dos 

conhecimentos locais. 

Todavia, Mendes (2006a, p. 33) também, destaca a importância da utilização do 

cotidiano como atividade no ensino de matemática quando este faz elucidar a história, a 

recuperação e assimilação dos conhecimentos tradicionais que, muitas vezes, são esquecidos e 

desconsiderados ou ainda não são configurados no âmbito educacional dessas comunidades. 

Ao considerar que: 

O conhecimento matemático é, portanto, contextualizado para o aluno, ajudando-o a 
conferir um sentido intuitivo aos conceitos e procedimentos a serem aprendidos. 
Assim, a matemática informalmente construída deve ser usada como ponto de 
partida para o ensino formal, procurando-se superar a concepção tradicional de que a 
construção do conhecimento só ocorre dentro da sala de aula. 

Ainda, em relação a esses conhecimentos matemáticos provenientes dos diferentes 

grupos culturais, Mendes (2006a, p. 33), enfatiza que a Educação Etnomatemática, 

[...] valoriza a matemática dos diferentes grupos culturais e implica em uma maior 
valorização dos conceitos matemáticos informais trazidos pelos próprios alunos a 
partir das suas experiências fora do contexto da escola, essa diretriz é consistente 
com a preocupação atual de proporcionar estímulos a grupos tradicionalmente 
deixados de lado pela matemática. É através desse tipo de ponto de vista que 
acreditamos na possibilidade de um enfoque etnomatemático para o ensino de 
matemática. Isso porque cremos na possibilidade de uma maior identificação do 
aluno com o seu objeto de aprendizagem, através de motivação, conexões com 
aspectos afetivos, bem como a aquisição de habilidades científicas e a compreensão 
na importância da igualdade entre as diversas formas de manifestação de saberes 
matemático. 
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Tal atitude foi muito bem desenvolvida por Corrêa (2001, p. 70) com os indígenas 

Ticuna, na área de formação de seus professores quando propôs aos professores ações 

pedagógicas estruturadas na reafirmação e revitalização da identidade cultural desta etnia, e 

traduz para a sala de aula, com o objetivo de: 

[...] oferecer aos professores Ticuna momentos de reflexão sobre o seu trabalho 
como professor, como criador de estratégias didáticas com base no seu saber, em 
elementos da cultura expressos segundo sua própria visão de mundo, sua 
sensibilidade e criatividade. 

Em suma, essas observações e estudos, construídos sob o ponto de vista cultural, têm 

como método de pesquisa a etnografia, a história da matemática aplicada à educação escolar 

indígena. Não é essencialmente obrigatório que todo trabalho na perspectiva da 

etnomatemática considere estas três perspectivas de pesquisas, mas dificilmente se consegue 

deixar de transitar entre elas. Neste caso, a etnografia desenvolvida por um educador 

matemático se aproxima da etnografia realizada pelo antropólogo, diferenciando-se apenas em 

certos aspectos que são próprios do olhar etnomatemático. Referimo-nos aqui, quando esse 

olhar é posicionado em direção aos fazeres matemáticos da comunidade indígena, não 

significando que não sejam vistos os aspectos sociais que são muito bem revelados pelos 

antropólogos. Porém, se entrecruzam sabendo que estes interferem diretamente no fazer 

matemático que os indígenas desenvolvem em suas atividades cotidianas. 

Sebastiani Ferreira (1997), experiente pesquisador sobre etnomatemática indígena, 

considera que a etnomatemática se constitui pela etnografia, a etnologia, a validação e, 

principalmente, a ação do retorno que deve vir de uma proposta do processo, com a finalidade 

de alterar de alguma maneira o contexto cultural, no sentido de crescimento cultural do meio, 

cabendo à comunidade decidir, se aceita ou não essas propostas que geralmente são 

inferências no ambiente escolar. 

Convém destacar, que nos dizeres de Sebastiani Ferreira, está evidente a nossa 

responsabilidade enquanto pesquisadores das mais diversas e distintas comunidades ou povos 

que têm seus conhecimentos matemáticos natos praticados ou não em um determinado 

contexto ou atividade de manifestação cultural. Assim, a etnomatemática pode ser 

compreendida como uma perspectiva fértil para novos caminhos dos fazeres matemáticos 

destas comunidades que nos são evidenciados por meio de suas tradições. Outro aspecto 
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importante que cabe a etnomatemática é a oportunidade que é dada à matemática escolar por 

favorecer uma relação entre os seus conteúdos e os conhecimentos matemáticos 

desenvolvidos pelos indígenas. 

A partir dessas perspectivas e compreensão do conhecimento cultural e sua conexão 

com a etnomatemática, concordamos com a definição de Mafra (2006, p. 76) sobre a 

etnomatemática, “[...] como [investigação] da construção da realidade (e não mais, apenas das 

idéias matemáticas) a qual os diferentes povos e populações são integrantes e desenvolvem, 

produzem e intercambiam suas distintas etnomatemáticas”. O autor refere-se às experiências 

vividas em campo com um grupo de louceiras da comunidade de Maruanum, no estado do 

Amapá, onde observou e analisou os conhecimentos matemáticos desenvolvidos e/ou gerados 

na fabricação de cerâmicas, configurando a etnomatemática nesse contexto artesanal e de 

saberes tradicionais, com (e) minúsculo e como: 

[...] a produção/construção da realidade local, a partir da elaboração de signos 
lingüísticos e operacionais, desenvolvidos por uma pessoa ou uma comunidade. 
Entende-se a realidade, aqui, como o somatório de conhecimentos produzidos, em 
processo e, freqüentemente combinados e transformados pela ação inevitável da 
intersecção das etnomatemáticas que a interagem (MAFRA, 2006, p. 76). 

Diante disso, a etnomatemática se configura no ambiente indígena, por conduzir em 

parte as pessoas à relação intercultural e multicultural. Significa que há uma troca de 

conhecimentos, de tal maneira, que pouco a pouco, as informações adquiridas e 

compartilhadas são arquitetadas em consonância com os desejos de todas as pessoas 

envolvidas direta ou indiretamente neste processo de aquisição ou de transmissão de 

conhecimento. 

A essa conjuntura, as comunidades indígenas vêm cooperando com seus saberes em 

prol de uma matemática que seja compreensiva e acessível a todas as pessoas, por favorecer a 

contextualização do ensino, por valorizar diferentes conhecimentos, por estabelecer, por 

beneficiar o encontro e o diálogo entre as culturas étnicas e a sociedade envolvente, em favor 

da redução das tensões e conflitos existentes no âmbito das relações socioculturais. 
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Formação de professores e professores indígenas na perspectiva da etnomatemática 

Na pretensão de abordar as contribuições da etnomatemática em contextos indígenas, 

aos quais são desenvolvidas em atividades de formação de professores e para professores 

indígenas, cabe transitar sobre as influências da cultura local, por entender que, nesses 

espaços onde são gerados os conhecimentos, as questões educativas são mais expressivas. 

Isso acontece quando se destacam os valores destas tradições étnicas que supostamente devem 

estar em sintonia com a educação de modo a favorecer, valorizar e incentivar o uso destes 

conhecimentos no ambiente escolar que, certamente tornarão o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos mais significativos e contextualizados pela revitalização das formas 

culturais, entendidas como as manifestações e modos de conceber e perceber a vida, em 

especial, a dos povos indígenas. 

Os estudos etnomatemáticos que acondicionam os cursos de formação de professores 

indígenas estão pautados na diversidade sociocultural e nas potencialidades culturais de cada 

comunidade indígena a qual estes professores pertencem, bem como, em trazer para as 

discussões as suas formas próprias de aquisição e construção de conhecimentos que são 

frutos, em parte, também, do processo de contato com a sociedade envolvente. Como 

observam Ribeiro e Ferreira (2006, p. 149), 

Os diferentes, ao se valorizarem mutuamente, têm a oportunidade de estabelecer um 
espaço comunicacional rico em novidades. A desconstrução de símbolos advindos 
de um eixo cultural preconceituoso se vê facilitada no contexto deste espaço e, nesse 
sentido, a identidade pode ver-se reconstruída em liberdade de pensamento. 

Com vistas a estimular mudanças de atitude no cenário da educação escolar indígena 

que concebe o ensino através da experiência feita, construída e acumulada por meio das 

práticas vivenciadas no dia-a-dia, e por considerar que as comunidades indígenas têm 

elaborado e reelaborado um saber matemático que ora é sustentado pela matemática ocidental 

ora é diferenciado e específico sendo amparado pelas bases da originalidade do contexto que 

lhes são próprias e ao mesmo tempo estão ancoradas no saber cultural, social, histórico e 

político, tanto da comunidade quanto os instituídos pelos sistemas de ensino formal. 
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NÃO-SOLUÇÃO Diagrama 01: ação pedagógica 
Fonte: Sebastiani Ferreira (1997, p. 27) 

Nesse sentido, se faz necessário, por um lado, pensar a formação dos professores 

atuantes nas escolas indígenas que querem cada vez mais adquirir conhecimentos do mundo 

do não-indígena, e por outro rever as ações pedagógicas que são desenvolvidas diariamente 

em sala de aula e, principalmente, na disciplina de matemática. Portanto, uma maneira que 

consideramos eficazes é adotarmos as concepções de etnomatemática abordadas por 

Sebastiani Ferreira (1997, p. 27), como uma proposta educacional, centrada na realidade, 

pesquisada pelos professores e desenvolvida em sala de aula. Conforme o diagrama 01, a 

seguir, o autor propõe uma ação pedagógica impulsionada pela investigação etnomatemática 

para atingir os objetivos educacionais na comunidade pesquisada, 

A aceitação dessa proposta educacional se assenta como uma nova possibilidade a ser 

desenvolvida nos cursos de formação de professores e professores indígenas, pois esta exige, 

do professor um perfil de pesquisador e, principalmente, a reflexão de suas práticas 

pedagógicas para que ocorra uma aprendizagem significativa. Portanto, os professores devem 
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levar em consideração o seu contexto social, cultural e de todo o modo, esse processo de 

formação deve estar pautado no diálogo contínuo e na busca de fazer emergir o pensamento e 

as práticas matemáticas que são vivenciadas constantemente pelos indígenas na realização de 

suas atividades cotidianas. 

Convém, contudo, destacar a importância de conhecer e respeitar os diferentes 

conhecimentos culturais, como apontam Ribeiro e Ferreira (2006, p. 151), 

Compreender o conhecimento não indígena – e o imaginário da população que o 
utiliza enquanto saber materno – é algo que hoje está diretamente relacionado à 
sobrevivência dos povos indígenas. Os seus próprios saberes, porém, necessitam 
estar no centro de qualquer ação educacional. [...]. Assim, não haverá sobreposição 
de uma cultura à outra, não haverá espaço para hierarquizações baseadas em 
discursos tecnológicos equivocados. A sua língua é fundamental, a sua matemática é 
fundamental, o seu universo é a base para a construção de uma educação escolar 
autônoma e, de fato, diferenciada. 

Numa visão mais abrangente dessa observação, destacamos as aulas de matemática 

que são ministradas nas escolas indígenas brasileiras e, em particular, as ministradas pelos 

professores Xerente da Escola Indígena Srêmtõwẽ, que na maioria das vezes se resumem a 

padronização de exercícios mecânicos onde não se observa nenhum tipo de reflexão e/ou 

sobre a possibilidade de utilização de alguns dos conhecimentos tradicionais e culturais dos 

professores e alunos que vivem cotidianamente suas etnomatemáticas. 

Contextualizar o ensino da matemática nos contextos indígenas é essencial. Contudo a 

contextualização deve ser planejada na perspectiva da etnomatemática, haja vista, que ela 

busca valorizar o saber/fazer matemático das pessoas que vivenciam o ambiente cultural e 

distinto e, por meio de práticas educativas dialogadas, autônomas e interculturais. A esse 

respeito D’Ambrosio (1996, p. 114), considera que: 

A contextualização é essencial para qualquer programa de educação de populações 
nativas e marginais, mas não menos necessária para as populações dos setores 
dominantes se quisermos atingir uma sociedade com eqüidade e justiça social. 
[Temos que:] contextualizar a matemática é essencial para todos. Afinal, como 
deixar de relacionar os Elementos de Euclides com o panorama cultural da Grécia 
Antiga? Ou a aquisição da numeração indo-arábica com o florescimento do 
mercantilismo europeu nos séculos XIV e XV? E não se pode entender Newton 
descontextualizado. Sem dúvida será possível papagaiar alguns teoremas, decorar 
tabuadas e mecanizar a efetuação de operações, e mesmo efetuar algumas derivadas 
e integrais, que nada têm a ver com nada nas cidades, nos campos ou nas florestas. 
Alguns dirão que vale como a manifestação mais nobre do pensamento e da 
inteligência humana. 
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Os processos educativos mantêm as práticas de ensino nos ambientes escolares, 

caracterizados de saberes e fazeres, onde os caminhos a serem trilhados são evidenciados 

pelas diferenças entre indivíduos e culturas. Nesse sentido, se torna essencial estabelecer uma 

conexão entre os saberes educativos e as práticas culturais vivenciadas pelos professores e 

pelos alunos, o que de certa forma é favorável à educação intercultural. 

A esse aspecto, Leal Ferreira (2002, p. 13), assinala que: 

O pensamento matemático desenvolvido por diferentes sociedades emerge, hoje, 
como rica fonte de conhecimentos, com a qual os professores devem trabalhar 
partilhando da premissa fundamental de compartilhar, com as pessoas envolvidas, o 
processo coletivo e holístico da construção de conhecimentos. 

Nesse sentido, o uso de idéias matemáticas em um contexto de formação de 

professores indígenas, é evidenciado por Sebastiani Ferreira, desde 1994, junto aos 

professores Waimiri-Atroari com os quais passa uma semana por ano desde então, onde 

desenvolve trabalhos de mais de 8 horas semanais, sendo esse tempo distribuído entre os 

períodos matutino e vespertino, como descreve o autor, 

Geralmente pela manhã me preocupo com a formação matemática, então, conceitos 
matemáticos são ensinados de uma maneira, quando possível, com exemplos da 
realidade deles. Já foram trabalhadas as quatro operações, frações, regra de três, 
juros e porcentagem, perímetro e área das figuras geométricas mais conhecidas e 
medida de ângulo. Cada ano eu tenho que retomar alguns conceitos, pois na aldeia é 
muito difícil eles estudarem, mas tenho notado um crescimento grande na aquisição 
de conhecimentos estudados. Na parte da tarde trabalhamos cada ano temas 
diferentes: planificação da construção da maloca-escola no Núcleo, o uso da 
calculadora, entrevistas para modelação matemática, modelar matematicamente 
notícias de jornal, a modelagem de conhecimentos étnicos e neste último ano 
trabalhamos com jogos que são úteis no ato pedagógico (SEBASTIANI 
FERREIRA, 2004, p. 87). 

Convém destacar que os estudos em Educação Etnomatemática muito têm contribuído 

para o crescimento dos professores indígenas ao propiciar novas metodologias de trabalho a 

partir das pesquisas de campo desenvolvidas por eles mesmos, como indica Sebastiani 

Ferreira (2004, p. 87), 
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Este trabalho tem-se mostrado muito promissor, no sentido de formação dos 
professor/índio como: em primeiro lugar um conhecedor dos conceitos que estão 
estudando. [...]. Em segundo lugar a formação deles como pesquisadores de campo, 
etnógrafos mesmo. [...]. Eles, como detentores privilegiados dos seus conhecimentos 
étnicos, são as pessoas mais apropriadas para este trabalho. [...]. Estão aptos também 
a compreender melhor o mundo do não-índio e de todo o papel que a matemática 
institucional exerce neste mundo, conseguem ler, analisar e criticar notícias 
jornalísticas que usam a matemática como ferramenta de compreensão. 

Vale salientar que qualquer forma de investigação que se pretenda realizar em 

contexto de formação de professores e suas práticas de sala de aula, deve-se analisar o espaço 

interno no qual os professores estão inseridos e, ainda que tal investigação esteja pautada nos 

quereres e nas vontades desses professores, como também nos resultados alcançados que 

sejam, de algum modo, retornado para a comunidade. Comum a essa idéia, Ribeiro e Ferreira 

(2006, p. 151), refletem sobre seus trabalhos desenvolvidos junto à educação escolar indígena, 

[...] [temos] procurado partir do saber local para, em um segundo momento, lidar 
com outras formas de explicar, aprender e conhecer. Esse percurso, só tem se 
viabilizado por meio do diálogo e da pesquisa. Sem eles, a relação não se estabelece 
– ou torna-se complicada – e a imparcialidade na compreensão de mundos distintos 
torna-se distante. Os queres das pessoas envolvidas no processo educacional 
precisam ser amplamente compreendidos e discutidos a fim de tornar legítima a 
prática escolar. Quem efetivamente conhece as necessidades de um povo é o próprio 
povo e isso nada impede a construção harmoniosa de um ambiente multicultural. A 
escola, por exemplo, diferentemente de outras instituições que se 
aproximaram/aproximam das aldeias, é hoje considerada uma necessidade por 
grande parte dos indígenas brasileiros. Ao [nosso] ver, eles a compreendem 
enquanto um elemento que possibilita a inclusão político-social. 

Do ponto de vista das propostas pedagógicas e de formação, são os professores os 

sujeitos de seus conhecimentos étnicos, conhecimentos esses que poderão ser exemplificados 

na matemática, na história, na geografia, na arte, na ciência, na língua portuguesa, na 

educação religiosa que são desenvolvidos em salas de aulas ou transformados em saberes a 

serem repassados, a outros e seguidos pelas futuras gerações indígenas. No entanto, este 

entendimento certamente caracteriza a construção de conceitos matemáticos e 

etnomatemáticos advindos do contexto local, como fruto cultural e social, evidenciando 

também a história de vida das comunidades indígenas ao longo dos tempos de convívio com 

outros povos culturalmente distintos e com a sociedade envolvente.  
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Na verdade, esses apontamentos implicam diretamente na formação do professor e sua 

relação com ensino-aprendizagem da matemática em contextos socioculturais. É possível, 

entretanto, identificar, nesse processo de construção e articulação, a importância das 

investigações matemáticas propostas pela etnomatemática. Como enfatizam Monteiro; Orey e 

Domite (2006, p. 30),  

[...] a Etnomatemática, insere-se no contexto da formação do professor entendendo 
que esta deve privilegiar atitudes investigativas, reflexivas e principalmente que esta 
formação deve ter um caráter permanente e coletivo. Ou seja, na perspectiva da 
Etnomatemática a prática educativa não se limita às ações didático-pedagógicas no 
interior das salas de aulas, mas, principalmente, em processos reflexivos sobre a 
própria prática, como também um olhar imerso por reflexões teóricas que permitam 
à equipe pedagógica desvendar os processos de construção das desigualdades e 
diferenças presentes no interior das instituições escolares. 

Evidentemente que essas colocações, chamam a atenção não somente para a formação 

do professor, mas também, para toda a estrutura educacional, onde se faz necessário projetar 

ações comuns, que procuram levar em consideração os interesses, o meio sociocultural e a 

experiência de vida que os professores e alunos trazem para a escola. A partir dessa 

abordagem, espera-se que o professor desenvolva essas atitudes em sala de aula ao propor 

atividades que levem em consideração a compreensão, a interpretação, a explicação, a 

sensibilidade, o senso de solidariedade e outros fatores importantes que possam favorecer uma 

aprendizagem de real significado. 

Vê-se, portanto, que o processo de formação via etnomatemática faz emergir por meio 

da investigação desenvolvida pelos professores, idéias matemáticas que se fazem presentes 

tanto na escola quanto no contexto local ao qual se está inserido. Refletir sobre os aspectos de 

formação do professor é analisar e ponderar os dizeres de Domite (2004, p. 419), 

[...] nossa discussão sobre formação de professores (de matemática) numa 
perspectiva da etnomatemática estará considerando pelo menos dois movimentos: a 
ênfase dada aos princípios quando a busca é levar em conta a cultura no terreno da 
educação e o próprio movimento de formação. 
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Naturalmente, que nos âmbitos de uma cultura caracterizada por pessoas de mesmo 

grupo ou não, percebe-se que cada indivíduo, tem exposto a sua realidade de forma singular 

em várias dimensões como, por exemplo: a social, a política, a econômica, a individual e a 

coletiva. É nesses processos de exposição e convívio diário das pessoas que ocorre às inter-

relações favorecendo o saber/fazer que se apresenta como fundamental para a construção da 

dinâmica cultural. 

Olhar o desenvolvimento de tais saberes e fazeres específicos de uma cultura faz 

suscitar um ambiente de interconexão entre manifestações e atividades culturais que são 

evidenciados por um lado, por valores e conhecimentos próprios, e por outro, pela troca 

desses conhecimentos por meio da convivência, conversas compartilhadas, indagações e 

questionamentos que, muitas vezes, não são respondidos oralmente e ou escritos mas sim, na 

visão do olhar e do sentir proporcionando assim, vontades e aspirações de partilhar com 

outras pessoas o conhecimento gerado no contexto local, bem como a busca por novas formas 

de interpretar a sua realidade a partir de outros contextos e, que esteja em consonância com o 

seu ambiente cultural. Como propõe Bello (2004, p. 384), 

É consenso que as diferentes situações sociais formam parte de uma realidade sócio 
- econômica - cultural vivida por uma comunidade. Essa realidade move-se num 
espaço social mais amplo que o âmbito escolar e, portanto, não precisa 
exclusivamente da escola para se desenvolver. O docente deve saber relacionar esses 
contextos com os objetivos da comunidade, os objetivos educacionais da escola e 
seu papel como docente. Desta maneira, as situações ou contextos sociais devem ser 
(re) contextualizados, num contexto de espaço e tempo diferente: o contexto escolar. 

Podemos observar, assim, que as comunidades indígenas têm elaborado e reelaborado 

um saber/fazer alicerçado na mediação e articulação dos conhecimentos interculturais, 

culturais e tradicionais, que são, ainda, desenvolvidos de modo a evidenciar em suas 

atividades cotidianas elementos que elucidam idéias de um saber matemático que lhes são 

próprios e, muitas vezes, não são considerados, pelos mesmos, como um conhecimento 

matemático e que de certa forma, pode ser discutido em sala de aula, desde que seja do 

interesse da comunidade, dos professores e dos alunos. 

De todo modo, a dificuldade consiste na compreensão e na relação que se pode ter 

com os conteúdos escolares de matemática os quais são instituídos nas escolas de suas aldeias 

e o conhecimento que lhes é próprio. 
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Nesse sentido, pressupor qualquer forma de ação pedagógica que possa estabelecer 

uma conexão entre o contexto dos saberes tradicional e os educacionais que contemplem a 

formação dos professores a partir de suas necessidades, interesses, anseios e desejos é fazer 

surgir nesse espaço de construção e interação novas perspectivas de trabalho e pesquisa que 

possam considerar a matemática e as outras áreas da estrutura escolar com o conhecimento 

cultural e social procurando situá-las na compreensão do saber e fazer dos indígenas. Haja 

vista que: “a comunidade indígena, tanto como povo quanto como aldeia, tem uma 

racionalidade operante que temos que saber descobrir para que as novas ações pedagógicas 

possam [ser desenvolvidas no âmbito da formação dos professores e no ambiente escolar]” 

(MELIÁ 2000, p. 16). 

Nessa perspectiva, todo desenvolvimento de articulação, de organização social e de 

divulgação intelectual do conhecimento que configura a Educação Etnomatemática, como 

uma tendência fértil na formação de professores indígenas ao possibilitar, novas investigações 

de idéias, formas e geração de conhecimentos culturais que traduzem a concepção da 

realidade como um todo fazendo emergir a matemática cultural que almeja o diálogo nos 

ambientes educacionais. 
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III 
 

Tempo, espaço e tradições na cultura 
Xerente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Para nós Akwẽ, a coisa mais bonita do mundo 
 é termo dentro de nós mesmos a dignidade e 

 o orgulho de sermos índios”. 
Constantino Xerente 

aldeia Boa Esperança 

A valorização da transmissão do conhecimento
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Espaço e tempo: caracterizando o povo Xerente 

Historicamente, são poucos os registros relativos à comunidade indígena Xerente que 

possam nos ajudar a compreender as mudanças impostas, tanto pela dinâmica cultural do 

grupo como pela situação de contato direto com o não-indígena. Entretanto, há de considerar, 

a sua oralidade que é um dos maiores registro desta cultura. Além disso, destacamos os seus 

valores, as suas memórias culturais, os símbolos, a mitologia, a crença, a cura, entre outros, 

mecanismos que são próprios desse povo, que são transmitidos de geração a geração por meio 

da história oral e materna garantindo assim, a manutenção da tradição e auto-afirmação do 

grupo. 

Contudo, convêm lembrar, que muitas comunidades indígenas têm desprendido 

grandes esforços para manter e preservar as suas Terras, suas tradições, seus recursos naturais 

e, principalmente, a sua língua materna15, que corre sérios riscos de desaparecer, considerando 

que são poucos os falantes de determinadas línguas, ou então, quando os pais ou outros 

adultos não mais se comunicam com as crianças usando a língua materna. 

Outra vertente em que muitas comunidades se encontram hoje é o contato direto com a 

sociedade envolvente impondo a essas comunidades a adoção de novos hábitos, costumes e 

até outros valores culturais que são totalmente alheios aos indígenas e com isso se nota a 

desvalorização dos seus saberes e tradições. 

D’Ambrosio (2002, p. 40), é enfático em suas colocações ao contextualizar e, ao 

mesmo tempo, combater a perversão embutida nos mecanismos e meios utilizados por àqueles 

que pretendem dominar, afirmando que: 

Uma forma, muito eficaz, de manter um indivíduo, grupo ou cultura inferiorizado é 
enfraquecer suas raízes, removendo os vínculos históricos e a historicidade do 
dominado. Essa é a estratégia mais eficiente para efetivar a conquista. A remoção da 
historicidade implica na remoção da língua, da produção, da religião, da autoridade, 
do reconhecimento, da terra e da natureza e dos sistemas de explicação em geral. Por 
exemplo, hoje qualquer índio sabe o Pai Nosso e a Ave Maria, crê em Deus e em 
Cristo, embora todo esse sistema nada tenha a ver com suas tradições. Ao ver 
destruído ou modificado o sistema de produção que garante o seu sustento, o 
dominado passa a comer e a gostar do que o dominador come. 

15 No Brasil são faladas 180 línguas conhecidas e distribuídas em 41 famílias, dois troncos lingüísticos: Tupi, 
Macro-Jê e dez línguas isoladas. Para uma revisão mais detalhada a respeito do campo lingüístico, consultar o 
site: www.socioambiental.org/pib/portugues/línguas. Acessado em março de 2007. 
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Frente ao contexto mencionado anteriormente, os Xerente, autodenominados Akwẽ, 

que significa “indivíduo” e/ou “gente importante”, conforme Severo e Raimundo, dois 

grandes sábios indígenas anciãos, detentores de muitas sabedorias de seus antepassados. Eles 

nos informam que muitos conhecimentos da história dos Xerente, como as visões mítica e 

religiosa, os cantos indígenas, as tradições festivas e as curas alternativas precisam ser 

preservadas para manter viva a história desse povo.

A história de vida dos Xerente é descrita por meio de estudos antropológicos, com 

base na história oral desse povo, nos relatos e documentos deixados por funcionários do 

Governo da Província de Goiás e, também, por missionários que percorreram o centro-oeste 

brasileiro durante os séculos XVIII e XIX. Alguns destes são descritos por Queiroz (1953, p. 

104) seguindo a etnografia de Nimuendajú (1942), ela afirma que, teriam os Xerente, habitado 

os sertões do Nordeste e, posteriormente, migrado para a região Norte do Brasil, em busca da 

abundância de água, ao dizer que: 

São os Xerente uma tribo jê que habita as margens do Tocantins. Oferece-lhes aí a 
natureza, de maneira relativamente fácil de ser obtida, caça, pesca e produtos 
vegetais, como o babaçu e o buriti, fartamente representados no território. Nessas 
matas, a subsistência não parece, pois, apresentar problemas sérios, a água, mesmo 
nos períodos de mais rigorosa estiagem, é amplamente suprida pelo Tocantins e seus 
afluentes. Por que se manifestou então nessa tribo tão visivelmente a “ansiedade 
alimentar”, que levou à criação de uma cerimônia como a do Grande Jejum? Para 
que “este gasto extraordinário de esforço a fim de afastar uma desgraça de 
significação relativamente desprezível” – a seca – numa região em o que “o 
Tocantins e seus afluentes maiores oferecem perenemente água mais que suficiente 
para as necessidades dos indígenas em todas as épocas do ano”? 

E acrescenta justificando tal fato, 

É que – di-lo o próprio Nimuendajú – os Xerente não foram sempre uma tribo da 
floresta; seu “habitat” anterior teria sido o Nordeste seco, onde desaparecem os rios, 
morrem de sede os animais, fenecem as plantas no tempo da estiagem, onde de 
certos em certos anos se repete o flagelo da falta de total de chuvas. Eles mesmos 
contam que seu território foi mais para leste, para os lados do rio São Francisco, na 
região dos campos. 
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De modo geral, esses relatos escritos sobre a historiografia dessa época, consideram 

que os Xerente ou Akwẽ, incluindo os Xavante A’we que significa “gente”, os Acroás e os 

Xacriabá, “Até boa parte do Século XIX, por diversas vezes essas duas nações Xerente e 

Xavante são apresentadas ora como se fosse uma só, ora como se fossem duas. Por vezes – e 

infelizmente em número menos freqüente – foram denominados por Akuem” (FARIAS, 1990, 

p. 31). Em relação aos Acroás e Xacriabá ressalta a semelhança lingüística e cultural. Logo, 

pode ou não ter sido uma única comunidade indígena. “Como hipótese inicial, podemos supor 

um processo de fracionamento interno, semelhante aos Timbira e Kayapó, que teriam estado 

em curso até meados do Século XIX” (FARIAS, 1990, p. 39). 

Entretanto, convêm considerar que devido às poucas referências literárias anteriores ao 

Século XIX, que se reportam aos Xerente enquanto uma comunidade distinta culturalmente, 

não é muito esclarecedora quando comparadas às demais comunidades indígenas brasileiras. 

Portanto, carecem de uma reconstituição historiográfica para que possamos entender de forma 

mais detalhada o universo indígena Xerente. Há de se considerar alguns dados históricos que 

datam provavelmente do Século XVIII os primeiros contatos dos Xerente com os não-

indígenas, em particular com os bandeirantes conforme, Ravagnanai (1991, apud PAULA, 

2000, p. 42): 

Os documentos de modo geral os tratam genericamente de gentios, não se 
preocupando em especificar o nome tribal. Mas pela sua localização geográfica, isto 
é, ‘a bacia do Tocantins, desde o sul de Goiás até o Maranhão, estendendo-se do rio 
São Francisco ao Araguaia’, pode-se seguramente deduzir que muitas vezes tiveram 
escaramuças com os bandeirantes, uma vez que o habitat foi bastante percorrido por 
estes. 

Todavia, o contato com os não-indígenas provocou muitas confluências políticas, 

discórdias e ataques, tanto por parte dos indígenas aos não-indígenas como vice-versa. Por 

conseguinte, os indígenas Acroá foram extintos, e quase que extintos também os Xacriabá que 

migraram para Minas Gerais e os Xavante para o Mato Grosso, enquanto que os Xerente 

permaneceram na região se fixando no aldeamento de Teresa Cristina, por volta de 1840. 

Posteriormente Teresa Cristina passa ser chamada pelos indígenas de Piabanha16. Hoje, atual 

Tocantínia. 

16 Peixe de escama (branca). Muito comum encontrá-lo nas águas doce dos rios do Sono e Tocantins. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 64

A partir de então, os Xerente têm vivido nesta região, onde têm elaborado e 

reelaborado seus costumes culturais como um meio de manter vivas as sua manifestações 

culturais, posto que precisassem aprender a conviver com os não-indígenas por conta do 

contato com a sociedade envolvente, pois, muitas de suas aldeias ficam próximas às cidades 

de Miracema, Tocantínia, Rio do Sono, Aparecida do Rio Negro, Pedro Afonso, Lajeado e 

Palmas. Isso sem dúvida possibilita as idas e vindas dos indígenas nessas cidades, tornando-se 

inevitáveis o contato étnico, social e cultural. 

Com a pacificação dos Xerente em conviver, de certa forma, em paz com a sociedade 

envolvente, surgem e se inserem no contexto Xerente muitas manifestações religiosas com o 

objetivo de catequizar os indígenas, desde o possível contato com os missionários jesuítas, 

passando pela administração religiosa dos freis dominicanos de Porto Nacional e pela 

catequese dos capuchinhos de Tocantínia, até chegar aos dias atuais, com a atuação de 

missionários pertencentes ao CIMI17, incluindo nesse trajeto o catolicismo que se faz presente 

há tempos entre os Xerente. A partir da década de 1950 as Missões Batista chegam às Terras 

Indígenas Xerente e apresentam aos mesmos uma proposta religiosa e educacional, 

permanecendo ainda hoje entre os Xerente. 

Não é do nosso interesse, discutir neste estudo as questões religiosas da cultura 

Xerente, ora impostas pelas políticas colonizadoras ou ora intencional, como forma de educá-

los via evangelização. No entanto, destacamos uma observação, um tanto crítica e irônica 

feita por David Maybury-Lewis (1990, p. 184), ao presenciar uma cena um tanto intrigante 

entre os indígenas da aldeia Baixa Funda, localizada às margens do rio do Sono, na década de 

1950. Quando um mensageiro Xerente, tendo indo a Tocantínia, traz entre as mercadorias 

uma garrafa de pinga e uma bíblia. 

Observei fascinado quando ele exibiu uma bíblia novinha em folha, que ele devia ter 
adquirido na casa da missionária protestante norte-americana. Teria ela feito uma 
conversão? Alguém que estava preparado a levar os Evangelhos a seus irmãos? 
Teria sido um feito impressionante. Mas esta não era uma reunião normal de oração. 
De qualquer modo, eu estava curioso a respeito do que ele faria com a bíblia, já que 
sabia que ele não podia ler. Solenemente, ele rasgou uma página dela e a entregou ao 
primeiro homem no semicírculo. Daí rasgou outra e a deu ao segundo homem e 
assim por diante, até que cada membro do grupo estava sentado com uma página do 
[livro] de Gênesis na mão. Ele procurou então em sua cesta de mão e encontrou 
fumo, que também foi distribuído. Com a solenidade de um ritual importante, cada 
homem preparou um cigarro para si. 

17 Conselho Indijenista Missionário.  
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A cena descrita por David Maybury-Lewis nos aponta um aspecto muito importante a 

respeito das sucessivas conversões religiosas que os Xerente estavam, e ainda estão sendo 

submetidos. A esse processo, questionamos, será que os Xerente tem realmente assimilado 

internamente em suas tradições míticas e religiosas os conhecimentos advindos de outra fé 

cristã? 

Contudo, os mais de duzentos e cinqüenta anos de contato dos Xerente com os não-

indígenas têm levado essa comunidade a elaborar e reelaborar os seus valores culturais, bem 

como a incorporar em suas tradições religiosas, muitos dos valores das religiões protestantes e 

católicas, quer sejam nas aldeias ou nas cidades circunvizinhas, uma vez que os indígenas 

freqüentam ou moram nessas cidades, em particular, Tocantínia e Miracema. Entretanto, a 

cultura mítica religiosa desta comunidade, ainda, é muito forte e prova disso é a participação 

direta dos pajés na vida social e política desta comunidade. Outros fatores, também 

referenciam as expressões de rituais, como por exemplo: a cura com ervas medicinais, os 

rituais fúnebres, os casamentos de acordo com os padrões estabelecidos pela tradição, os ritos 

de nominação, os mitos, a cosmologia indígena, etc.

Nessa perspectiva, os Xerente tem buscado a revitalização de muitas de suas tradições 

mediante os projetos que são desenvolvidos pela Coordenação de Educação e Cultura do 

Programa de Compensação Ambiental Indígena Xerente (PROCAMBIX)18, em parceria com 

a FUNAI19 são promovidas várias festas indígenas e reuniões com os mais velhos, com o 

objetivo de discutir algumas das manifestações culturais dos tempos passados, que ora, muitas 

dessas tradições estão em desuso, mas, continuam vivas na memória de muitos indígenas. 

Conforme o relato do diálogo estabelecido entre Pedro Dakwapsikwa e Maybury-Lewis 

(1990, p. 204),  

“Temos vários wawen”, respondeu ele. “Aqui existem muitos velhos que nos 
orientam e nos ajudam a lembrar os costumes de nossos pais. Mas eu também sou 
chefe. Não falo bem, mas é meu dever dar conselhos a meu povo. Aprendo com os 
velhos, assim, quando for velho, serei capaz de falar tão bem como eles”. 

18 O Programa Xerente tem sua origem na necessidade de se compensar e mitigar impactos ambientais diretos e 
indiretos junto aos índios que habitam as Terras Indígenas Xerente e Funil, localizados no Estado do Tocantins, 
em decorrência da construção e funcionamento da Hidroelétrica Luiz Eduardo Magalhães, implantada no Rio 
Tocantins com uma potência de 905 MW e um reservatório de 750 Km² de área total, tendo uma produção média 
de energia de 5,1 milhões de MW por ano inicialmente. OPAN, GERA/UFTM, INVESTICO. Diagnóstico 
etnoambiental das Terras Indígena Xerente e Funil. Relatório final. Cuiabá (mimeo) (200, p. 1-4).  
19 Fundação Nacional de Apoio ao Índio, tendo, uma sede regional administrativa na cidade de Gurupi-TO. 
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Nesse sentido, podemos indicar nas palavras do wawẽ20 Severo (2007), “um índio 

nunca esquece suas tradições, seus valores e respeito por elas. Pode até sair da aldeia, estudar 

na Universidade, conviver todos os dias com os brancos, falar como os brancos, mas ele 

nunca esquece que é um Akwẽ, e que deve respeito ao seu povo e aos seus costumes”. A 

persistência dos velhos em revitalizar os conhecimentos tradicionais e em garantir a sua 

transmissão possibilitaria e muito o prosseguir da história de vida e luta do povo Xerente em 

relação à situação de contato que muito tem contribuído para o esquecimento dos hábitos e 

costumes indígenas. 

Contudo, há de se destacar que a escola enquanto agente social, também tem suas 

responsabilidades nesse processo de revitalização, quer seja por meio dos conteúdos escolares 

em sala de aula ou por promover momentos de pesquisas com os alunos da realidade local a 

qual a escola esta inserida. Com isso, estaria contribuindo com a contextualização do ensino e 

com a comunidade em preservar a cultura indígena que há tempos vem sendo fragmentada. 

A esse propósito esta comunidade indígena mantém com vitalidade a língua materna. 

A exemplificar, as crianças até cinco anos de idade só falam na língua mãe, ou seja, são 

monolíngües, os adultos a utilizam em todos os momentos da vida cotidiana e falam 

regularmente o português. Há que se reconhecer, no entanto, que o uso das línguas indígenas 

por parte de seus membros é extremamente importante para a continuidade e preservação da 

sociolingüística, tanto no contexto das aldeias como na educação escolar. Corroborando com 

essa vertente lingüística, Matos e Monte (2006, p. 71), informam que: 

Há grande quantidade de sociedades indígenas cujas primeiras línguas são aquelas 
de seus antepassados. Outras adotaram variantes regionais do português diante o 
desaparecimento de suas línguas originárias nos últimos cinco séculos. Em geral, há 
uma tendência ao bilingüismo como parte dos processos de contato com a sociedade 
nacional. Entretanto, existem ainda casos de indivíduos monolíngües em língua 
indígenas, geralmente os velhos e as crianças [...]. Também se encontram casos de 
multilingüismos em algumas terras indígenas do país, onde se entendem e/ou falam 
fluentemente ou parcialmente duas ou mais línguas indígenas. 

Essas considerações encontram ainda muitas manifestações de pensamento e, 

conseqüentemente, de conhecimento a expressar toda uma diversidade cultural em particular à 

20 wawẽ significa velho. KRIEGER, W. B.; KRIEGER, G. C. (Org.). Dicionário escolar: Xerente – 
português/português-Xerente. Rio de Janeiro: Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, 
1994. 
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situação de revitalização, manutenção e desenvolvimento das línguas indígenas. Entretanto, 

quando falamos a respeito das línguas indígenas e seus falantes, devemos considerar nesse 

processo as famílias lingüísticas. Famílias que têm semelhanças entre si, por sua vez, são 

agrupadas em troncos lingüísticos. Deste modo, os Xerente são pertencentes lingüisticamente 

ao tronco Macro-Jê e são denominados Jê centrais, devido a sua localização geográfica. Não 

obstante, são pertencentes também a esse tronco, apresentando variações tanto na escrita 

quanto na oralidade as seguintes comunidades indígenas, conforme o diagrama 02. 

Todavia, os contextos histórico, lingüístico e social devem ser entendidos com as lutas 

das comunidades indígenas pelos seus direitos, então, configurados na Constituição Federal 

de 1988, que preconiza a esses povos fazerem uso de suas organizações, costumes, línguas, 

crenças, tradições e, principalmente, o direito as Terras tradicionalmente ocupadas pelos 

mesmos. 

Diagrama 02: tronco lingüístico Macro-Jê 
Fonte: www.socioambiental.org/pib/portugues/linguas/macroje.shtm
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É mediante esse aparato legal que, em dias atuais, os Xerente têm suas Terras 

demarcadas. De acordo com Xerente (2001), a reserva é composta pelas Terras Xerente e 

Funil, sendo a primeira demarcada pelo Decreto Presidencial de Nº 71 497, de 19 de setembro 

de 1972, ainda, no Estado de Goiás, conhecido como norte goiano, com uma extensão 

territorial de 167 542 hectares e a segunda demarcada em 1988 com uma área de 16.000 

hectares. Hoje, ambas estão localizadas no cerrado tocantinense, sendo que a oeste a área 

ocupada pelos indígenas tem seu limite com o rio Tocantins e a leste com o rio do Sono. 

(Figura 02). 

As Terras pertencentes a esta etnia são de solo úmido, sua fertilidade depende do 

período de chuvas na região. A referida área possui, de certa forma, água em abundância 

indicando um potencial de aproveitamento de recursos bastante diversificados. Os rios que 

fazem limites com as áreas da reserva são de grandes cursos d’água que apresentam paisagens 

semelhantes, apesar das significativas diferenças relacionadas ao estado de conservação à 

pressão ambiental. As terras próximas aos rios são de áreas planas e inundáveis nos períodos 

de chuvas na região. 

Figura 02: mapa das Terras Xerente 
Fonte: www.socioambiental.org/pib/portugues/quanqua/indicadores/terrasindígenasdobrasil
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Dentre os estudos etnológicos sobre o povo Xerente, destacamos os de Lopes da Silva 

e Farias (2000), que descrevem em um primeiro estágio, os estudos etnográficos do francês 

Curt Nimuendajú21, realizado na década de 1930 que denunciava as péssimas condições de 

vida dos indígenas de um modo geral. Em segundo momento os autores apresentam uma 

discussão em torno da partição clânica e suas subdivisões. 

Outro estudo que também merece destaque são os de David Maybury-Lewis22, que 

contradiz, em parte, as pesquisas de Nimuendajú, ao evidenciar a intensidade, a capacidade 

dos indígenas de se manterem como uma entidade cultural e lingüística diferenciada e pela 

surpreendente capacidade de resistência de seu modo de vida. 

Não obstante, algumas versões a respeito da história de vida dos Xerente são descritas 

pelos próprios indígenas como o professor Samuru, os anciãos Severo e Raimundo. Para eles, 

em tempos passados a comunidade vivenciou momentos de muitas dificuldades em termos de 

alimentação, saúde, educação e sobrevivência. Porém, muitas medidas de emergência foram 

tomadas por parte da FUNAI, bem como pela própria comunidade. 

Tais medidas de apoio se constituíram na implantação de roças, cestas básicas, auxílio 

financeiro e assistência médica. Essa atitude contribuiu para a reestruturação da comunidade, 

tanto socialmente quanto culturalmente, possibilitando, o crescimento da população e 

conseqüentemente o número de aldeias. 

Os estudos sobre a população Xerente mostram que o número de indígenas é uma 

variável constante desta comunidade e faz referência aos momentos históricos vividos pelos 

indígenas, a saber23: 2 200 em 1851 – Frei Rafael de Taggia; 1 360 em 1924 – Urbino Viana; 

330 em 1963 - Maybury-Lewis; 700 em 1982 – Pastor Rinaldo de Mattos; 1 000 em 1987, 

FUNAI. Posteriormente, em 1998, a FUNAI indicou uma população de 1756 pessoas 

espalhadas por trinta e três aldeias. 

Convém sublinhar que nesse processo populacional o número de aldeias também 

sofreu alterações, conforme os resultados pesquisados por Melo e Monteiro (2005) que 

evidenciam um crescimento progressivo de trinta e três para quarenta e duas aldeias. Isso se 

deve, em muitos casos, ao fator político interno do fracionamento das próprias aldeias, ou 

seja, disputa de poder entre caciques e indígenas ligados aos órgãos de poder, como as 

21 O nome Nimuendajú foi recebido dos Guarani, com quem viveu durante a primeira década do século XX, o 
nome significa “o ser que cria ou faz o seu próprio lar”. 
22 Maybury-Lewis, recebeu o nome de Wawenkrurir que em Xerente significa velhinho e sua esposa Pia recebeu 
o nome de Tpedi que quer dizer em Xerente peixe. 
23 Informação disponível no site: www.socioambiental.org/pib/português/populaçãoxerente.shtm. Acessado em 
06 de maio de 2007. 
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associações, que tentam de algum modo obter recursos financeiros, empregos e melhorias 

para as aldeias junto as Associações Indígenas, FUNAI e Governo do Estado. 

Atualmente, os Xerente contam com uma população de aproximadamente 3 300 

habitantes distribuídas em 52 aldeias, identificadas dentro de um marco territorial conhecido 

por PIN24. Assim temos: PIN Funil: aldeias Funil e Boa Fé. PIN Rio Sono: aldeias 

Sangradouro, Rio Sono, Riozinho e Cabeceira Verde. PIN Brupẽ: aldeias Bruprẽ, Zé Brito, 

Novo Horizonte, Traíra, Santo Antonio, Mirassol, Lageado e Jenipapo. PIN Xerente: aldeias 

Salto, Porteira, Recanto ou Krité, Nova, Karehu, Cercadinho, Vão Grande, Bela Vista, Mata 

do Coco, Varjão, Boa Esperança e Santa Cruz. PIN Brejo Comprido: aldeias Serrinha, 

Paraíso, Boa Vista, Santa Fé, Cabeceira da Água Fria, Recanto da Água Fria, Sucupira, 

Aldeinha, Brejo Comprido, Bom Jardim, Morrinho, Baixa Funda, Rio Preto, Brejão e 

Brejinho. 

Sebastião Nolêto25 afirma que o crescimento constante das aldeias tem prejudicado e 

muito, os trabalhos de assistência junto aos Xerente, no tocante a moradia, a saúde, a 

educação, ao transporte e até mesmo em relação à questão de subsistência da comunidade, 

pois o deslocamento desses indígenas de uma aldeia para outra, ocasiona, a estruturação de 

uma nova aldeia. Os indígenas não levam em consideração as condições do local onde devem 

se fixar, principalmente quanto ao acesso da água potável e do transporte. 

Em outros tempos, a mudança de uma localização para outra era vista com outros 

olhos, pois os Xerente sempre foram conhecidos como caçadores e coletores. Assim sendo, a 

mobilidade se constituiu em uma característica típica desta comunidade, ainda hoje 

preservada. Outro fator que justifica essas alterações estruturais é o aumento crescente de 

pessoas nas partições clânicas. 

Nos dias atuais, percebe-se que esta dinâmica de estruturação física tem gerado ao 

longo do tempo arranjos políticos dentro da cultura local, como por exemplo: o fortalecimento 

dos líderes indígenas, caciques, conselho dos velhos, contribuindo e motivando os grupos de 

parentescos, ou seja, do mesmo clã, a migrarem e, assim, construírem uma nova aldeia. No 

entanto, três aldeias resistem ao processo de fragmentação, a saber: Funil, com 185 habitantes, 

Porteira, com 258 indígenas e Rio Sono com 185 pessoas. Contudo, não podemos afirmar que 

nessas aldeias não aconteça à translação de pessoas.

24 Posto Indígena Xerente. 
25  Entrevista concedida em janeiro de 2007. Engenheiro Ambiental responsável pelo Programa de Zoneamento 
nas aldeias. 
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Nesse contexto histórico, os Xerente têm sua subsistência garantida por meio da 

exploração do cerrado, onde caçam, coletam frutas, raízes e plantas medicinais, associada a 

uma agricultura de coivara26. O processo de implantação da maioria das roças é proveniente 

da derrubada, queimada, plantio e colheita que conta com a participação de todo um segmento 

familiar: pais, filhos solteiros, casados e genros.

Em algumas aldeias, sob a liderança do cacique, organizam roças de maior amplitude, 

que contam com a participação de diversos segmentos familiares. A produção das roças é 

distribuída entre os membros de um determinado segmento familiar, e entre os moradores de 

toda a aldeia. Atualmente, se presencia esse fato na produção das roças mecanizadas, que 

foram introduzidas entre os Xerente após a construção da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo 

Magalhães, no rio Tocantins. 

A pesca, que já foi uma importante fonte de alimentação para os Xerente, vem se 

declinando progressivamente com o passar dos anos, devido os impactos ambientais causados 

pela construção da usina hidrelétrica mencionada. A tendência é aumentar ainda mais a 

escassez dos peixes. A caça também tem sofrido escassez constante em função dos impactos 

causados aos recursos naturais, particularmente, as queimadas indevidas, desmatamentos, 

entre outros. 

Todavia, os Xerente acreditam que apesar da escassez dos peixes e das caças os 

indígenas terão sua subsistência garantida por meio da Terra (plantações), dos rios (pesca), da 

floresta (caça) e de alimentos comprados na cidade.

Aldeia Porteira27

A aldeia Porteira, local de realização deste estudo (Foto 01), é uma das mais antigas 

aldeias quando comparada à maioria das outras existentes nas Terras Indígenas Xerente28. A 

primeira ocupação espacial da referida aldeia remonta ao final da década de 1910 e início dos 

anos 1920 em localidade não muito distante da atual, próximo a barra do ribeirão Porteira, 

aproximadamente 15 km de distância desta aldeia. A sua extinção ocorreu devido à 

26 Consiste na derrubada e queimada da mata ou floresta. Posteriormente a primeira queimada se junta os troncos 
das árvores para uma nova queimada e posteriormente plantam as roças neste local (informação obtida com 
Lenivaldo Xerente por ocasião do trabalho de monografia da especialização em 2005). 
27 Nrõ Zawi, como os indígenas se referem à Aldeia. 
28 Existem mais duas aldeias tão antigas quanto a Porteira: a Funil e a Rio Sono. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 72

construção de um Posto Indígena às margens do rio Tocantins, o que ocasionou a mudança 

dos indígenas para as proximidades deste posto. A partir de então, criou-se uma nova aldeia 

que está implantada em uma área junto à margem direita do rio Tocantins, desde a década de 

1960. Nos dias atuais a aldeia conta com uma população de 258 pessoas distribuídas em 54 

casas. 

A aldeia está localizada a uma distância de aproximadamente 20 km da cidade de 

Tocantínia, centro urbano, geralmente, mais freqüentado pelos Xerente, cujo acesso também 

se dá por via fluvial, percorrendo uma distância de aproximadamente 18 km de barco a motor 

pelas águas do rio Tocantins.  

As casas são construídas pelos indígenas têm como material básico: os tijolos (adobes) 

e as palhas de babaçu nas paredes; os telhados são cobertos de palhas de piaçava ou de 

babaçu. Em muitas casas encontramos um certo “conforto”. Objetos como televisores, antenas 

parabólicas, geladeiras, fogões a gás, sofás e aparelhos de som estão presentes em várias 

casas.  

Entretanto, nota-se que esses utensílios estão mais para objetos de decoração, pois, o 

uso dos mesmos não é devidamente explorado por algumas das famílias que os tens. Algumas 

vezes a carne da caça se estraga por não ter sido acondicionada na geladeira. Alguns 

Foto 01: vista central da aldeia Porteira 
Imagem: Elisângela Melo 
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Foto 02: disposição da aldeia Porteira 
Imagem: Elisângela Melo 

moradores desta aldeia possuem motos, mas a maioria tem bicicletas como meio de transporte 

alternativo. 

Vale ressaltar que muitos dos residentes dessa aldeia levam uma vida bastante simples, 

com seus fogões à lenha. Na maioria das vezes a lenha para a queima é cortada pelas 

mulheres. Também há muitas casas sem energia elétrica e outros benefícios que proporcionam 

conforto. 

As casas da vista principal de chegada à aldeia no sentido vindo de Tocantínia, estão 

dispostas em um formato de ruas paralelas (Foto 02), porém, um pouco arredonda o que de 

certa forma se aproxima de algo muito próximo à figura geométrica conhecida como elipse. 

Todavia, a estruturação espacial consiste em casas mais ou menos de frente uma para a outra, 

separadas por um campo limpo ao centro.

Com o crescimento do número de famílias a aldeia vem passando por um processo de 

ampliação em sua disposição e organização do espaço habitacional. Os Xerente têm 

construído novas casas nas mediações do lado direito da entrada da aldeia formando assim, 

um apêndice em forma de meio círculo (Foto 03), que vai ao encontro das casas já construídas 

na aldeia. 
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A esse aspecto estrutural, nos são apontadas algumas descrições anteriores as nossas 

observações, como as de Lévi-Strauss (2004), Farias (1990) e, Lopes da Silva e Farias (2000) 

que descrevem as aldeias Xerente em forma de ferradura com abertura do lado oeste. A 

metade norte se chama Sdakrã/Wahirê e a metade sul, Siptatõ/Doĩ. A primeira é associada à 

Lua e a segunda ao Sol que são os mitos de origem da criação dos diferentes padrões da 

pintura clânica dos Xerente. Além disso, a aldeia é dividida em duas metades clânicas 

patrilineares, patrilocais e exogâmicas29.

Entretanto, há de se considerar também as descrições realizadas por Maybury-Lewis 

(1990, p. 62), sobre o formato de uma aldeia não mais no formato de ferradura, por ele 

visitada no Rio Gorgulho, entre os anos de 1955 a 1956: 

Havia cerca de dez casas de barro, oito delas alinhadas em duas fileiras, uma frente à 
outra, com uma praça de terra batida no meio. De um lado deste oblongo ficava a 
casa do chefe e a casa de reuniões, elegantemente ladeada por uma fila de palmeiras. 
O outro lado se abriria para o cerrado que parecia um parque, se não estivesse 
parcialmente fechado por uma alfarrobeira frondosa. O arranjo era esteticamente 
agradável e academicamente promissor já que nós tempos antigos os Xerente 
construíram suas aldeias em semicírculos amplos. O arco do norte continha as casas 

29  Patrilineares são as descendências advindas dos pais. Patrilocais são segmentos residenciais a qual os filhos 
devem ser submetidos após o casamento, ou seja, deve residir na mesma aldeia de seus pais. Exogamia são 
regras pelas quais as pessoas devem casar com membro de clã distinto ao seu. 

Foto 03: meio círculo da aldeia Porteira 
Imagem: Elisângela Melo 
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de uma metade, frente às casas da outra metade do lado sul. Do leste ao oeste a 
aldeia era dividida pelo ‘caminho do Sol’, como eles o chamavam. 

Vale destacar que a construção e a originalidade das casas dos indígenas e do cacique 

não são mais similares às descritas pelo autor nessa época e a casa de reuniões não existe mais 

nos dias atuais. Muitas tradições da cultura Xerente, como por exemplo, as casas de reuniões, 

se perderam no tempo e no espaço devido à falta de consciência dos indígenas em fazer uso 

desses ambientes para promover discussões e momentos de interação entre os membros dos 

conselhos, entre os velhos para transmitir os saberes tradicionais, bem como outros 

conhecimentos que lhes são próprios. Tais conhecimentos correm sérios riscos de 

desaparecerem em meio às influências culturais externas em que se encontram hoje os 

Xerente. 

Com relação às mudanças ocorridas dentro da organização do espaço habitacional 

Xerente, o professor Samuru30, afirma que a partir do contato com os não-indígenas e as 

transformações impostas, tanto pelo homem como pelo próprio indígena ao meio ambiente 

nas últimas décadas, o seu povo perdeu uma parte das suas tradições, por exemplo, o formato 

das aldeias como descritas anteriormente, a construção das casas em forma de meio círculo, 

entre outros. Por isso, ele considera ser importante nos dias atuais a presença dos velhos junto 

as famílias para que as tradições se perpetuem de geração a geração de Akwẽ.

Outro fator relevante, que também tem ocorrido entre os Xerente, segundo Seu 

Raimundo é que “os jovens indígenas não estão, tão interessados em aprender sobre os nossos 

costumes, valores, hábitos e a história dos nossos antepassados. Eles não sabem e nem 

querem aprender”. Com a falta de interesse dos jovens em aprender sobre a cultura local, logo 

a continuidade da tradição Xerente fica comprometida, pois muitos dos costumes desse povo 

estão sendo substituídos ou adaptados aos modelos da sociedade não-indígena. 

Nesse sentido, observamos o quanto é importante o papel formador da escola enquanto 

instituição de ensino-aprendizagem junto a esses contextos interculturais. Assim sendo, somos 

favoráveis às colocações de Almeida e Pereira (2006, p. 114) quando afirmam: 

30 Entrevista concedida em janeiro de 2007. 
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Essas questões permitem repensar o processo educativo em nossos dias. A 
transmissão do conhecimento tem sido redutora e mutilante. De um lado, o saber 
científico fracionado, não comunicante; de outro, o saber tradicional, entendido 
como ‘popular’, tratado como filho bastardo da aventura do conhecimento e 
excluído do âmbito da socialização e transmissão oficial. Tal exclusão acaba por 
construir linguagens e atitudes mentais que se excluem mutuamente e que, por isso 
mesmo, consolidam espaços de estranheza e intolerância entre os povos e culturas. 

Nesse sentido, a escola poderia colaborar com a comunidade ao proporcionar a 

revitalização das tradições por meio de projetos de valorização da cultura. Tendo em vista que 

muitas das tradições Xerente estão esquecidas ou adormecidas no tempo e no espaço pela 

falta de uso. 

Retomando a aldeia novamente, esta possui em suas comodidades um posto de saúde 

(Foto 04), um Templo da Igreja Batista31 (Waptonazawre Dama Daikãiktõze) (Foto 05), um 

prédio escolar32 - Escola Indígena Srêmtôwẽ (Foto 06), água encanada, luz elétrica, campo de 

futebol e um posto de rádio. 

O prédio escolar quando comparado a muitos outros existentes nas Terras Xerente, por 

exemplo, o da aldeia Karehu (Foto 07), possui uma boa estrutura física para atender com 

qualidade os alunos matriculados. Convêm ressaltar, que os professores que ministram as 

aulas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental nesta escola são indígenas. 

No posto de saúde são tratadas doenças simples, como a febre, as dores de ouvido e 

dente. A técnica de enfermagem Alair, residente entre os indígenas há mais de 25 anos, 

realiza atendimento as demais aldeias pertencentes ao PIN Xerente. No dia-a-dia da rotina do 

posto de saúde a enfermeira faz o acompanhamento das gestantes, do cartão de vacina das 

crianças, dos adultos, verifica a pressão dos velhos e visita os indígenas em suas casas. 

Os casos mais graves, que requerem uma atenção especial são encaminhados para a 

cidade de Tocantínia, onde existe um posto de atendimento da FUNASA33, que encaminha os 

pacientes para os hospitais regionais de Miracema do Tocantins ou para Gurupi, sede regional 

da FUNAI. Em outros casos os pacientes são transferidos para a cidade de Goiânia, no estado 

de Goiás ou para Brasília. A enfermeira Alair afirma: “procuro fazer o melhor que posso por 

estes Akwẽ. Principalmente pela saúde dos velhos e das crianças34”. 

31 Pastoreada por Carlos Gunther Krieger, que vive entre os Xerente desde a década de 1950. 
32 Escola mantida pelo Governo Estadual, que atende aos alunos desde a classe de alfabetização até a 4ª série do 
Ensino Fundamental e os alunos da Educação de Jovens e Adultos (2º Segmento). Totalizando 111 alunos 
matriculados no ano de 2006 e 5 professores indígenas. 
33 Fundação Nacional de Saúde. 
34 Entrevista concedida em janeiro de 2007. 
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Atualmente os Xerente da Porteira e demais aldeias passam por profundas 

transformações, especificamente na estrutura econômica local. Com a construção da Usina 

Hidrelétrica do Lajeado, muitas roças, construídas às margens do rio Tocantins foram 

destruídas. A pesca e a caça tornaram-se escassas, levando os indígenas a buscarem outras 

formas de subsistência. Para amenizar essas transformações estão sendo desenvolvidos outros 

tipos de roças através de Projetos de Roças Mecanizadas Diversificadas – Programa de 

Compensação Ambiental Xerente – PROCAMBIX. 

As roças mecanizadas (Foto 08), embora não sejam novidades entre os Xerente, têm 

facilitado os trabalhos agrícolas com seus recursos e inovações tecnológicas, porém não 

contemplaram toda a população Akwẽ. Entretanto, muitos indígenas ainda cultivam os seus 

alimentos que são plantados à maneira antiga, ou seja, por meio das roças de tocos (Foto 09) e 

de vazantes. 

Foto 04: posto de saúde 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 05: Igreja Batista 
Imagem Elisângela Melo 

Foto 06: Escola Indígena Srêmtôwẽ
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 07: Escola Indígena - aldeia Karehu 
Imagem: Elisângela Melo 
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Um bom exemplo, deste tipo de produção agrícola é a roça da aldeia Mata do Coco, 

sob a liderança do cacique Erculano, que afirma: “esse tipo de roça é bem melhor, temos uma 

maior produção de arroz, melancia, feijão, abóbora, mandioca e não há desperdício das 

sementes plantadas aqui35”. Nota-se, na fala do Cacique que a roça tradicional ou a moda dos 

antigos, ainda tem o seu valor junto à cultura local. 

Como a aldeia Porteira está localizada às margens do rio Tocantins, esta foi uma das 

aldeias que mais sofreu com os impactos 

ambientais causados pela construção da Usina 

Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães, citada 

anteriormente. Como o projeto dessa Usina já 

previa, de certa forma, conseqüências danosas 

ao meio ambiente e aos modos de subsistências 

dos indígenas, vieram a atingir parte da 

produção agrícola. Assim, foi instituída nesta 

aldeia a plantação de um bananal (Foto 10), 

35  Entrevista concedida em fevereiro de 2007. 

Foto 08: roça mecanizada 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 09: roça de toco 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 10: Bananal 
Fonte: Elisângela Melo 
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através do projeto de reconstituição de outros modos de sustento, para garantir a produção 

alimentar dos indígenas. 

No entanto, os indígenas não apenas da referida aldeia como das demais têm 

procurado obter sua subsistência com a 

fabricação de artesanatos (Foto 11), com as 

mais variadas sementes que são retiradas das 

árvores típicas da região e, principalmente, com 

o capim dourado, que são vendidos nas 

principais cidades do estado do Tocantins, 

como Palmas e Tocantínia e nas feiras de 

artesanatos. 

Em suma, podemos afirmar que os 

indígenas desta aldeia levam uma vida simples 

e tranqüila se comparadas às outras aldeias 

Xerente. Não se percebe o vício constante de bebidas alcoólicas entre os mesmos. As brigas, 

bastante comuns entre os indígenas, não são notadas com freqüência nesta aldeia. Os velhos 

(wawẽ) são respeitados e, todos a seu modo, lutam constantemente para manter viva a sua 

tradição cultural, apesar da modernização dos modos de produção, dos eletro-eletrônicos e do 

contato permanente com os não-indígenas. 

Alguns aspectos da estrutura sociocultural dos Akwẽ - Xerente 

As estruturas do conhecimento Xerente são baseadas numa lógica dual que se 

expressam por meio das manifestações culturais e, particularmente, no plano social e político 

das aldeias onde se apresentam as reciprocidades das duas metades clânicas36. Contudo, há de 

se considerar que no âmbito desta sociedade, enquanto comunidade diferenciada 

culturalmente, a sua organização se dá por meio de duas metades que se transformam em 

unidades a partir do encontro com a metade que lhe falta. 

36 Divisão da comunidade em duas metades, porém, não significa dizer que essas metades tenham em si o 
mesmo número de indígenas filiados via patrilinearidade. 

Foto 11: confecção de artesanatos 
Imagem: Elisângela Melo 
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As duas metades a que nos referimos são constituídas por meio das partições clânicas 

Doĩ e Wahirê37 em que toda a comunidade indígena Xerente deve ser filiada via 

patrilinearidade. A base desse ordenamento é a divisão dos indígenas entre essas metades que 

estão diretamente relacionados à cosmologia mítica do Sol e da Lua, que são os responsáveis 

por toda a classificação e identificação do universo social, econômico, político e simbólico 

desta comunidade. Nessa perspectiva, a divisão social de um povo, civilização, grupo ou 

comunidade a partir do estruturalismo dual é definido por Lévi-Strauss (1982, p. 108) como: 

[...] um sistema no qual os membros da comunidade – tribo ou aldeia – são 
distribuídos em duas divisões, que mantêm relações complexas, as quais vão da 
hostilidade declarada à intimidade mais estreitas, e a que se acham habitualmente 
associadas diversas formas de rivalidade e de cooperação. Freqüentemente, estas 
metades são exogâmicas, isto é, os homens de uma só podem escolher esposas entre 
as mulheres de outras, e reciprocamente. Quando a divisão em metades não 
regulamenta os casamentos, este papel é em geral assumido por outras formas de 
grupamentos, quer se encontre uma nova bipartição do grupo, paralela ou 
perpendicular à anterior, quer as metades compreendam clãs, subclãs ou linhagem 
exogâmicas. 

Nesse sentido, a comunidade Xerente, está subdividida em seis partições clânicas que 

serão descritas no tópico clãs e pintura corporal. Cada clã possui, também, um conjunto de 

nomes femininos e masculinos usados pelas crianças após os rituais de nomeação38. Rituais 

esses, muito reverenciado pelos indígenas, pois se trata de um momento muito importante na 

vida dos Xerente. É a certeza da continuidade da etnia por meio do uso dos nomes indígenas, 

mitos, crenças, costumes, línguas, tradições, hábitos, valores e símbolos. 

A festa de nomeação retrata um ritual muito peculiar e singular da etnia Xerente e 

geralmente acontece no período da seca39. Ela pode durar semanas, dependendo da quantidade 

de crianças que vão receber os nomes. A festa tem várias atividades culturais, tais como: 

corrida com toras (masculina, feminina e das crianças); corrida das mulheres para apanhar a 

carne moqueada; revezamento de flecha; canto e dança (de acordo com as nomeações), o 

tamanduá bandeira; a dança da vaca e dentre outras atividades, desde que sejam acertadas 

previamente com os velhos que organizam a festa. 

37 Os termos Doĩ ou Sdakro significa Sol e Wahirê ou Siptatõ significa Lua. Para maiores detalhes ver 
KRIEGER, W. B.; KRIEGER, G. C. (Org.). Dicionário escolar: Xerente – português/português-Xerente. Rio de 
Janeiro: Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, 1994. 
38 Pública refere-se à apresentação das crianças a toda comunidade indígena durante a festa de nomeação.
39 Período de estiagem. Geralmente as festas indígenas acontecem no mês de julho, obedecendo a um calendário 
de rotatividade entre as aldeias e de homenagens aos traços históricos desta cultura indígena, por exemplo, 
nomes indígenas, animais, mitos, etc. 
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A nomeação sempre começa dando o nome das meninas (Foto 12), depois, dos 

meninos (Foto 13), a dos homens e, por fim a das mulheres. Para todos os nomes escolhidos a 

dança é uma só, mas cada nome tem um canto próprio. Na realização da dança a qual faz 

parte desse ritual, os indígenas mantém o mesmo passo na medida em que vão percorrendo o 

campo da aldeia. A fila formada pelos indígenas inicialmente é retilínea e, posteriormente, vai 

ganhando a forma de caracol, meio círculo, e outras formas, dependendo do movimento que 

estes fazem no trajeto da dança. 

Para o ritual de nomeação os indígenas são organizados em suas posições (Fotos 14 e 

15), sempre com uma criança entre eles a qual deverá receber o seu nome. Os indígenas 

responsáveis por esse momento são quatro - dois deles gritam os nomes indígenas e os outros 

dois repetem os nomes. Nesse momento, os mais velhos pegam no braço das crianças, ainda 

sem nomes, as levam para o centro da aldeia e elas recebem os seus nomes indígenas. Depois 

que os mais velhos gritam os nomes de todas as crianças a festa termina com uma grande 

disputa entre os indígenas pertencentes aos partidos40 da tora com buriti que podem ser 

pintadas ou não: Htâmhã41 e Stêromkwa42 ou as Krãnkã43, que serão descritas posteriormente. 

40 Divisão dos indígenas (geralmente os homens) entre as duas equipes que compõem os partidos da tora de
buriti. Essa divisão não se dá via patrilinearidade. 
41 Nome de uma das equipes da corrida de tora ornamentada com os desenhos que estão expostos no couro da
cobra sucuri. 
42 Uma das duas equipes na corrida de tora ornamentada com os desenhos do casco do jabuti. 
43 Tora grande de buriti (sem pintura). 

Foto 12: nomeação das meninas 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 13: nomeação dos meninos 
Imagem: Elisângela Melo 
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Em muitos momentos de convivência, como por exemplo, durante a festa de 

nomeação, na confecção de artesanatos, nas atividades cotidianas e agrícolas percebemos 

claramente o princípio da reciprocidade, compreendida como uma forma de troca local e 

externa à aldeia pelos seus moradores. Eles trocam entre si objetos materiais e de trabalhos, 

obrigações sociais, rituais, festivas, econômicas, entre outros, que sejam de seus interesses na 

ocasião. A esse respeito Leal Ferreira (1994, p. 35) destaca que, 

Nas sociedades regidas por princípios de reciprocidade, como as indígenas de que 
estamos a tratar, “dar” e “ganhar”, por exemplo, não implicam, necessariamente, em 
ficar com “menos” e “mais”, respectivamente. Como mostra Lévi-Strauss (1982: 
94), a transmissão de bens entre essas sociedades não é regida por vantagens 
essencialmente econômicas e, muitas vezes, das trocas não se retira qualquer 
benefício material verdadeiro. “Dar”, nessas sociedades, não significa “ficar com 
menos”, pode, ao contrário, ser equivalente a “receber” ou “ganhar”, já que coloca o 
receptor do bem transmitido em posição de devedor, obrigado a retribuir e, portanto, 
a “dar” de volta o que recebeu. 

De um modo geral, a reciprocidade é uma característica típica dos Jê, embora nos dias 

atuais apresente um sensível desgaste, tanto no aspecto social quanto no cultural. Um exemplo 

claro desse desgaste é a disposição das casas nas aldeias, que em tempos passados 

apresentavam o formato de uma ferradura. Essa disposição tradicional das casas facilitava a 

troca de objetos entre os Xerente. Hoje as moradias são construídas sem levar em 

consideração a sua disposição, de modo a não favorecer as trocas. 

Os valores que constituíram e de certa forma, ainda constituem, a história de vida dos 

Xerente, estão se modificando com o passar dos tempos e com o contato direto com o não-

Fotos 14 e 15: dança de nomeação – feminina e masculina 
Imagem: Elisângela Melo 
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indígena, com isso novos hábitos culturais, valores e linguagem vão sendo instituídos, 

principalmente o gosto pelos objetos vendidos na cidade. Por isso, acredita-se que esses novos 

atores no cenário Xerente, muito têm contribuído para a não reciprocidade das trocas e dos 

favores. 

A esse contexto de descaracterização cultural, a pintura corporal, apesar de 

permanecer bastante viva entre os indígenas dessa comunidade, talvez não mantenha a sua 

acepção original e assimilada por quem a faz uso. A festa de nomeação, descrita 

anteriormente, também está sendo fragmentada não pelos velhos, mas pela falta de interesse 

das novas gerações de Akwẽ em aprender e a desenvolver com o mesmo gosto, rigor e 

tradição dos antepassados. Nesse sentido, Ferreira (2002, p. 113) faz a seguinte consideração: 

As transformações ocorridas no conhecimento akwẽ-xerente não foram causados por 
uma dinâmica cultural estabelecida independentemente do contato com uma outra 
etnia. Um processo de aculturação, diretamente vinculado à sobrevivência e 
determinado por procedimentos que partem de indivíduos de sociedades não-
indígenas, há tempos participa efetivamente da realidade das comunidades. 

Em linhas gerais, podemos analisar que tal observação é de fato pertinente, quando 

tomamos como referência a fala ou talvez uma queixa um tanto dolorosa, de quem vivência 

constantemente a situação de aculturação, a qual essa comunidade vem sendo submetida. 

Conforme o Seu Severo44: 

Quando o homem branco não andava entre os Xerente, aqui era como no tempo dos 
antigos. Não tinha doenças, nós éramos fortes e guerreiros. Tinha muita caça e peixe 
para alimentar o nosso povo. Os índios eram satisfeitos, plantavam, colhiam, ouviam 
nossas histórias e cantavam nas noites de lua grande e clara. As mulheres tinham 
seus filhos aqui na aldeia, eram fortes, hoje são fracas. Tomam muito remédio da 
cidade. Os índios de hoje, quase que todos, não gostam de se pintar como nós45 . Até 
os cachorros das nossas aldeias são fracos, não caçam como antes, adoecem e 
morrem muito rápido. 

É importante, ressaltarmos que apesar de toda essa desestruturação dos saberes 

tradicionais dos Xerente, alguns aspectos dessa cultura, permanecem entranhados nos 

indígenas como é o caso da língua materna e a confecção de artesanatos com recursos naturais 

44 Entrevista concedida em julho de 2005. 
45 O “nós” aqui citado pelo seu Severo se refere a ele próprio e a outros indígenas velhos de sua mesma época, 
que conservam a cultura Xerente em si por meio de cantigas, histórias, reuniões com as lideranças e nas festas de 
nominação. 
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provenientes das Terras Xerente. Todavia, muitos valores da história de vida desses povos se 

modificaram com o tempo, como por exemplo, as palavras acrescidas da língua portuguesa. 

Contudo há de se considerar que apesar das transformações ocorridas na estruturação 

lingüística dessa comunidade a sua língua materna é o elo em que se expressa todo o universo 

do ser indígena Xerente no contexto local e fora dele. 

Nessa perspectiva, o pensamento dual que ainda é uma característica marcante nesta 

etnia é notado e observado continuamente entre os indígenas na realização das atividades 

cotidianas, na vivência em grupo, contribuindo assim, para a auto-afirmação do povo Xerente, 

enquanto, comunidade diferenciada culturalmente. 

Os clãs e a pintura corporal

Os Xerente são organizados socialmente por meio de metades exogâmicas e seus 

respectivos clãs patrilineares os quais evidência aos indígenas a sua identidade em contextos 

locais, no plano espacial, social e político das aldeias e no ambiente mais amplo onde os 

indígenas possam freqüentar no seu dia-a-dia. É a partir desta organização, que os Xerente 

constroem seu grupo dual e formam as afluências políticas internas tão comuns nesta 

comunidade. 

Desta forma, tanto os Xerente como os demais Jê centrais, constroem seu universo 

cultural e viabilizam por meio das relações sociais e de cerimônias à operacionalidade 

estabelecida entre as aldeias formando uma variável condicionante da formação clânica. São 

essas as relações responsáveis pelos processos de revitalização e permanência dos Akwẽ,

enquanto sociedade indígena. 

Uma dimensão muito importante a ser considerada hoje no âmbito das aldeias Xerente 

é o reconhecimento dos indígenas como pertencentes a uma das metades exogâmicas – Doĩ e 

Wahirê e a das suas subdivisões clânicas. Conta à história Xerente que os heróis míticos Sol e 

Lua apareceram pela primeira vez nas aldeias disfarçados em formas de pessoas e tendo seus 

corpos pintados de modo totalmente desconhecido pelos indígenas que presenciaram tal visão. 

Conforme as descrições de Farias (1990, p. 94) apoiado nos estudos de Nimuendajú (1942), 
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Na cosmologia Xerente, a Lua está associada à metade Sdakrã/Wahirê e o Sol, 
associado à metade Siptato/Doĩ. Sol e Lua fizeram três aparições distintas na aldeia. 
Em cada uma delas apresentavam padrões de pintura corporal diferente e até então 
desconhecidos. Na primeira aparição, ao serem indagados sobre quem seriam, uma 
vez não foram reconhecidos, apresentaram-se como sendo os Krara. Numa segunda 
aparição, em que não foram também reconhecidos, dado um novo e diferente padrão 
da pintura, apresentaram-se como sendo os Akemhã. Na terceira aparição, também 
não foram reconhecidos e apresentaram-se como os Annãrowã. O mito apresenta 
ainda uma quarta aparição do Sol e da Lua nessa aldeia, só que, desta vez, 
transformam-se em jovens mulheres. Em todas essas aparições buscavam obter 
cestos com formigas comestíveis. 

Da reprodução dos diferentes modelos de pintura observados nessas aparições do Sol e 

da Lua, os Xerente criaram as três classes masculinas a partir dos nomes atribuídos pelo par 

mítico, além de uma classe feminina que recebeu o nome de Ainõwaptẽ ou pikõ que significa 

mulher em português. Esse aspecto pode ser constatado por meio da pintura corporal. Assim 

sendo, os indígenas sempre se apresentam como um Doĩ ou um Wahirê. Essas metades 

também são conhecidas entre os mais velhos como Sdakrã e Siptatõ. Atualmente estes termos 

estão em desuso pelos mais novos. 

A estrutura da pintura corporal Xerente, descrita por Maybury-Lewis (1990, p. 173-

174), faz parte de uma conversa entre ele e Suzaure, que na época da visita deste antropólogo 

Suzare já era um velho indígena e morador da aldeia Baixa Funda. A fala do velho indígena 

girou em torno da originalidade da pintura do Clã Krozake que até, então, este era um dos clãs 

mais forte, pois, tinha um grande número de membros em sua filiação: 

“Vou contar-lhe como são as coisas entre o nosso povo”. [...] “Ouçam bem! Vou 
contar uma história!”. Imediatamente todas as crianças que o ouviram vieram para 
perto de nós. Os homens se acomodaram. As mulheres se debruçaram perto. A 
história que ele contou era o velho, velho mito. [...] Ele contou que um menino foi 
abandonado durante uma caçada por seu cunhado irritado e mais tarde foi salvo e 
cuidado pela Onça. A Onça o levou através do território de todos os pássaros e de 
todos os animais até que chegaram a sua casa. Lá, a Onça lhe mostrou o fogo e o 
menino o levou para seu povo. Desse dia em diante os Xerente não tiveram mais de 
alimentar-se de madeira podre e alimentos macios e crus, já que podiam cozinhar e 
comer a comida adequada que comem hoje. A história levou um longo tempo para 
ser contada, [...], já que se trata realmente de um mito de origem, da história do 
progresso humano do âmbito animal para o da humanidade, da apropriação crua da 
natureza à alimentação cozida da cultura. Para enfatizar que essa era a origem da 
sociedade, a história termina com a divisão dos Xerente em clãs separados e com a 
escolha de estilos diferentes de pintura para cada um deles. “No final, o mais velho e 
mais sábio dos wawen levantou e disse: ‘vou me pintar assim’. Todos os outros 
ficaram tristes porque já tinham escolhido sua pintura e a dele era a mais bonita. 
Apenas poucos se pintaram como ele e eles se chamaram krozake. Desde este dia os 
Doĩ, o povo do fogo, sempre tiveram ciúmes de nós, Krozake, porque eles sabem 
que nós somos os verdadeiros Xerente”. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 86

É importante comentar, que de acordo com a descrição de Maybury-Lewis, existe a 

renovação do conhecimento, ou seja, em se tratando dos saberes seculares dos indígenas 

Xerente, não tanto pelo contexto local, mas sim pela situação de contato entre os indígenas 

pertencentes a clãs diferentes e pela relação de influência mútua entre indígenas e sociedade 

envolvente, onde passa a ocorrer uma interação de saberes tradicionais e a exuberância da 

modernidade que a sociedade não-indígena tem provocado nos indígenas. 

Diante dessa perspectiva, a pintura corporal dos indígenas de filiação clânica Krozake

traz ainda os traços do mito de origem que é a Huku - Onça. Isso, de fato é percebido nos mais 

velhos quando falam da sua pintura e de sua importância para os pertencentes a este clã. 

Nomeadamente, os indígenas, desde crianças são pertencentes a uma das metades 

exogâmicas via linhagem de segmento patrilinear e as suas respectivas subdivisões clânicas. 

Sobretudo, é necessário aos indígenas conhecerem a sua pintura corporal, saberem quando e 

por que usá-la, ou seja, em cada cerimônia ou ritual, conforme a ocasião for exigida a pintura. 

A definição dos ornamentos ou dos artefatos simbólicos aos pertencentes às metades 

ou partidos se dá pela definição de arranjos peculiares e distintos de cada uma das seis 

subdivisões (Figura 03), por exemplo, os pertencentes à metade Wahirê (Foto 16), tem uma 

pintura com traços retos e de cor preta em posição vertical ou com traços pequenos na posição 

horizontal (Figura 04). Os filiados de patrilinearidade a metade Doĩ (Foto 17), possuem 

círculos estampados em seus corpos que variam de tamanho de acordo ao clã (Figura 05). É 

evidente, que a pintura corporal como muitos outros fatores da tradição Xerente fazem parte 

da vida dos indígenas. 

Figura 03: desenho das pinturas clânicas: Wahirê e Doĩ
Fonte: Valcir Sumekwã
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A pintura é vivenciada por todos, velhos, adultos, crianças e pelos visitantes quando 

convidados a participarem e a se pintarem nos momentos de manifestações culturais. Outra 

dimensão que a pintura corporal tem é a de demonstrar o pertencimento dos indígenas a uma 

das filiações clânicas em diferentes momentos: festivos (cerimônia de casamentos e de 

nomeação); esportivo (corridas com toras, com flecha e arco); no desalento da morte; na luta 

para preservar as suas Terras e a natureza; nas reivindicações de melhoria de vida para os 

indígenas, quer sejam, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais e quando recebem 

autoridade política em suas Terras, ou nas embargadas com os brancos quando lhes negam os 

seus direitos ou ignoram as leis indígenas. 

As pinturas corporais por meio de sua representação simbólica e visual estampada no 

corpo de cada indígena pertencentes aos clãs Xerente, são visivelmente notadas em cada 

membro desta comunidade. A pintura serve como um meio de comunicação e expressão entre 

Foto 16: pintura corporal Wahirê 
Imagem: Elisângela Melo 

Figura 04: desenho da pintura corporal Wahirê 
Fonte: Valcir Sumekwã 

Foto 17: pintura corporal Doĩ
Imagem: Elisângela Melo 

Figura 05: desenho da pintura corporal Doĩ
Fonte: Valcir Sumekwã 
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os indígenas, quer seja no dia-a-dia ou nos momentos festivos, onde é mais comum. Esses 

artefatos clânicos são configurados com base no dualismo existente na cultura e vinculados às 

tradições socioculturais o qual demonstram a força de um povo que luta pela conservação e 

valorização de seus conhecimentos seculares e pela manutenção de sua língua materna. 

A força que decorre das pinturas clânicas, é um fator acentuado entre os Xerente. Nos 

dias atuais os indígenas continuam divididos em suas respectivas metades ou partidos clânicos 

e subdivididos em seis partições, a saber: Kuzâ, Kbazi e Krito pertencem à metade Doĩ, e se 

caracterizam visualmente pela pintura corporal em círculo (pequeno ou miúdo, médio, grande 

ou graúdo) e, Wahirê, Krozake e Krenpehi pertencem à metade Wahirê, e utilizam o traço 

(traços retos sendo uns finos entre os retos grossos e outros com pequenos traços horizontais e 

três traços finos retos entre os retos grossos). Conforme a figura 03, descrita anteriormente. 

Para terem os seus corpos pintados os indígenas devem procurar um membro de seu 

clã para que o mesmo possa lhe pintar. Nesse processo o primeiro passo e o preparo da tintura 

principal que é proveniente do jenipapo cozido misturado com carvão. 

A pintura com jenipapo quando bem preparada dura aproximadamente quinze dias nos 

corpos dos indígenas. O vermelho é extraído das sementes cruas do urucum que é misturada 

com o óleo do coco babaçu, na falta deste óleo usa-se água. O branco é proveniente dos tufos 

de algodão e da penugem de krerê (periquito), que são colados nos corpos com o látex, 

extraído de uma árvore, conhecida como pau de leite.

Para a realização da pintura os indígenas se utilizam de talos da folha de babaçu para 

os traços finos e talas extraídas do buriti ou taquara para os traços grossos, enquanto para a 

obtenção dos círculos ou bolinhas são usados os miolos da tora de buriti ou feitos de pequenas 

pontas da cabeça ou talo da folha de buriti. 

As tintas nos corpos são distribuídas da seguinte maneira: o vermelho do urucum, 

geralmente é espalmado sobre o rosto e o corpo (Foto 18) ou usado apenas em detalhes como, 

por exemplo, em pequenos traços sobre a barriga, umbigo e ao longo das costas, mais 

especificamente na coluna. Muitos indígenas fazem uso do vermelho também nos cabelos 

para dar um contraste com o preto que lhes é natural, ganhando assim, um aspecto de 

guerreiro. O preto do jenipapo, ao contrário do vermelho é usado para desenhar as grandes 

listras geométricas e seus detalhes conforme a representação adotada por cada clã. Além do 

jenipapo os indígenas utilizam o pó do carvão (Foto 19) misturado com óleo de babaçu que é 

espalmado nas pernas, rosto e corpo, muito comum o seu uso nas corridas de toras. 
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A pintura começa com um semicírculo em torno dos ombros (Foto 20). Em seguida 

são traçadas as retas verticais pelo corpo (Foto 21), tendo seu inicio a partir do semicírculo e 

se estendendo até a altura da cintura ou umbigo. Ao concluir a primeira fase, as 

representações clânicas se estendem pelos braços onde são traçados vários semicírculos nos 

braços no sentido horizontal. Esse traçado inicial é comum a todas as pinturas clânicas quer 

sejam, Doĩ ou Wahirê.

Foto 18: pintura facial com urucum 
Imagem: Elisângela Melo

Foto 19: pintura facial com carvão 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 20: pintura corporal clânica 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 21: pintura corporal clânica 
Imagem: Elisângela Melo 
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Contudo, há de se considerar, as diferenças existentes nos padrões dos desenhos que 

embelezam cada traço de pintura das respectivas metades ou partidos, bem como suas 

subdivisões, conforme descrições anteriores. 

Em cada uma dessas pinturas clânica, se percebe claramente a diferença entre uma e 

outra, quer sejam, nos detalhes que todos os indígenas podem usar, como por exemplo, a 

penugem ou algodão, o carvão no rosto, as embiras amarradas em volta do pescoço, cabeça, 

tornozelos, etc. Enfim, é a pintura que distingue e identifica cada um dos indígenas em sua 

metade ou partido como pertencente a cada uma das partições clânicas, atribuindo-lhes 

responsabilidade e o contributivo para a auto-afirmação desta comunidade. 

Quando observamos, analisamos e registramos seus etnoconhecimentos, constatamos 

que as diferenças acima explicitadas mediante o uso das pinturas corporais pela comunidade 

indígena Xerente passa a ser como uma maneira de confrontá-las com as pinturas de outras 

comunidades indígenas brasileiras sejam nos seus vários aspectos de vida e da cosmologia, 

tais como: natureza, relações sociais, culturais, econômicos, políticos, míticos, etc. Entretanto, 

o interessante nisso tudo é identificá-los e se possível apontar as suas semelhanças e 

diferenças. Nessa perspectiva, Turner (1979, 1980 apud LEA, 2002, p. 187-191) mostra que: 

[...] cada povo indígena tende a distinguir-se por um corte de cabelo específico. Isso 
vale também para a pintura corporal, para a qual não apenas cada povo tem um 
estilo próprio, como também subdivisões de um mesmo povo podem usar estilos 
ligeiramente diferentes, como é o caso dos Mbengôkre. Na comparação entre 
desenhos considerados bons e não tão bons, torna-se mais evidente quais princípios 
estão sendo seguidos e a simetria d um desenho bem executado. As pinturas 
corporais, de uso cotidiano e ritual, codificam várias informações sobre seu usuário. 

Essas indicações na verdade são alguns dos valores culturais que muitas comunidades 

indígenas ainda preservam e valorizam por suas belezas estéticas em seus contextos atuais. 

Tais valores servem como orientação e reorientação para a continuidade de suas heranças 

tradicionais que inclui os saberes e fazeres próprios os quais são repassados de geração a 

geração por meio da oralidade e da prática efetiva dos costumes, hábitos, crenças e valores. 

Nesse sentido, o importante, é não perder a fruição do que se ouve por meio das 

histórias de vidas contadas pelos velhos das aldeias, pois é a partir da valorização das histórias 

contadas, que acontece a interação entre o individual e o coletivo, contribuindo, assim, para 

reafirmar a cultura original das comunidades indígenas. 
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Foto 22: revezamento ombro a ombro 
Imagem: Elisângela Melo 

A tradição da corrida com tora de buriti 

Entre os Xerente a corrida com tora de buriti46 é um dos rituais esportivos mais 

apreciados pela comunidade, em todas as 

atividades festivas. Trata-se, portanto, de uma 

competição entre os dois partidos da tora que 

deverão transportar cada um a sua tora, ou seja, 

o seu pedaço do tronco da árvore, por meio do 

revezamento ombro a ombro dos participantes 

de um mesmo partido (Foto 22), por percurso 

previamente determinado até o pátio da aldeia. 

Na cultura Xerente há pelo menos três 

tipos de toras: as pequenas chamadas iknõ (Foto 

23); as grandes ornamentadas que são as isitrã

(Foto 24) e as grandes sem pinturas que são as krãnkã (Foto 25). Estas últimas estão de 

voltando ao uso festivo depois de muitos anos em desuso entre os indígenas. As corridas 

acontecem, geralmente, em datas comemorativas, como no Dia o Índio; na habitual festa do 

Dasĩpê47, nomeação, entre outros momentos de grande importância para a comunidade. 

46 Árvore típica da região, muito comum em áreas de brejo.  
47 Festa tradicional indígena Xerente. 

Foto 23: tora grande ornamentada 
Imagem: Wanda Xerente 

Foto 24: tora grande sem ornamentação 
Imagem: Elisângela Melo 
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Foto 25: tora pequena 
Imagem: Elisângela Melo 

As descrições que vamos relatar a seguir se referem às corridas de tora de buriti 

grande e ornamentada - isitrã, realizada na Aldeia Porteira, a primeira foi observada em abril 

de 2005, a segunda em setembro de 2006 e se refere à tora grande sem ornamentos – krãnkã.

Por último a festa do Wakedi48 na aldeia Kritê em julho de 2007, em que aconteceram várias 

atividades festivas. Nessa festa, presenciamos crianças, mulheres, jovens e adultos, correndo 

com as respectivas toras em seus ombros. 

As corridas, geralmente, acontecem pela manhã e, fazem parte de um ritual festivo 

muito valorizado por todos, tanto para os competidores quanto para os torcedores de cada 

partido. As preparações que antecedem às corridas acontecem nas proximidades da aldeia que 

irá acontecer o evento.  

Todavia, convém ressalvar que todos os envolvidos diretamente e indiretamente nessa 

atividade são tomados por um espírito festivo e contagiante o que é próprio do momento. 

Contudo, os indígenas se movimentam muito rápido e cedo para se pintarem com seus 

motivos clânicos ou com os ornamentos dos partidos das toras Htãmhã e Stêromkwa (os 

homens). 

Todo o ritual de preparo das toras é feito com antecedência, ou seja, no dia anterior. 

Para isso, os mensageiros a pedido dos velhos reúnem os homens dos dois partidos no centro 

da aldeia com a intenção de repassar a todos as suas responsabilidades cerimoniais, tais como: 

48 Nome próprio feminino. 
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proibição da ingestão de bebidas alcoólicas, bem como a proibição de relações sexuais com 

suas esposas. Ainda nesta reunião, é escolhido o partido com seus respectivos membros que 

devem ir para o mato para derrubar, cortar e ornamentar as toras, bem como moquear a 

carne49 que será destinada às mulheres. Cabe aos membros do partido que ficaram na aldeia o 

dever e a obrigação de contar e ouvir as histórias a noite inteira. 

As duas toras são retiradas do mesmo buriti, cortadas com formato igual. Elas devem 

ter o mesmo peso e tamanho, de forma que nenhum dos partidos seja prejudicado. 

Matematicamente, é impossível afirmarmos, a olho nu que essas toras tenham o mesmo peso. 

Entretanto, culturalmente podemos dizer que elas têm o mesmo peso, pois, aqui neste 

contexto, o que valem são os etnoconhecimentos dos Xerente e não as precisões exatas de 

unidades de medidas como acontece no dia-a-dia do não-indígena. 

O preparo das toras é feito manualmente (Foto 26), desde o corte da palmeira a 

descasca. Tudo é verificado aos olhos dos próprios indígenas. As toras grandes têm 

aproximadamente dois metros e meios de comprimentos e chegam a pesar cerca de cento e 

vinte quilogramas, enquanto, que as pequenas têm em média um metro de comprimento e 

pesam oitenta quilogramas. No entanto, convém considerar os artefatos usados pelos 

indígenas para verificar tal medição que são: o cajado - espécie de bastão muito utilizado 

pelos velhos, a borduna50 ou então pela aproximação de uma tora com a outra. Os 

quilogramas são verificados pelo levantar das toras manualmente (Foto 27). 

49 Em tempos a carne moqueada era de caça. Em dias atuais a carne é bovina. 
50 Arma de guerra de uso masculino, confeccionada pelos homens com a madeira do pau-brasil, cujo 
comprimento aproximado é de 93 cm ou de 75 cm. 

Foto 27: verificação do peso da tora 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 26: preparo das toras 
Imagem: Elisângela Melo
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Foto 29: corrida das mulheres 
Imagem: Elisângela Melo 

Após esse processo, ainda no mato, as toras são ornamentadas com pinturas exclusivas 

a representar os espíritos da natureza, no caso, animal: a cobra sucuri é retratada na tora que 

recebe o nome de Htãmhã e a tora Stêromkwa traz consigo a representação dos desenhos 

tatuados no casco do jabuti. Para a representação desses desenhos nas toras, os indígenas 

utilizam a pigmento do jenipapo, pó de carvão, urucum, látex do pau de leite e tufos de 

algodão. 

A representação dos desenhos nas toras é feito na parte inferior das mesmas. Tem 

aproximadamente um metro de comprimento, ou seja, na parte em que não é descascada51. A 

parte superior mede aproximadamente um metro e meio e é descascada, de modo a facilitar o 

revezamento ombro a ombro durante todo o percurso. 

Durante o preparo as toras recebem total atenção, reverência e respeito por partes dos 

corredores, velhos, pajés e mensageiros, para evitar que os espíritos ruins da mata se 

aproximem. Os corredores de cada partido têm seus corpos pintados e ornamentados com os 

mesmos padrões que suas toras. 

Todavia, a corrida só pode ser iniciada após a chegada e retirada das pikõ – mulheres 

que até, então, estão reunidas no pátio da aldeia 

à espera do mensageiro que virá trazendo a 

notícia que a carne moqueada está à espera 

delas no mesmo local das toras. As mulheres 

são organizadas em filas (Foto 28) e todas estão 

portando cofos, os quais deverão trazer em seu 

interior a carne moqueada. 

Após o sinal do mensageiro as mulheres 

saem da aldeia em disparada na direção da 

carne. A primeira a chegar ao local poderá 

escolher os melhores e maiores pedaços de 

carnes (Foto 29). Concluída essa fase, as 

mulheres voltam para aldeia. Nisso, o 

mensageiro que estava à espera da primeira 

mulher a chegar, se retira para a aldeia para 

51 Para maiores detalhes ver foto 23, p. 91. 

Foto 28: organização das mulheres: ritual 
da carne moqueada 

Imagem: Wanda Xerente 
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trazer consigo a outra equipe da tora que ficou a espera. Todos os indígenas participantes 

seguem o caminho indicado pelo mensageiro caminhando em fila retilínea, ou seja, nada de 

correria (Foto 30). 

Com a chegada da equipe os competidores se cumprimentam entre si, ouvem com 

atenção as orientações e recomendações dos velhos. A partir de então, todos são organizados 

em suas respectivas filas. A seguir as toras são colocadas nos ombros dos dois primeiros 

corredores para que se possa dá início à corrida. A largada é indicada pelo levantar dos braços 

dos velhos. Segue-se com a corrida até o pátio. Lembrando que os competidores devem 

conduzir a tora em seus ombros, de tempo em tempo fazendo o revezamento em movimentos 

em movimento entre os indígenas com agilidades para que a tora não caia e, também para 

evitar acidentes graves. Geralmente, os indígenas percorrem uma distância de 

aproximadamente doze quilômetros em um tempo de aproximadamente trinta minutos (Foto 

31). Na fase conclusiva (Fotos 32 e 33), com as toras no chão do pátio, estas são erguidas, os 

homens de mãos dadas cantam na língua e dançam em círculos tendo a tora no centro da roda. 

Foto 30: equipe da tora seguindo o trajeto indicado pelo mensageiro 
Imagem: Wanda Xerente 
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É notado o esforço físico e o entusiasmo que os indígenas demonstram nesta atividade, 

o que faz com que recebam muitos incentivos por parte dos torcedores, dos membros dos 

partidos Htãmhã e Stêromkwa e, principalmente dos velhos (Fotos 34 e 35), pois, sentem 

orgulho de ver os homens desta comunidade comprovando a sua força e sua coragem. 

Fotos 32 e 33: término da corrida 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 31: corrida de tora 
Imagem: Elisângela Melo 
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Figura 06: desenho da contagem com os 
dedos 

Fonte: José Carlos Araújo 

Nesse sentido, destacamos a grandiosidade desta tradição em promover a integração 

entre os indígenas, bem como, o interesse, responsabilidade em relação aos preparativos e 

realização da corrida junto à comunidade, evidenciando, assim, os saberes e fazeres da cultura 

por meio de seus (etno)conhecimentos seculares os quais são transmitidos de geração a 

geração. 

Os números na tradição Xerente 

Os números na língua Xerente52, se baseiam num sistema dual focalizando em si o 

conceito de números pares e ímpares, sendo este uma das principais características das 

comunidades indígenas que são regidas pelo 

princípio da reciprocidade. Outro ponto 

relevante na constituição desse sistema se 

refere aos seus usuários que contam 

levantando os dedos das mãos de modo a 

formar os pares (Figura 06). 

Entre os Xerente, essa estruturação é 

vivenciada por toda a comunidade a partir de 

sua organização, enquanto, sociedade distinta 

culturalmente. Esse sistema de pares e 

52 Muitas das informações que são descritas neste texto, foram obtidas com os indígenas e, também com o Pastor 
Rinaldo de Matos lingüístico estudioso da cultura Xerente. 

Fotos 34 e 35: participação dos velhos nas atividades tradicionais 
Imagem: Elisângela Melo 
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ímpares, também, é predominante nas manifestações culturais que ao serem desenvolvidas 

evidenciam os conhecimentos numéricos, mesmo que de forma ainda imbricado, pois, ao 

praticarem suas manifestações culturais e seculares não estão buscando ou desenvolvendo 

idéias ou conhecimentos da matemática escolar e sim apresentando e representando seus 

etnoconhecimentos. Conforme de Mendes (2006b, p. 17), 

Nas tradições, o número sempre foi considerado uma linguagem que estabelece 
ligações entre os saberes elaborados milenarmente e todas as ciências que dele 
fazem uso. Tal linguagem evidencia um simbolismo que é transformado em leis de 
correspondências que expressam a realidade quantitativa. Para isso, as tradições não 
consideram somente as propriedades lógicas, aritméticas, algébricas ou geométricas 
dos números, mas também, e principalmente, os saberes expressos nas suas 
dimensões simbólicas, psicológicas, lúdicas, poéticas, mágicas, entre outras. 

Nesse sentido, damos ênfase ao sistema de numeração Xerente no que diz respeito às 

manifestações dos saberes próprios e tradicionais, uma vez que são representados nas alusões 

à língua materna e a natureza. Por conseguinte, as relações entre esses saberes e a 

representação numérica e simbólica na aprendizagem matemática têm interação na linguagem 

oral com os elementos que compõem a natureza e o mundo material do contexto indígena. 

Os indígenas possuem diferentes modos de conceber, perceber, quantificar, classificar, 

deduzir, sempre relacionado os objetos do ambiente local com os números que lhes são 

próprios. A relação, isto é, a associação entre objetos e números, envolve uma série de 

variações que vão desde as necessidades sociais e comunitárias, passando pela lingüística 

materna, pelo sistema de organização da comunidade que obedecem a uma estruturação de 

dualidade e reciprocidade, ambos comuns nesse contexto. 

Nessa perspectiva, os termos lingüísticos que são empregados para compor a 

nomenclatura dos números na tradição dessa cultura se referem mais a palavras oriundas de 

elementos que compõem o espaço físico dos indígenas do que a símbolos matemáticos. 

Assim, os termos numéricos fazem referência somente à construção lingüística desses termos 

e a relação entre eles. Evidente que as operações aritméticas de divisão e multiplicação se faz 

presente entre os números dois e quatro na língua Xerente, haja vista, que o número quatro 

significa algo que completa a outra metade, dois pares de dois. 

Para Green (2002, p. 253) que há mais de 12 anos vem pesquisando os diferentes 

termos numéricos das línguas indígenas no Brasil, considera que: 
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Os termos numéricos de base dois focalizam o conceito de numerais pares e 
ímpares. Os números são considerados em termos de pares, porque os usuários 
desses sistemas de base dois contam levantando dois dedos ao mesmo tempo. Já que 
todo objeto neste mundo tem dois lados, é lógico fazer cálculos tendo-se como 
referência as duas metades que completam uma unidade inteira. Com este sistema, 
um homem calculando o número de estacas para fazer a casa, por exemplo, diz “vou 
cortar um par para a parte da frente, e outro par para a parte de trás, mais outro par 
para o meio deles e um par para sustentar o cume”. Para ele, não faria sentido pensar 
em oito estacas individuais, sem nenhuma relação entre elas. 

Ainda na perspectiva de Green (2002, p. 254), este sistema se manifesta 

lingüisticamente pelo menos de três maneiras diferentes: 

�  pelo sentido literal dos termos numéricos; 
�  pela reduplicação dos numerais; ou 
�  pelo uso de apenas duas palavras em várias combinações, uma palavra em 
várias combinações, uma palavra par e a outra ímpar.  

Considerando nesse processo a junção das letras para exprimir o sentido da palavra 

que deve estar em consonância com a natureza, com os conhecimentos tradicionais da cultura 

e sua implicação direta com a construção lingüística dos números em que tais características 

podem ser evidenciadas na escrita dos números na língua Xerente onde se observa que os 

mesmos estão associados à representação de objetos e animais que se completam entre si, por 

exemplo, a palavra para o numeral dois ponkwanẽ, significa “rastro do ponẽ - veado”, devido 

ao seu casco fendido ser composto de duas partes sempre juntas. 

Entretanto, o conhecimento Xerente se baseia numa lógica dual na qual “A sociedade 

é organizada por meio de metades que só se transformam em unidades no encontro com a 

parte que lhe falta” (Ferreira, 2002, p. 112). Nessa perspectiva, a comunidade está dividida em 

duas metades clânicas chamadas de Doĩ e Wahirê, homônimas aos mitos Sol e Lua. 

Nesse sentido, buscamos, então, um entendimento entre as idéias que diz respeito aos 

números e a representação lingüística dos mesmos nessa tradição indígena. No entanto, nos 

deparamos com um sistema lógico não formal que pode ser utilizado em diferentes momentos 

da vida cotidiana. Nesse contexto, são envolvidos concepções históricas da cultura local, 

como por exemplo, os critérios de classificação, de organização dos objetos, dos produtos 

produzidos pelos indígenas, nas lavouras, na confecção de artesanatos, na distribuição dos 

indígenas entre os partidos das toras Htãmhã e Stêromkwa, participação dos indígenas em 

cargos de responsabilidades durante a realização das festas, as classes de idade, entre outros. 
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Procuramos, então, compreender como são interpretados os conhecimentos 

matemáticos dos indígenas e pelos indígenas a partir de seus referenciais culturais e com base 

em seus antepassados. Isso, sem dúvida, nos possibilita pensar sobre a terminologia numérica 

Xerente, tendo em vista que, na reminiscência Akwẽ a estrutura dos números é extremamente 

rica e a maneira pelas quais os termos numéricos são formados, nos revelam conceitos básicos 

da visão de mundo que os indígenas têm, ou seja, a cosmologia, as tradições, as 

manifestações, as expressões da língua, os registros visuais e os valores míticos. Assim, 

percebemos que a contagem e a organização dos objetos estão intrinsecamente relacionadas 

com a estrutura social do grupo. 

A contagem na tradição da cultura Xerente (Fotos 36 e 37) é feita com o auxílio dos 

dedos das mãos e dos pés. A contagem dos objetos é feita aos pares, porém, antes de iniciar a 

contagem dos números ou dos objetos os indígenas sempre olham primeiramente para a palma 

da mão como um meio a identificar que seus números possuem uma contagem representativa 

na língua até o quatro. Acontece que nossa mão conta com cinco dedos, logo tem um dedo a 

mais, em seguida levanta os dedos de modo a juntá-los para formar os pares. 

A contagem inicia pelos dedos da mão esquerda, começando com o dedo mínimo e 

anular “colados” uns aos outros, indicando um par; passando em seguida para o dedo médio e 

indicador, também “colados” um ao outro, indicando que aquele par achou um par 

correspondente; depois, como o polegar da mão esquerda, sem par, o mesmo é “colado” ao 

polegar da mão direita para compor o novo par. 

Fotos 36 e 37: anciãos e a contagem na tradição 
Imagem: Elisângela Melo 
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Assim, segue a contagem pelos dedos da mão direita, até dez, juntando os dedos, por 

exemplo, indicador e médio, anular e mínimo para se constituírem nos respectivos pares. A 

partir de então, a contagem segue pelos dedos dos pés, até vinte, iniciando-se também pelo pé 

esquerdo. Sabemos que não é possível juntar os dedos dos pés em pares, então os indígenas 

mostram com os olhos, os dedos dos pés. Esse movimento do olhar entre os indígenas é muito 

rápido que praticamente não se consegue visualizar a indicação de que a contagem dos dedos 

da mão já passou dos dez, ou seja, dos cinco pares. Contudo, o processo recomeça com os 

dedos dos pés formando novos pares, considerando que a soma dos dedos das mãos e dos pés 

são iguais a vinte, portanto, temos dez pares de dedos. 

Mesmo contando com o auxílio dos dedos dos pés até vinte, os indígenas Xerente 

possuem a terminologia numérica apenas para os quatro primeiros números. Os demais 

números são constituídos pela formação e associação de pares sem escrita ou fala na língua 

Akwẽ.

Segundo Mendes (2006b, p. 11), 

Muito antes da introdução dos registros permanentes dos números, por meios dos 
símbolos utilizados atualmente, os mesmos eram representados por meio dos dedos 
das mãos, uma prática que, historicamente, se encontra na evolução cultural da 
sociedade humana. 

Contudo, convém considerar que, além da visualização dos dedos para indicar os 

números e as quantidades, os indígenas fazem uso da escrita e da fala para nomear os quatro 

primeiros números existentes nessa cultura, os quais foram herdados dos antepassados e são 

transmitidos de geração a geração de Xerente, por meio das histórias orais que são contadas 

pelos velhos. Esses números possuem nomes próprios e significados que evidenciam a 

riqueza do dualismo presente no contexto e na linguagem etnomatemática. 

A terminologia elaborada pelos indígenas para exprimir a relação entre os números e 

as coisas da natureza, da vida, da língua, dos fenômenos sociais e culturais só são possíveis 

por meio de comparações entre os mesmo de tal modo a evidenciar a afinidade dos indígenas 

com o ambiente em que vivem. Buscando assim, a preservação da natureza ao configurar os 

números com as árvores e os animais. 

A partir do contato com o não-indígena a forma oral de expressar os números passou a 

ter uma representação escrita (Quadro 01). Tal escrita levou em consideração todos os 

elementos que compunha a oralidade de cada termo numérico. Ressaltamos que esses 
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números não possuem em si uma representação gráfica e/ou simbólica da matemática, como 

no caso, dos números das antigas civilizações, por exemplo, os babilônicos, os egípcios, os 

incas, os maias, astecas, entre outras, que se utilizavam de traços, letras de alfabeto, cordões 

ou barbantes (cordas) e outras e formas diversificadas para representar as unidades, dezenas, 

centenas para expressarem sua concepção numérica53.

Números Nome Significado 
1 Smĩsi Algo isolado, sozinho. 

2 Ponkwanẽ Semelhante ao rasto do veado, 
dual, completo. 

3 mrẽpranẽ Semelhante ao rasto da ema ou 
árvores no mato. 

4 Sikwaĩpsê Algo que completa a outra 
metade, dois pares de dois. 

Refletir etnomatematicamente sobre esses termos numéricos é vivenciar 

cotidianamente o pensamento matemático cultural dessa comunidade e suas várias 

implicações no que diz respeito aos elementos que estão sendo contados e organizados os 

quais tem uma relação direta com a história de vida dos indígenas. Entretanto, com o contato 

com o não-indígena esta comunidade muito tem adotado os seus modos de vivenciar os seus 

números, até mesmo, por uma questão de necessidade comercial. 

A adoção e uso cada vez mais freqüente entre os indígenas do sistema decimal 

evidenciaram, por um lado, o quanto os números na tradição Xerente são limitados, tanto na 

representação quanto na escrita principalmente, porque a escrita não fazia parte dos 

antepassados dessa comunidade. Por outro lado, a necessidade de se ampliar a estruturação 

numérica, de modo, a ter uma representação igual a decimal. 

Com essa intencionalidade que, no ano de 2000, os professores indígenas Nilson de 

Brito, Edite Smĩkedi e Maria Aparecida Kupãrdi, iniciaram uma investigação de cunho 

pedagógico e empírico junto à comunidade. Tomando como referência inicial, as suas 

53 Para maiores detalhes ver IFRAN, G. História universal dos algarismos: a inteligência dos homens contada 
pelos números e pelo cálculo. Tomo 1 e 2. Tradução: Alberto Muñoz e Ana Beatriz Katinsky. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1997. 

Quadro 01: escrita e significado dos números na tradição 
Fonte: Melo e Monteiro (2005, p. 31)
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próprias indagações e sabres a respeito dos números provenientes das histórias contadas pelos 

velhos nas aldeias. A pesquisa dos professores tinha como objetivo a estruturação dos 

números na língua materna e o de construir cartilhas na área de matemática para auxiliar os 

professores em suas aulas. 

Para o professor Nilson54 participante aditivo nesse trabalho, “foi um, processo 

cansativo, porém, muito valioso, pois, tivemos a oportunidade de detalhar de modo claro a 

formação lingüística dos nossos números e ressaltar a sua relação com a natureza”. Para a 

realização deste estudo os professores contaram com a colaboração do Pastor Rinaldo de 

Mattos pesquisador e falante fluente da língua Akwẽ que já vinha pesquisando a estruturação 

lingüística dos números. 

Utilizando-se de suas próprias informações e das descrições contidas nas 

comunicações pessoais do Pastor Rinaldo os professores citados anteriormente, reconstruíram 

a história dos números na tradição Xerente. Como resultado da investigação, os professores 

obtiveram a formação lingüística dos quatro primeiros números na língua, quando estes eram 

usados apenas oralmente e foram fragmentados pela escrita (Quadro 02)55.

1 – sirêsmĩ que representa pássaro pequeno (si – pássaro, rê – pequeno e smĩ – pena do 
pássaro), irê foram substituídos pela consoante m e hoje se escreve smĩsi; 

2 – representa a marca da patinha do veado no chão que seria ponmĩkwanẽ e para designar o 
número dois as letras nmĩ foram substituídas pela consoante n e escreve-se ponkwanẽ; 

3 – mrẽpranẽ que representa o pé da ema (lembrando que a ema tem três dedos), sendo que, 
mã é ema mãipranẽ - pé da ema; 

4 – sikwaĩpsê que são as duas patinhas do veado, o que seria a complementação do número 
dois. 

A partir dessa reconstrução lingüística os professores se reuniram para proporem uma 

composição lingüística para os números maiores que quatro56 tendo como subsídios teóricos a 

língua e os elementos oriundos da escrita anterior ao número quatro. Nessa terminologia 

54 Entrevista concedida em fevereiro de 2007. 
55 Informação cedida por Nilson de Brito Xerente em fevereiro de 2007, que estuda há algum tempo os números 
em sua cultua indígena e procura relacioná-los com a natureza e os mitos. 
56 As informações descritas aqui constam no relatório da reunião realizada nos dias 20 e 21 de outubro de 2000, 
sendo posteriormente organizadas e digitadas pelo Pastor Rinaldo de Mattos em janeiro de 2001. 

Quadro 02: significado dos números na língua Xerente 
Fonte: Nilson de Brito 
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contar-se-ia com a inclusão do zero e completando a seqüência numérica até o nove. Dando 

lhes a estrutura dos números decimais. Para atingir essa conjectura numérica os indígenas 

solicitaram o apoio da Secretaria de Educação por meio da Gerência de Educação Indígena e 

do Pastor Rinaldo de Mattos. Com esse propósito, o grupo estruturou, então, a escrita 

numérica para novos números (Quadro 03). 

0 – ĩbba – criado pelo grupo/(0 espaço vazio); 

1 – smĩsi – numeração tradicional Xerente; 

2 - ponkwanẽ - numeração tradicional Xerente; 

3 - mrẽprane – numeração tradicional Xerente; 

4 – sikwaĩpsê – numeração tradicional Xerente; 

5 – siptatõ – criado pelo grupo – vem da palavra to que na língua Xerente 
significa sozinho/algo (?) que perdeu algo (?); 
6 - sipranẽ - criado pelo grupo – (rasto do par de pés das aves); 

7 – sruru – criado pelo grupo – (o sete estrelo); 

8 - sikuiwanẽ - criado pelo grupo – semelhante ao par; 

9 – ĩssuibka – criado pelo grupo – (aquilo (?) que ficou sem o par). 

As formações dos números criados pelo grupo, estão relacionadas não apenas com a 

questão lingüística, mas com os elementos da tradição mítica. No que se refere às mitologias 

Akwẽ, podemos destacar o mito do BRUPAHI57 que conta a História da ave Andorinha, 

pássaro que simboliza o número um (1). Outro mito que encontramos na numeração seria o 

SRURU que relata a História do Sete Estrelo, antiga lei de sobrevivência dos Xerente em 

relação à água. Diz a história mitológica, que foi a partir da corrida de um dos sete filhos de 

um casal que se começou a contar os números. É com base na história desse mito que se 

constituiu o número sete (7). 

Nesse sentido, falar e escrever os números maiores que quatro em Xerente, 

provavelmente vindos da sociedade envolvente proporciona o encontro com outra cultura, 

outros valores e saberes tanto lingüístico quanto matemático. Isso fato, mostra um aspecto 

lingüístico de dependência em que os números estão assumindo na afirmação da identidade 

Xerente. 

57 Brupahi nome próprio e feminino. 

Quadro 03: escrita decimal na língua Xerente 
Fonte: Relatório pessoal do Pastor Rinaldo de Mattos 
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Contudo, os indígenas ficam receosos de mais uma dependência da língua portuguesa 

e da descaracterização da língua materna. Logo, a construção desses novos números não se 

firmou junto à comunidade, devido aos impasses de ordem política interna, no que diz 

respeito à fala e escrita dos números maiores que quatro, bem como a representação e 

classificação dos mesmos. No entanto, o esforço do grupo foi válido, pois, a partir destes 

encaminhamentos abrem-se novas perspectivas de investigação neste campo. 

Vale destacar que nos dias atuais os indígenas, de um modo geral, vivenciam no seu 

dia-a-dia os números na tradição como um segmento tradicional que deve ser repassado de 

geração a geração, assim como os demais conhecimentos dessa cultura. As escolas indígenas 

também fazem uso dos números na língua, porém, o mais comum é o uso do sistema decimal 

e dos conhecimentos matemáticos da sociedade envolvente, tendo em vista, que esse uso 

freqüente é resultante dos livros textos adotados, considerando que as escolas Akwẽ não 

possuem cartilha de matemática na língua indígena. 

Todavia, o professor Nilson de Brito58 destaca que a falta de apoio por parte da 

comunidade em efetivar esse sistema numérico muito contribuiu para o seu enfraquecimento, 

ao dizer que:  

Não tivemos incentivos para continuar pesquisando, nos faltou apoio financeiro e 
dos próprios indígenas. Ninguém se interessou em aplicar o nosso trabalho em suas 
aldeias e escolas. Penso que era um pouco difícil para os velhos entenderem e 
aceitarem essa nova construção, eles não gostam de muitas novidades na nossa 
língua materna, principalmente quando interferem na cultura tradicional. 

Convém considerar que a investigação dos professores apresentava uma 

intencionalidade pedagógica, tendo em vista que o mundo do não-indígena é operado com 

números que são contados de dez em dez, ou seja, números decimais. Talvez essa construção 

pudesse contribuir no processo de ensino-aprendizagem da matemática escolar em contexto 

Xerente, que muito carece ser ensinada via mecanismos de contextualização própria da 

cultura. Conforme indica Mendes (2006b, p. 18): 

Essas dimensões do número, expressas pelos saberes tradicionais, constituem-se em 
um dos meios que podem conduzir os professores ao alcance de seus objetivos 
educacionais no ensino de aritmética, através das tonalidades significativas que as 
tradições culturais refletem: educar é retomar os valores culturais da sociedade, 

58 Entrevista concedida em fevereiro de 2007. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 106

considerando que esse é o material necessário para que os estudantes possam 
conhecer o mundo que os cerca, fortalecendo a sua identidade sócio-cultural. 

As considerações de Mendes como uma forma de valorizar os esforços empreendidos 

pelos professores em seus estudos indicam, ainda, as necessidades cotidianas de muitos 

indígenas que atuam nas Associações Indígenas e Programas de Apoio ao Índio. Talvez fosse 

útil e significativa à ampliação dos termos numéricos para a língua Xerente. 

Um segundo encaminhamento sugerido pelo grupo seria a idéia de números 

“aproximados” ou “incompletos”, eles, mesmo sendo percebidos e contemplados na cultura, 

não considerados pelos indígenas. Uma vez que esses números são vivenciados pelos 

indígenas, em suas atividades de subsistência, onde as trocas e as doações são formas de 

reciprocidade que podem envolver desde objetos materiais a obrigações em rituais festivos 

passando pelas questões econômicas em que se evidenciam idéias matemáticas e 

etnomatemática do conhecimento tradicional Xerente.

Entretanto, a construção dessas idéias não é considerada uma prática efetiva de idéias 

da matemática escolar pelos indígenas. Implica dizer que o grupo de professores estruturou 

uma terminologia numérica para os números decimais na perspectiva dos conhecimentos 

lingüísticos e mitológicos que estão diretamente e indiretamente ligados ao contexto da 

realidade Xerente. Estes números por sua vez não foram usados pelos professores em suas 

aulas de matemática e nem foram vivenciados pelos indígenas em seu dia-a-dia. Com o passar 

do tempo, à falta de uso desse sistema numérico, ao que tudo indica perdeu o seu sentido. 

As considerações descritas anteriormente podem sugestionar questões de reflexão e de 

investigação para o trabalho pedagógico, necessário ao professor. No entanto, caberia a escola 

propiciar situações reais de aprendizagem junto aos professores e alunos, lembrando que até 

pouco tempo atrás as comunidades indígenas não vivenciavam uma cultura numérica e tão 

pouco se orientavam por meio de contas aritméticas.

Nessa perspectiva, destacamos a numerologia tradicional da cultura Akwẽ que ainda é 

concebida por muitos indígenas, principalmente pelos velhos quando saem à noite para contar 

histórias para os mais novos. Histórias essas que se reportam sempre ao tempo de seus 

antepassados, as mitologias, as grandes caçadas em que os indígenas sempre saiam em pares 

de homens para o mato em busca de caça para alimentar os seus familiares. 

Além disso, o próprio cotidiano das pessoas evidência esse sistema numérico (Foto 

38) durante as colheitas nas roças, na construção de suas casas, na confecção dos artesanatos, 

na organização das sacas de arroz e, principalmente, na distribuição de alimentos nos rituais 
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festivos onde se nota a presença do pensamento etnomatemático dos Xerente. Quando 

acontece a festa indígena na aldeia, os responsáveis pelas famílias formam de modo natural 

um círculo em torno dos alimentos os quais são entregues obedecendo aparentemente ao 

princípio da relação de quantidade e pessoa, por exemplo, se um indígena recebe quatro 

pacotes de café todos os chefes de família também devem receber quatro pacotes. (Fotos 39, 

40, 41 e 42). Caso isso não aconteça é retirado, então, os pacotes de alimentos de todos os 

indígenas e recomeça novamente a distribuição até que todos tenham a mesma quantidade. Às 

vezes, sobram pacotes de café, estes são abertos e seu conteúdo é distribuído em pequenas 

quantidades, para isso os indígenas usam copos ou outros utensílios para fazer a medição das 

quantidades (Foto 43). 

Foto 38: atividade cotidiana 
Imagem: Elisânglea Melo 
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Foto 43: medição de alimentos com utensílios alternativos 
Imagem: Elisângela Melo 

Fotos 39, 40, 41 e 42: contagem e distribuição de alimentos na tradição Xerente 
Imagem: Elisângela Melo
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Na colheita de sementes típicas da região, atividade laboral realizada, na maioria das 

vezes, pelas mulheres, as sementes coletadas são usadas na confecção dos artesanatos como: 

bolsas, colares, brincos, pulseiras, cintos, etc. Na construção de um colar, por exemplo, o 

entrelaçar ou o perpassar da fibra pelas primeiras sementes percebemos a visão numérica e 

materna dessa comunidade, de tal modo a constituir uma dualidade de organização que às 

vezes varia de duas sementes para quatro passando por três ou uma semente. 

À primeira vista, pode parecer que a distribuição das sementes é padronizada, ou seja, 

são colocadas duas sementes e dá-se um nó na fibra, três sementes e mais um nó na fibra, 

quatro sementes e mais um nó na fibra, e assim sucessivamente até concluir o colar. Nos 

últimos tempos o contato direto entre as mulheres Akwẽ com o segmento não-indígena muito 

tem contribuindo para o refinamento da confecção de seus artefatos, porém, há um grupo de 

mulheres que não mantém contato direto com os não-indígenas. Isso contribui para manter 

viva a atividade artesanal tradicional. 

Assim, a confecção de colares no ambiente local preserva a originalidade das peças, 

não obedecendo a uma seqüência lógica das sementes. Às vezes sofre alterações na medida 

em que termina uma seqüência de pares, logo, a próxima seqüência de sementes pode 

começar com três sementes e pular para duas e depois para quatro. Essa seqüência muda 

quando os indígenas estão a confeccionar colares com dois tipos de sementes diferentes. 

Na cultura Xerente, contar e falar os números são tradições familiares. A transmissão 

dos números na língua faz parte de muitas das histórias de vida dos indígenas, dos mitos Akwẽ

que são verdadeiros veículos de informação sobre a concepção do universo dessa 

comunidade, das relações socioculturais e econômicas que os indígenas vivenciam 

constantemente. Sendo então um ato de ensinamento e de responsabilidade dos pais para com 

os seus filhos. Contudo, há de se considerar a importância dessa comunicação para a 

continuidade da oralidade em que ocupam os números nesse contexto. 

Convém também destacar a participação direta dos velhos nesse processo de diálogo 

familiar, onde se nota as idas e vindas dos adultos juntos aos velhos, pois eles são os maiores 

detentores desse conhecimento e ninguém melhor do que eles para esclarecer na língua como 

se deve falar os números e o significado dos termos empregados na estruturação dos mesmos. 

Ressaltando que os Xerente não possuem em seus termos numéricos uma 

representação simbólica se diferenciando assim do nosso sistema de símbolos e valores 

posicionais que o algarismo ocupa em relação ao número. Para essa comunidade o sentido de 

termos para designar os números faz referência à estruturação lingüística dos mesmos e 

classificando-os com árvores, animais e mitos. 
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Outra dimensão a ser apontada em relação ao sistema numérico próprio do Xerente é a 

não valorização desses conhecimentos no ambiente escolar. Nesse sentido, se faz necessário 

não só os professores conhecerem e vivenciarem em seu dia-a-dia os números, mas buscarem 

novas perspectivas de ensino-aprendizagem para o uso desses números a partir das reflexões 

históricas contribuindo assim para a efetividade do mesmo no contexto educacional, com as 

heranças culturais, com a manutenção e valorização dos conhecimentos tradicionais e com a 

auto-afirmação da comunidade Xerente. 

O Contexto investigativo e suas possibilidades didático-pedagógicas 

As práticas culturais descritas anteriormente já nos permitem avançar sobre algumas 

das considerações acerca das idéias da matemática escolar. Em primeiro lugar, hoje em dia, o 

princípio dual de organização ainda se apresenta claramente expresso na filiação de todos os 

indígenas às metades clânicas Doĩ e Wahirê ou aos partidos Htãmhã e Stêromkwa. Do mesmo 

modo, são as relações cerimoniais comuns entre os Xerente, onde se evidencia a reciprocidade 

entre os indígenas na relação de parentesco e de amizade que não necessariamente devem 

pertencer a mesma metade clânica. Estabelecendo, assim, o respeito e a proximidade formal 

entre os indígenas que pertencem aos partidos e metades exogâmicas distintas dessa 

comunidade. 

São a partir desses pertencimentos, a uma dessas metades e partidos, que se torna 

visível os artefatos que são expressos nos corpos dos indígenas por meio da pintura corporal e 

da pintura das toras de buriti que tradicionalmente são designados de traços e bolinhas, dos 

elementos representativos da natureza e dos animais como a cobra sucuri e o jabuti que são 

retratados nas respectivas toras de buriti. Mas, do ponto de vista da matemática escolar, 

poderíamos dizer que estes ornamentos são as representações de algumas formas e figuras 

geométricas tais como: retas paralelas, semi-retas, triângulos, quadriláteros, figuras 

simétricas, círculo e circunferência. 

Evidenciando ainda nesse contexto as medidas de comprimento como: centímetro, 

metro, tempo, massa e capacidade. Medidas essa que são desenvolvidas pelos indígenas tanto 

em suas atividades diárias quanto nas atividades festivas. Evidentemente que na língua 

Xerente esses saberes não são expressos como idéias matemáticas, mas como manifestações 

culturais as quais os indígenas consideram como tradições da cultura Akwẽ. Nessa 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 111

perspectiva, esses são conhecimentos etnomatemáticos que podem ser traduzidos para o 

ambiente escolar, até porque, [...] reflexões na arte e em jogos, o pensamento matemático 

inicial começou a libertar-se da necessidade material; [...] abriu-se caminho para uma etapa de 

desenvolvimento ‘intra-matemático’ (GERDES, 1991, p. 36). Colaborando com essas 

descrições Mendes (2006b, p. 34) considera que: 

As inúmeras informações extraídas dos saberes tradicionais contribuem para que a 
matemática ensinada na escola ganhe novos enfoques e despertem o interesse e a 
curiosidade dos estudantes, pois desenvolvem a atenção necessária à resolução de 
problemas aritméticos. É através desses saberes que podemos ensinar o valor e o 
cálculo com os números, além de transportar os estudantes para um mundo 
imaginário e poético, o qual pela riqueza de informações, oferece aspectos práticos 
que podem e devem ser aproveitados pelo professor. 

A essas colocações, enfatizamos o quanto carece as escolas indígenas de atividades 

que levem em consideração a realidade local da comunidade ao abordarem os aspectos da 

tradição cultural dos Xerente, quando observamos o quão rica é o contexto desses indígenas e, 

também, o quanto se faz necessários que os conhecimentos dessa cultura sejam vivenciados 

no ambiente escolar como forma de revitalização e de valorização dos saberes tradicionais. 

Nesse sentido, os saberes e fazeres dos Xerente os quais são expressos por meio da 

oralidade, da organização social da comunidade, na cosmologia, nos artesanatos, nos 

desenhos expostos nos corpos dos indígenas, na filiação dos indígenas a um dos partidos da 

tora ou a uma das metades exogâmicas nos corroboram a possibilitar uma construção ou 

reconstrução desses conhecimentos de modo a compreender a explicação, compreensão e 

interpretação dos mesmos para que possamos sugerir novas possibilidades de ensino-

aprendizagem juntos aos professores e, posteriormente estes juntos aos seus alunos, pois, 

conforme Almeida e Pereira (2006, p. 114), 

Os conteúdos hoje transmitidos pelas escolas e universidades correspondem a uma 
história domestica das descobertas do homem. Está fora de circulação a diversidade 
de explicações, especulações e métodos de olhar, classificar e hierarquizar os 
fenômenos do mundo pelos intelectuais da tradição. [...] Se, nos conteúdos 
escolares, há alusão a outras interpretações do mundo, a elas são imputadas as 
qualidades de um saber sem rigor, sem método, sem função, um saber menor.  

Nessa perspectiva, nos reportamos ao ambiente escolar Xerente onde se faz 

necessário, mudanças de atitudes em relação aos conteúdos ministrados que ora obedece a 
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uma hierarquização de exercícios padronizados que não leva em consideração a realidade 

local. Entretanto, para que se possa mudar esse cenário atual da educação escolar Xerente é 

necessário dar aos professores a oportunidade de investigar as suas tradições para que os 

mesmos possam visualizar e interpretar as idéias matemáticas contidas nelas. Tal atitude por 

parte dos professores irá propiciar o reconhecimento, a valorização das diferentes variedades 

de formas e de manifestação do pensamento matemático em contexto indígena, uma vez que 

“[...] é relevante mostrar a importância em aprender a matemática formal como também em 

aprender as etnomatemáticas” (MAFRA, 2006, p. 163).

É de fundamental importância uma revisitada nas subdivisões clânicas dessa 

comunidade por demonstrar em si regras e estilos próprios de pinturas, em termos do que é 

considerado de matemática: simetria; linhas paralelas, finas, médias, largas e regulares. 

Círculos pequenos, médios e grandes em meios a linhas paralelas, idéias essas que podem ser 

traduzidas em formas de atividades para o contexto da sala de aula. 

Contudo, existem diferenças marcantes entre as subdivisões clânicas Xerente, tanto 

para a cultura indígenas como para a ornamentação em geral dos indígenas ao exporem esses 

ornamentos em seus corpos. Essas diferenças fazem parte da história mítica de cada uma das 

metades Doĩ e Wahirê, já descritas anteriormente. 

Os números entre os Xerente fazem parte das informações cotidianas das aldeias. A 

tradição de contagem, seqüência numérica, números pares e ímpares, idéia de meio e metade, 

metade igual à outra são assimiladas pelos indígenas, entretanto, estes não são ainda 

devidamente estruturados no contexto educacional, o que se faz imprescindível uma releitura 

histórica dessa herança numérica e sua integração na educação escolar dos Xerente, de tal 

modo a favorecer novas investigações do pensamento numérico. 

No que concerne às idéias matemáticas que afloram o mundo Xerente se desvendam 

acopladas a dois momentos. O primeiro momento é o contexto natural, por exemplo, a 

formação espacial das aldeias em forma de ruas paralelas que em tempos passados tinham o 

formato de semicírculos; as unidades de medidas utilizadas pelos indígenas para prepararem a 

mistura exata do carvão com a água no jenipapo para dar o tom perfeito do preto; os utensílios 

usados como medida padrão para medir e/ou pesar as quantidades de alimentos; a medição 

das toras de buriti; a verificação do peso das toras apenas pela força física dos homens; a 

distância percorrida pelos indígenas durante a corrida com tora e tempo que eles levam para 

percorrer o percurso determinado nesse tipo de atividade. 

O segundo momento é proporcionado pela vivência com o ambiente externo, onde os 

indígenas fazem uso freqüente dos números decimais e da atual moeda corrente, ou seja, o 
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Real, ao realizarem suas compras de alimentos, de roupas e utensílios domésticos na cidade. É 

por meio dessa vivência com o segmento não-indígena que os Xerente realização também as 

trocas de artesanatos por mercadorias, assim, adquirem hábitos e valores desse segmento. 

Todos esses são apontamentos de idéias matemáticas podem gerar ações didático-

pedagógicas junto aos conteúdos da matemática escolar e demais área do conhecimento, que 

poderão ser conduzidos por meio de experiências de formação com os professores indígenas 

mediante investigação matemática, etnomatemática via educação escolar indígena e, 

posteriormente, desenvolvidos em sala de aula de modo a contextualizar o ensino de 

matemática. 
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IV 
 

Uma proposta de educação etnomatemática 
para a escola indígena Srêmtôwẽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A educação escolar indígena deve ser a 
 representação da diversidade cultural, 

 social e lingüística dos Akwẽ.” 
Professora Rosalina 

Espaço escolar 
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Breve Histórico sobre a Educação Escolar Xerente 

A necessidade para se estabelecer uma escola na comunidade Xerente foi manifestada 

tanto pelos indígenas como pelas autoridades ligadas a essa comunidade. A partir dos 

primeiros contatos entre os Xerente e a sociedade não-indígena, houve o interesse destes em 

adquirir novos conhecimentos, vivenciar outras culturas e aprender sempre mais. Para poder 

conviver e manter relações entre eles e os diversos segmento do entorno, com quem vêm se 

relacionando e, principalmente a língua portuguesa e a matemática disseminada pela escola 

formal. 

A partir de situações como a dos Xerente, e como bases em outros estudos já 

realizados a esse respeito, acreditamos que a educação escolar indígena no Brasil é marcada 

por dois modelos predominantes como indica Cavalcanti e Maher (1993, apud MENDES, J. 

2004, p. 349) são: 

1) pelos programas de submersão total, em que a criança (monolíngüe em língua 
indígena), era retirada do seu meio e submetida a uma educação escolar monolíngüe 
em português, seguindo os moldes e currículos das escolas oficiais e, 
2) pelos programas de transição, em que se advoga uma prática educacional 
bilíngüe, na qual a língua indígena (L.I.) é na verdade, colocada em um papel de 
subordinação, sendo usada apenas como meio de instrução nas séries iniciais até que 
se atinja a proficiência em português necessária, para que depois, a L.I. seja deixada 
de lado no âmbito escolar. 

Vê-se, portanto, que a escola, como instituição de ensino e também de aculturação, é 

solidamente instituída no meio indígena. Conforme Grupioni (2006, p. 43) destaca: 

Num primeiro momento, a introdução da escola em meio indígena foi um dos 
principais instrumentos empregados para promover a “domesticação” dos povos 
indígenas, para alcançar sua submissão e para negar suas identidades, promovendo 
sua integração na comunhão nacional, desprovidos de suas línguas maternas e de 
seus atributos étnicos e culturais.  

Todavia, estes não foram os únicos modelos de escola, empregado para promover a 

educação entre os indígenas, como Grupioni (2006, p. 44) indica: 
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[...] a escola em meio indígena teve muitas faces e pautou-se por diferentes 
concepções, não só pedagógicas, mas também a cerca do lugar que os índios 
deveriam ocupar na sociedade brasileira. A criação de escolas junto às comunidades 
indígenas, por meio da presença de professores não-índios, assistidos por alguns 
índios, - que falantes do português, tornavam-se os tradutores das determinações dos 
professores -, foi outro modelo de escola largamente empregado pelo Brasil afora. 
Neste modelo, o ensino bilingüismo foi adotado como estratégico para o efetivo 
aprendizado do português e dos valores da sociedade dominante: valorizava-se a 
língua indígena porque ela era a chave para o aprendizado da língua nacional. Esse 
método, usado pelo Estado em conjunto com missões religiosas, pode ser descrito 
como o bilingüismo da sua língua de origem para o monolingüismo em português. 
Ao abandonarem suas línguas, pressupunha-se que também abandonassem seus 
modos de vida e suas identidades diferenciadas. A escola em áreas indígenas servia, 
assim, para a promoção da homogeneização cultural. 

Esse quadro educativo permaneceu durante muito tempo, e mudou somente com a 

Promulgação da Constituição Federal de 1988, em que foram reconhecidos os povos 

indígenas e suas línguas. Atualmente, no Brasil são mais de 200 etnias espalhadas em várias 

aldeias praticamente em todos os estados e cerca de 180 línguas e dialetos, muitas tão 

diversas, incompreensíveis entre si e pouco conhecidas. A esse aspecto o RCNEI59 (1998, p. 

22) assim afirma: 

Além das diferenças relativas à língua, ao modo de viver (de organizar-se 
socialmente, economicamente, politicamente) e de pensar (sobre o mundo, a 
humanidade, a vida e a morte, o tempo e o espaço), têm a memória de percursos e 
experiências históricas diversas, de seus contatos com outros povos indígenas e com 
não-índios. [...] Culturas e línguas são frutos da herança de gerações anteriores, mas 
estão sempre em eterna construção, reelaboração, criação, desenvolvimento. O 
respeito ao direito à diferença – exigida no Brasil pela Constituição Federal – é o 
principal recurso para a continuidade do processo de construção desse patrimônio 
vivo, sempre renovado em seus conteúdos e possibilidades e de valor inestimável. 

É a partir dessas considerações, que se tem idealizado a escola indígena com o 

objetivo de incentivar a preservação lingüística e a emancipação cultural dos povos indígenas. 

Esse direcionamento em torno da diversidade sociocultural e lingüística das sociedades 

indígenas chamou a atenção para a necessidade da atuação do índio-professor em suas 

escolas, o que levou ao desenvolvimento de projetos, programas de formação e capacitação 

desses professores. 

O processo de formação do professor indígena gerou muitas discussões sobre a 

necessidade de uma escola indígena específica, diferenciada, intercultural, bilíngüe e gerida 

59 Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 117

pela comunidade indígena, cujo objetivo deste processo é evidenciado nos Cadernos de 

Educação Básica, (1994 apud AMÂNCIO, 1999, p. 69), ao dizer que: 

a conquista da autonomia sócio-econômica-cultural de cada povo, contextualizada 
na recuperação de sua memória histórica, na reafirmação de sua identidade étnica, 
no estudo e valorização da própria língua e da própria ciência - sintetizada em seus 
etnoconhecimentos, bem como no acesso às informações e aos conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade majoritária e das demais sociedades, indígenas e 
não-indígenas. 

Dentre os processos próprios das comunidades indígenas e somadas à experiência 

escolar, adquirida ao longo da história de contato entre indígenas e não-indígenas a escola tem 

sido assumida progressivamente pelos mesmos, interessados em adquirir conhecimentos sobre 

o mundo externo as aldeias e em construir novas formas de relacionamentos com a sociedade 

majoritária. A esse respeito o RCNEI (1998, p. 24), justifica a escola como sendo: 

[...] um dos lugares onde a relação entre os conhecimentos próprios e os 
conhecimentos das demais culturas deve se articular, constituindo uma possibilidade 
de informação e divulgação para a sociedade nacional de saberes e valores 
importantes até então desconhecidos desta. [...]. Chama-se a atenção para as 
contribuições que a educação escolar específica e diferenciada pode dar ao exercício 
da cidadania indígena.  

Neste sentido, torna-se evidente, a necessidade de uma escola no contexto comunitário 

das aldeias, que enfatize o respeito à diversidade lingüística, cultural, intelectual e que 

mantenha a participação direta das comunidades indígenas. Como observa a educadora Corrêa 

(2004, p. 328) ao descrever que: 

� A escola indígena constitui-se em espaço de reafirmação e revitalização da 
identidade cultural dos povos indígenas. 
� A escola indígena constitui-se em espaço de articulação de informações. 
� A escola indígena constitui-se em espaço que possibilita estruturar as 
relações com outras sociedades. 
� A escola indígena constitui-se em espaço de pesquisa de suas próprias 
necessidades e métodos. 
� A escola indígena constitui-se em espaço de reflexões sobre o destino dos 
povos indígenas: a escola como parte do projeto de futuro dos povos indígenas. 
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Corrêa (2004, p. 329) afirma ainda que a constituição da ‘escola indígena’ “faz-se (ou 

deve-se fazer) no interior do contexto comunitário, numa interação mútua, consciente e 

construtiva”. Isso de fato é válido, pois justifica o perfil da educação escolar indígena que 

deve ser específica, diferenciada e de qualidade. Nessa perspectiva, o RCNEI (1998, p. 24), 

destaca as características principais da escola indígena que são: 

� Comunitária: porque conduzida pela comunidade indígena, de acordo com 
seus projetos suas concepções e seus princípios. Isto se refere tanto ao currículo 
quanto aos modos de administrá-la. Inclui liberdade de decisão quanto ao calendário 
escolar, à pedagogia, aos objetivos, aos conteúdos, aos espaços e momentos 
utilizados para a educação escolarizada; 
� Intercultural: porque deve reconhecer e manter a diversidade cultural e 
lingüística; promover uma situação de comunicação entre experiências 
socioculturais, lingüísticas e históricas diferente, não considerando uma cultura 
superior à outra; estimular o entendimento e o respeito entre seres humanos de 
identidades étnicas diferentes, ainda qu se reconheça que tais relações vêm 
ocorrendo historicamente em contextos de desigualdade social e política; 
� Bilíngüe/multilíngüe: porque as tradições culturais, os conhecimentos 
acumulados, a educação das gerações mais novas, as crenças, o pensamento e a 
prática religiosa, as representações simbólicas, a organização política, os projetos de 
futuro, enfim, a reprodução sociocultural das sociedades indígenas são, na maioria 
dos casos, manifestações através do uso de mais de uma língua. 
� Específica e diferenciada: porque concebida e planejada como reflexo das 
aspirações particulares de cada povo indígena e com autonomia em relação a 
determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não-
indígena.  

Entretanto, essas características que constituem ou que deveriam constituir a educação 

escolar indígena nem sempre são levadas em consideração, no que se refere às expectativas 

das comunidades indígenas em relação a escola como um espaço de diálogo em que se 

manifestam atitudes sócio-educativas em face de convivência com a dominação cultural, 

econômica, política e educacional, a qual essas comunidades foram e ainda são submetidas, 

derivando daí propostas próprias de revitalização da cultura indígena local, processos de 

formação dos professores e de seus alunos, tendo como pressuposto inicial a necessidade de 

auto-afirmação diante a imposição da sociedade não-indígena. 

Neste sentido, as palavras do indígena Tarinu Juruna do Parque Indígena do Xingu, 

estado do Mato Grosso, mostram o quanto o não-indígena tira proveito da falta de 

conhecimentos econômicos e lingüísticos dos indígenas, quando o mesmo afirma: “Eu quero 

aprender matemática para que o homem branco não nos engane mais com números” (In. 

LEAL FERREIRA, 2002, p. 50). Essa afirmação evidencia a pré-concepção acerca da escola 
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indígena pelos seus membros60 como um meio favorável para se construir estruturas 

educacionais sintonizadas com os conhecimentos tradicionais das comunidades e que atenda 

as reais necessidades das pessoas que estão agregando as escolas em seu contexto. 

No entanto, Ribeiro e Ferreira (2006, p. 152), fazem uma reflexão acerca do que seja 

uma escola em contexto indígena, ao ressaltar a sua importância de modo que esta possa 

servir aos interesses educacionais da comunidade, 

[...] uma escola – no âmbito das aldeias indígenas – que atua em favor da 
valorização dos interesses e do respeito aos indígenas, pode exercer um papel 
positivo e viabilizar a eles mais um caminho favorável à construção de seus 
conhecimentos, conforme as pretensões. Eles possuem formas próprias de aquisição 
e construção de conhecimentos, fruto da evolução histórica de sua civilização. 
Elementos pertencentes a saberes alheios podem, assim, desencadear uma dinâmica 
estranha no espaço dos seus cotidianos. [...]. Tal dinâmica nem sempre possui um 
perfil positivo. Por isso, torna-se vital, a quem participa da educação escolar 
indígena, compreender o conhecimento como algo plural e a escola como um 
instrumento em harmonia com a diversidade cultural.

A respeito de uma escola específica, diferenciada, intercultural, bilingüe e igualitária 

que, inicialmente destacamos as primeiras intenções do povo indígena Xerente em adquirir o 

conhecimento do homem branco, devido ao convívio com os mesmos, mediante a necessidade 

de se comunicarem entre si e que lhes servissem de instrumentos para garantir sua autonomia. 

Com essa intenção os Xerente começaram, então, a se interessar pela educação escolar em 

suas aldeias, com o intuito também de conhecer o modo de pensar e de raciocinar do branco. 

Por esta razão, os mais velhos sabiam que aprendendo a ler, a escrever e a fazer contas 

ficariam sabendo o que os homens brancos pensavam e faziam para acontecer às coisas que os 

cercavam, principalmente em relação ao comércio – compra, venda e troca de mercadorias. 

É importante mencionarmos, que a maioria das aldeias Xerente, está localizada nas 

proximidades das cidades circunvizinhas, o que de certa forma os impulsionam ao comércio 

varejista, por isso, talvez tenha sido essa maior a necessidade dos indígenas em adquirir 

conhecimentos advindos dos não-indígenas. 

Partindo, então, do princípio de que a leitura, a escrita e a matemática são importantes 

para o povo Akwẽ, muitos velhos61 lutaram para conseguir uma escola e um professor que se 

disponibilizasse a alfabetizá-los em suas aldeias. Com essa intenção em mente muitos Xerente 

60 Membros neste trabalho se referem aos professores indígenas, alunos, pais, lideranças e todas as pessoas que 
estão diretamente ligadas às comunidades indígenas e a educação escolar dessas comunidades. 
61  Informações obtidas com o Senhor Severo. Indígena da aldeia Porteira em fevereiro de 2007. Não se tem uma 
data dessa viagem dos indígenas à Brasília. “Faz muito tempo, muito tempo mesmo” Severo. 
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se dirigiram à Brasília para reivindicar junto à FUNAI que atendesse ao pedido da 

comunidade ‘escola para os indígenas’. Porém, somente, em 1942, foi contratado pelo Serviço 

de Proteção aos Índios, o primeiro professor chamado Julião Gonçalves para atuar na Terra 

Indígena Xerente. Ele tinha como auxiliar a sua filha Nesmina Gonçalves e atuaram juntos 

aos Xerente durante alguns anos. 

No contexto educacional da época, vários antepassados indígenas Xerente estudaram e 

adquiriram um pouco da cultura do não-indígena. Dos alunos matriculados na década de 1940 

alguns ainda estão vivos: Isaque Simnãkru, Severo Sõwarê, Constantino Skrawẽ e Porfírio 

Wakuke62. Por motivo de doenças, o professor Julião, se afastou de suas atividades 

educacionais, junto aos Xerente. Motivo pelos quais os indígenas ficaram sem professor para 

alfabetizá-los na língua portuguesa. 

Somente em 1958, com a chegada do missionário e professor Carlos Guenther 

Krieger, na aldeia Pat Waptkãze (Baixa Funda), novamente viabilizou a educação escolar e 

com o apoio da comunidade construíram a primeira escola oficial dos Akwẽ que atendia os 

alunos de 1ª a 4ª séries, cujo objetivo era alfabetizar os alunos em língua portuguesa e também 

em sua língua materna. Essa escola esteve sob a responsabilidade do Pastor Carlos Guther 

Krieger até o ano de 1968. O trabalho educacional desenvolvido pelo Pastor junto aos Xerente 

resultou em 1960 na publicação da primeira cartilha na língua Xerente/português – Dawanã 

Ãhêsuka Krẽkrda (o primeiro caderno/livro/folha de papel impresso). Cartilha essa muito 

difundida no ambiente escolar particularmente por favorecer o ensino bilíngüe. 

Com a morte do velho cacique Florêncio Suzawre, a maioria dos indígenas da aldeia 

Baixa Funda se transferiram para a aldeia Ktẽ Ka Kâ (aldeia Rio do Sono). O cacique 

Anselmo Sinã da aldeia Rio do Sono insistiu com o missionário, no sentido de que a escola 

também se transferisse para esta aldeia, o que veio acontecer somente no ano de 1969. Com a 

instalação da escola nesta aldeia, deu-se continuidade nos estudos dos alunos removidos 

juntamente com a escola e novos alunos foram matriculados. 

Em meio à estabilidade espacial que se encontravam, e ainda se encontram os 

indígenas, mesmo estando em suas Terras procuram sempre residir o mais próximo possível 

dos Postos Indígenas. Como nessa aldeia tinha um Posto da FUNAI e, posteriormente, foi 

transferido para a aldeia da Baixa Funda, logo, a escola retornou novamente para esta aldeia. 

62 Não nos foi possível nesse estudo obter algum tipo de reflexão e registro dos alunos matriculados, dos 
conteúdos ministrados em sala de aula, dos professores, por meio, por exemplo, de memorial ou diário de classe. 
O que de fato tivemos acesso foi a um pequeno texto que retrata os traços da história da educação Xerente, 
digitado pela Senhora Wanda Krieger missionária Batista que auxilia os professores na atual escola da aldeia 
Porteira. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 121

Nessa época, a FUNAI passou a ser a entidade mantenedora da escola. Os professores 

eram poucos e transferidos com muita freqüência de uma comunidade indígena para outra. 

Por esse motivo, os professores missionários passaram a residir nas aldeias onde trabalhavam. 

Muitos missionários passaram pelas Terras Xerente deixando saudades, como foi o caso da 

missionária Dora Neitzke, que muito contribuiu para a formação dos indígenas, tanto no 

sentido educacional quanto no sentido de visão de mundo, por meio das leituras que eram 

feitas por ela. Isso possibilitava aos indígenas o acesso aos conhecimentos necessários para 

um interagir com o mundo fora da aldeia, uma vez que as diferenças culturais devem ser 

respeitadas. 

A escola enquanto instituição de ensino e, de certa forma, já assimilada pelos 

indígenas Xerente mesmo sem compreender seu objetivo educacional, passou a se estabelecer 

nas aldeias com maior número de pessoas a serem alfabetizadas no bilingüismo. Com isso, em 

1961, constituiu-se a escola de alfabetização na aldeia Nrõ tom wdê hu, (Baixão), sob a 

liderança do missionário Rinaldo de Mattos, auxiliado pelos professores da Missão Batista 

que já se encontravam entre os Xerente. Em 1965, por motivo de política interna e 

desentendimento das lideranças a aldeia Baixão se desfez. Um grande número de indígenas se 

mudou para o Posto Indígena Xerente, atualmente aldeia Nrõzawi (Porteira), o que fez com 

que a escola se mudasse também para esta aldeia. 

A partir de 1971, essa escola passou a funcionar com o nome de Escola Nova 

Esperança. Nesse tempo ela contava somente com os professores da Missão Batista. A 

professora e missionária Dora Neitzke era a diretora. Em 1978, passou a ser reconhecida por 

Escola Primária Srêmtôwẽ. A partir de 1981, a FUNAI passou a designá-la como Escola 

Indígena Srêmtôwẽ, visto que, até naquele momento, as escolas Xerente não eram 

reconhecidas como Escolas Indígenas. Nesse mesmo período a FUNAI enquanto um Órgão 

do Governo e mantenedora das Escolas Indígenas, encaminhou as professoras Suzana Grillo 

Guimarães63, Liene Alves Santos, Rosa Martins e Enedirene Alves Barbosa para atuarem 

nesta escola. 

Considerando que o espaço físico não era tão adequado para atender aos alunos, a 

FUNAI na década de 1970, construiu o primeiro prédio escolar em Terras Xerente (Foto 44). 

A escola foi construída nas proximidades do rio Tocantins e do Posto de Saúde, prédio este 

que possuía quatro salas de aulas, uma área coberta na frente e a casa da merenda. Com o 

passar dos anos e com a falta de manutenção (reforma), as estruturas começaram a ficar em 

63 Atuou como professora entre os Xerente de 1984 – 1987. Autora do livro: A Aquisição da Escrita e 
Diversidade Cultural: a prática dos professores Xerente. Brasília: FUNAI/DEDOC, 2002. 
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estado precário, pondo em risco a vida das pessoas que faziam uso desse espaço. Hoje o 

prédio se encontra em ruínas. 

Por tudo isso, os professores, alunos, indígenas e lideranças reivindicaram junto a 

FUNAI e ao Governo do estado do Tocantins um novo espaço escolar para atender com 

segurança e qualidade os alunos. Muitas promessas foram feitas, mas somente em 19 de abril 

de 2002, por meio da Secretária de Educação e Cultura do estado do Tocantins, foi entregue à 

comunidade local a nova escola, localizada nas proximidades da entrada principal da aldeia 

(Foto 45). 

A atual escola possui quatro salas de aulas, uma sala administrativa que funciona 

conjuntamente com a sala dos professores e biblioteca, uma casa da merenda (cantina), dois 

banheiros (masculino e feminino), uma área central coberta. Ao questionar os professores 

sobre as instalações desta escola eles a consideram boa, mas dizem faltar livros para os alunos 

pesquisarem, uma sala de estudo, recursos tecnológicos (vídeo, tv, computador)64, capacitação 

para os professores em educação indígena em todas as áreas do conhecimento: português, 

matemática, ciências, geografia, história e arte. 

No ano de 2006, foram matriculados cento e onze alunos (GRH/DRE - Miracema)65, 

sendo deste total, apenas 37 eram alunos regularmente matriculados do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental e os demais eram alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA foi 

64 Esses recursos tecnológicos são desejados pelos professores em virtude das escolas urbanas terem esses tipos 
de recursos para melhor atender seus alunos e diversificar as aulas. 
65 Gerência de Recursos Humanos – Diretoria Regional de Ensino de Miracema do Tocantins. (Informações 
obtidas em agosto de 2006). 

Foto 45: escola atual 
Imagem: Elisângela Melo 

Foto 44: antiga escola da aldeia Porteira 
Imagem: Elisângela Melo 
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instituída em 2006 nessa escola, mediante a necessidade de muitos adultos da aldeia Porteira 

não terem tido a oportunidade de freqüentar a sala de aula e concluírem seus estudos. 

Muito dos alunos matriculados na EJA acabaram desistindo, significa dizer que não 

concluíram seus estudos. Um dos motivos da desistência diz respeito ao trabalho nas roças, 

pois os mesmos se sentiam cansados para enfrentar mais quatro horas de estudos no período 

noturno. Outro motivo era a falta de transporte para conduzir os professores da cidade até a 

aldeia, uma vez que esses professores não residam na aldeia. 

A EJA atende os alunos do 2º segmento ou os alunos maiores de 15 anos que não 

concluíram o ensino fundamental. Em cumprimento a legalidade desse ensino exige dos 

professores a formação em Licenciatura Plena para ministrar as aulas. A responsável pela 

contratação dos professores é a SEDUC66, que em sua maioria das vezes contrata professores

não-indígenas, pois os Xerente ainda estão em processo de formação em nível de graduação. 

Apenas dois professores na aldeia Porteira são indígenas. O professor de matemática é da 

etnia Karajá e atua na educação escolar Xerente a mais de três anos. A disciplina de língua 

materna é ministrada pelo professor Domingo Wawẽkrurê Xerente. 

Em 2007, o número de alunos matriculados nesta escola foi reduzido para 72, sendo 7 

no primeiro ano, 12 no segundo ano, 8 no terceiro ano, 7 no quarto ano, 9 no quinto ano e 29 

matriculados na EJA. 

A escola é composta por um auxiliar de secretaria, um coordenador pedagógico, uma 

merendeira, uma auxiliar de serviços gerais e um guarda noturno, todos esses servidores são 

indígenas. Podemos afirmar que a Escola Srêmtôwẽ é de fato uma escola indígena, pois é 

assumida pelos professores desta comunidade. Entretanto, para concretizar que essa escola se 

torne realmente indígena na sua totalidade faz-se necessário uma participação mais efetiva da 

comunidade em seu dia-a-dia por meio da abertura de espaços que valorizem os saberes e 

práticas socioculturais provenientes da tradição preservada pelos Xerente. Desse modo, a 

resposta da escola à comunidade viria pela prestação de serviços e projetos de interesses 

comuns a todos, colaborando assim para a manutenção da língua materna e das tradições 

garantindo o repasse para as futuras gerações Xerente. 

66 Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Tocantins. 
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Formação dos professores Xerente: escola indígena Srêmtôwẽ

Com relação à formação dos professores atuantes na Escola Indígena Srêmtôwẽ, que 

ministram aulas nas séries do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a primeira iniciativa foi da 

Junta de Missões Nacionais de confissões evangélicas, cujos missionários chegaram às Terras 

Indígenas Xerente nos anos 1950. Nos dias atuais a formação dos professores Xerente e das 

demais comunidades indígenas do estado do Tocantins é assumida pela Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura e gerenciada pela Coordenação de Educação Indígena. Seu quadro técnico 

administrativo conta o indígena Waxiy Maluã Karajá, como mediador e facilitador junto às 

comunidades indígenas do estado. 

É importante considerar, também, quem foi e ainda são os responsáveis pela educação 

escolar indígena e pela formação dos professores Xerente. “[...] os pastores Carlos Guenther 

Kriger e Rinaldo de Mattos - tem formação em lingüística oferecida pelo Summer Institute of 

Linguistics, hoje denominado, no Brasil, Sociedade Internacional de Lingüística” (PAULA, 

2000, p. 58), haja vista que a formação em lingüística muito contribuiu para os estudos da 

língua indígena, permitindo assim, uma melhor análise e compreensão por parte de quem fala 

e de quem escuta a língua do outro. Com isso, se institui uma educação intercultural e 

bilíngüe nesse contexto. 

Os Pastores, com o apoio logístico das Missões, analisaram e descreveram a língua 

Xerente, construíram cartilhas de alfabetização português/Xerente, com a efetiva participação 

dos indígenas e do CIMI67. A elaboração, em 1991 - 1995, da Coleção de Mitos sobre a 

Cosmologia Xerente, a saber: “Kunmã Krẽwatbroze Waskuze” (A história da Origem do 

Fogo); “Sruru” (A história do Sete Estrelo); “Ktẽkrsu” e do Morro “Sawrekrẽkwa” (As 

histórias do Morro Perdido); “Brupahi” (A história da Andorinha) e “Wake Waskuze” (A 

história do Wakedi). Essas cartilhas têm auxiliado bastante os professores no processo de 

ensino-aprendizagem nas escolas Xerente, uma vez que elas trazem em seus conteúdos a 

história e a tradição da cultura Xerente, contada por eles mesmos. 

É nesse contexto de evangelização dos indígenas via processos educacionais, que 

focamos os trabalhos de alfabetização proposto pelas Missões, tanto dos professores quanto 

dos alunos com a intenção preliminar de alfabetizá-los em sua língua materna. Assim, o 

trabalho de formação dos professores passou por várias fases: a formação de monitores 

bilíngües Xerente; a confecção de cartilhas; de relatórios (mimeo), de um dicionário bilíngüe 

67 Conselho Indigenista Missionário. 
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e, por fim a tradução do Novo Testamento, evidenciando a relação entre a educação escolar e 

a educação evangelizadora do povo Xerente. Vale destacar a importância dos monitores 

bilíngües para a educação que, segundo Grupioni (2006, p, 44), 

Nesse processo de tradução daquele que ensina, criou-se uma nova categoria: a dos 
monitores bilíngües, prevista no quadro de funções do órgão indigenista oficial. 
Com o abandono da escola por parte desses professores não-índios, quase sempre 
despreparados para o tamanho e a dificuldade da tarefa, esses monitores acabavam 
por assumir as escolas, tomando a si a função da docência nas escolas indígenas: é 
daí que surgem vários dos professores indígenas em atuação ainda hoje. 

Contudo, a educação bilíngüe que o pastor Rinaldo de Mattos68 vem desenvolvendo há 

alguns anos entre os Xerente esta embasada na realidade local da comunidade. Para favorecer 

o bilingüismo no espaço escolar o Pastor Rinaldo conta, sempre que possível, com o apoio 

dos indígenas e dos professores no sentido de fornecerem elementos necessários para a 

constituição e reconstituição dos saberes da tradição e na literatura da lingüista Sarah 

Gudschinsky que se apóia nos seguintes princípios educativos: 

� Qualquer processo de educação em qualquer tempo e lugar, para alunos 
bilíngües, deve começar sempre pela língua materna;
� O material contido na literatura pedagógica deve corresponder ao contexto 
cultural do aluno e à sua realidade; 
� A educação na escola deve ser a continuidade da vida do aluno no lar; 
� O ensino de uma segunda língua deve ser feito na forma de transição da língua 
materna para a mesma, e não como um segundo processo de alfabetização; 
� O ensino da língua materna e a sua fixação pela escrita contribuem para a 
preservação do patrimônio lingüístico e cultural de um povo. 

De fato, esses tópicos têm contribuído para o enriquecimento da educação escolar dos 

alunos e para a formação dos professores. Haja vista que o maior apoio dos Pastores e das 

Missões Batista no campo educacional se refere, além da parte religiosa, à lingüística e a 

construção de cartilhas na língua materna, descrita anteriormente. Para os professores a 

participação efetiva deste segmento não-governamental é de suma importância uma vez que 

quase nunca recebem orientações ou encaminhamentos metodológicos por parte dos órgãos 

ligados à educação indígena em suas escolas. Conforme o relato da professora Diana Kêti69,

68  Informações obtidas diretamente com o Pastor Rinaldo de Matos em fevereiro de 2007. 
69 Entrevista concedida em janeiro de 2007. 
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[...] se não fosse a presença do Pastores e da profa. Wanda70, seria praticamente 
impossível, hoje, ministrarmos aulas na língua, pois não tínhamos cartilhas escritas 
em Xerente. Os livros que aqui chegavam a ainda chegam na nossas escolas são os 
mesmos das escolas da cidade e não sabíamos como lidar com eles. Não tínhamos 
um planejamento adequado, hoje, tentamos desenvolver um trabalho educacional 
com base no bilingüismo e em nossa cultura. Somos incentivados a escrever, falar e 
a alfabetizar nossas crianças na língua Akwẽ.  

Diante da necessidade de preparar pedagogicamente os professores para poderem 

alfabetizar os alunos partindo do conhecido para o desconhecido71, a FUNAI em 1981, firmou 

convênio com a Junta de Missões Batista, cujo objetivo principal era capacitar os indígenas no 

ensino bilíngüe e bicultural, para atuarem na educação escolar de suas aldeias. 

Deste modo, a Missão Batista com o apoio oficial da FUNAI e das lideranças 

indígenas, realizou o primeiro Curso de Formação de Monitores Bilíngües Indígenas na 

Escola Indígena Srêmtôwẽ no PIN Xerente. Tal curso, foi realizado no período de 4 de agosto 

de 1982 a 15 de julho de 1983, seguido de estágio supervisionado de dois anos nas escolas de 

várias aldeias. Apenas seis dos professores inscritos concluíram o curso. Destes, Manoel 

Sirnãrê, Juarez Srêzê e Antônio Carlos Waĩkaine se tornaram professores bilíngües na escola 

local e o Antônio Carlos que posteriormente veio a ser diretor desta escola. 

A atuação dos monitores foi considerada de grande importância dentro do processo 

ensino-aprendizagem, principalmente por ajudar a manter a vitalidade da língua materna às 

novas gerações de Akwẽ que, certamente, freqüentariam a escola. Outro aspecto a ser 

considerado nesse processo é a atuação de professores não-indígenas, quase sempre 

desqualificados para trabalhar com a diversidade sociocultural do contexto das escolas 

Xerente. Como relata a professora Suzana Guimarães (2002, p. 39), que atuou entre os 

Xerente como professora de 1ª a 4ª séries na Escola Indígena Srêmtôwẽ e com os monitores 

bilíngües na década de 1980,  

[...] a inadequação do material didático, o despreparo dos professores não-índios e 
ausência de um programa para as atividades desenvolvidas nas escolas das aldeias. 
Não havia uma integração, em termos de metodologia e reflexão sobre a função da 

70 Esposa do Pastor Carlos Guenther. 
71  Muitas das informações descritas neste estudo se referem em parte ao texto história da educação escolar 
Xerente (mimeo, s/d; s/ed. 4f. (Org.) Kieger, G. C.), que circula entre os professores da Escola Indígena 
Srêmtôwẽ. Essas informações foram discutidas com os professores e com os velhos a fim de se verificar a sua 
veracidade. Não podemos afirmar que todas são verdadeiras, até porque muito tempo se passou e muitos 
indígenas não se lembram dos detalhes, porém se nota a consistência dos dados já analisados em outros estudos, 
por exemplo, o de GUIMARÂES (2002) e PAULA (2000). 
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educação escolar para aquela sociedade indígena, entre seus agentes, fossem 
monitores, professores não-índios da FUNAI ou missionários. Ao receber o aluno 
Xerente do monitor bilíngüe, aqueles não consideravam seu trabalho e lecionavam 
num modelo de educação em que predominava o uso da língua portuguesa, dentro 
de uma perspectiva de trabalho educacional completamente desconectado da 
realidade sociocultural. 

Ao refletir sobre a real situação da educação escolar Xerente, a referida professora 

tomou a iniciativa de promover reuniões entre os professores envolvidos com a intenção de 

esboçar um programa de formação que atendesse à contextualização do ensino a partir da 

realidade sociolingüística e da pluralidade cultural. Esse “é o segundo momento na definição 

de uma prática educacional entre os Xerente, como proposta alternativa à política oficial e à 

prática da missão religiosa” (GUIMARÃES, 2002, p. 40). 

Não obstante, surge, então, uma nova proposta de capacitação para os professores 

indígenas e não-indígenas do Tocantins72 realizada no período de novembro de 1987 a maio 

de 1991, cujo objetivo Guimarães (2002, p. 40) descreve, 

[...] capacitar os professores indígenas e não-índios para uma prática da educação 
escolar que lidasse com dois universos culturais que fazem parte da existência dos 
Xerente, possibilitando tanto o domínio dos códigos valorizados pela sociedade 
abrangente, quanto a valorização e o resgate da cultura, da identidade e da língua 
indígena. 

Guimarães (2002) argumenta ainda, sobre o currículo proposto para essa formação, de 

modo a atender no sentido amplo as perspectivas da comunidade, dos professores inseridos 

nesse processo de formação e a constituição da escola indígena para os indígenas, afirmando 

que: 

O currículo do curso era formado de uma grade que contemplava metodologias de 
ensino (alfabetização, matemática, estudos sociais e ciências), discussão sobre os 
aspectos lingüísticos e antropológicos envolvidos na educação, oficinas de produção 
de material didático, prática de ensino a partir de unidades temáticas, discussões 
sobre educação intercultural, comunidade e funcionamento da escola (carga horária, 
calendário diferenciado, etc.). A capacitação dos professores era o pressuposto de 
um programa que envolvia, ainda, a produção de material didático específico, 
estudos e pesquisas para fundamentar a prática educativa e a construção de um 
currículo que refletisse a realidade do contato e o contexto dos alunos 
(GUIMARÃES, 2002, p. 40). 

72 Este Projeto fazia parte do Programa de Ação (1991) definido pelo Serviço de Educação da FUNAI de 
Goiânia. Para maiores ver GUIMARÃES, S. M. G. A aquisição da escrita e diversidade cultural: a prática dos 
professores Xerente. Brasília, DF: FUNAI/DEDOC, 2002. (Nota da autora, 2002, p. 42) 
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É neste âmbito de formação que se constata, hoje, a prática educativa de muitos dos 

professores Xerente. Prática essa que em parte se deve aos vários processos de formação pelos 

quais os professores foram sendo submetidos e que de certa forma nos permite ressaltar que 

na prática de sala de aula se observa um ensino-aprendizagem centrado na lingüística, na 

educação religiosa e muito pouco voltada para os aspectos socioculturais desta comunidade, 

embora ainda muito descontextualizado dos reais objetivos da educação escolar indígena 

proposta pelo RCNEI (1998), em que se subtende um ensino-aprendizagem baseado na 

educação diferenciada, de qualidade, específica, intercultural e bilíngüe. 

O que se nota é um jogo de interesses por parte das pessoas e dos Órgãos envolvidos 

no processo de constituição da escola indígena e da formação dos professores. Interesses esses 

que não levam em consideração, muitas vezes, os desejos dos professores e da comunidade, 

os saberes tradicionais, ou seja, a cultura propriamente dita visto que “os professores devem 

ser formados através de programas centrados, simultaneamente, no conhecimento, na 

experiência e na reflexão” (VERGANI, 2002, p. 105). Portanto, cabe-nos uma indagação: os 

cursos de capacitação oferecidos aos professores indígenas Xerente levam em consideração 

esse as sugestões apontadas por Vergani? 

A criação do estado do Tocantins, em 1988, gerou muitas expectativas nas pessoas e, 

sobretudo no meio indígena local, ocasionando, assim, transferências de responsabilidades, o 

que foi bastante notório na educação escolar indígena e na formação dos professores que até 

então eram mantidos pela FUNAI, governo do estado de Goiás e, conseqüentemente 

transferida para o governo do recém-criado estado, o que veio a favorecer a todas as 

comunidades com a contratação de muitos indígenas para ocuparem os cargos de professores, 

merendeiras e vigias noturnos nas várias escolas das aldeias.  

Diante das expectativas do recém criado estado e ‘digamos do fácil acesso’, tornou-se, 

de certo modo, mais viável fazer as reivindicações e ter a possibilidade de serem atendidos. 

Isso fez com que as lideranças indígenas procurassem, em abril de 1991, o governo do estado 

visando obter apoio para a saúde e educação nas suas comunidades. 

Com base na real situação de precariedade e desqualificação profissional dos 

professores atuantes na educação escolar indígena, o governo de imediato firmou convênio 

entre a FUNAI73, UFG74 e o governo do estado do Tocantins75.

73 Em 1991 foi outorgada ao MEC – Ministério da Educação a coordenação das ações referente à educação 
escolar indígena, anteriormente de responsabilidade da FUNAI. 
74 Universidade Federal do Goiás. 
75 Com a participação da Secretaria de Educação e Cultura do Estado. 
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Deste convênio decorreu a elaboração de um projeto para a educação indígena do 

Tocantins. O objetivo principal era capacitar os professores indígenas para atuarem nas 

escolas de suas comunidades. Considerando que, a maioria dos professores só haviam cursado 

a 4ª série do ensino fundamental, enquanto outros tinham estudado um pouco mais em escola 

da cidade localizadas próximas às suas aldeias ou então em outros municípios do estado de 

Goiás. 

O curso de capacitação proposto por meio do convênio teve início no segundo 

semestre de 1991. Previsto para ser realizado em um período de dois anos, totalizando 448 

horas aulas. A coordenação geral do projeto ficou a cargo da UFG e, posteriormente, foi 

transferida para a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, em 1995. A primeira etapa 

do curso atendeu 38 professores das etnias: Krahô, Apinajé, Xerente, Javaé, Karajá e Karajá 

Xambioá. O referido curso tinha como fundamentação teórica o modelo pluralista-

intercultural de educação. Conforme destaca o Projeto de Educação Indígena para o 

Tocantins, (1992, apud GUIMARÃES, 2002, p. 41), 

[...] não só reconhece e valoriza as culturas e línguas indígenas, mas, e 
principalmente, visa à autonomia dos povos indígenas, o seu estabelecimento 
enquanto nações e sua real dimensão sócio-histórica e política, como partes 
constituintes de um país plurilíngüe e multiétnico.

Guimarães (2002), também aponta em seu trabalho de mestrado intitulada “A 

aquisição da escrita e diversidade cultural: a prática dos professores Xerente”, que os 

primeiros professores já capacitados neste curso de formação enfrentaram uma grande 

resistência dos mais velhos da aldeia para poderem atuar em sala de aula, principalmente por 

se tratar de “papel social – transmissão de conhecimento” GUIMARÃES (2002, p. 42). 

Nos últimos anos os professores Xerente vêm, insistentemente, afirmando a 

necessidade de contarem com currículos mais próximos de suas realidades e condizentes com 

as novas demanda de sua comunidade e alunos. Nesse sentido, acreditamos que nossa 

investigação realizada neste contexto e com os professores possa contribuir na formulação ou 

reorganização do currículo atual, uma vez que, evidenciamos nos aspectos socioculturais dos 

Xerente elementos etnomatemáticos favoráveis à valorização da cultura e desmistificação do 

ensino tradicional em que se encontram hoje as escolas desta comunidade. 

Muitos professores Xerente têm buscado novos conhecimentos e a atualização dos 

seus saberes e fazeres por meio de uma formação específica para atuarem no Magistério 
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Indígena, principalmente a titulação em nível superior, tendo em vista, a nova legislação que 

exige do professor indígena, como dos demais professores não-indígenas, tal titulação. 

Atualmente muitos professores estão cursando o Ensino Médio, outros o Magistério 

Indígena e alguns a Licenciatura Plena em Pedagogia, História e Matemática na Universidade 

Federal do Tocantins. Convém destacar que o Curso de Formação de Professores 

Indígena/Magistério Indígena, é de responsabilidade da SEDUC/TO, gerenciado pela 

Coordenaria de Educação Indígena e tem a duração de três anos. Tal curso é realizado nos 

meses de julho e dezembro, sendo ofertado tanto para os professores indígenas como para os 

não-indígenas. 

O Magistério Indígena tem como principal objetivo capacitar uma formação específica 

na área de educação indígena, cujos olhares estão voltados para os conhecimentos próprios de 

cada uma das etnias espalhadas no estado do Tocantins. Neste curso, são ofertadas as 

disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Metodologia do Ensino e 

as referidas Didáticas de Ensino. Tendo como metodologia norteadora as práticas culturais, as 

experiências dos professores/estudantes e as sugestões do RCNEI. 

Vale ressaltar que alguns professores Xerente entraram na Universidade pelo sistema 

de cota. Antes desse sistema ser implantado uma professora prestou o vestibular e foi 

aprovada para cursar a Licenciatura em Pedagogia. 

Atualmente entre os Xerente, três professores estudam no Campus Universitário de 

Miracema e onze cursam Licenciatura para Professores Indígena na UFG, em Goiânia. Os 

cursos de Zootecnia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Pedagogia, 

Comunicação Social, Filosofia, História, Biologia, entre outros. Estão entre os escolhidos 

pelos Xerente. 

Ao questionarmos o acadêmico Edvaldo Xerente76, sobre o que representa a 

Universidade e qual a importância do conhecimento acadêmico para ele, nos respondeu: 

Queremos mostrar a história de nosso povo contada por nós Akwẽ. Precisamos 
investir em nossas Terras, em nossas aldeias, em nossa gente, em nossa saúde e 
educação. Pensamos também, na preservação da natureza (rios, animais, mata...), 
queremos ‘nós’ mesmos cuidar do que é dos Xerente. O retorno de nossos estudos é 
a volta para as nossas aldeias. Pensamos que isso é o mais importante, 
principalmente para os velhos e nossos pais. 

76 Universitário do curso de Comunicação Social – UFT/Palmas. Entrevista concedida em janeiro de 2007. 
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Pelo depoimento apresentado, podemos perceber que a educação escolar é importante 

para qualquer pessoa, pois, representa a mudança e em particular deve representar para os 

indígenas que viveram anos e anos as desigualdades sociais, culturais e lingüísticas, sendo 

submetidos constantemente à sociedade não-indígena, por não terem formação específica para 

ocuparem os cargos administrativos, chefes de postos, auxiliares de enfermagem, entre outros, 

que por direitos os pertencem. 

Nesse sentido, os estudos, e mais especificamente a graduação, representa em termos 

gerais, mudanças nas estruturas internas das aldeias, quer sejam em termos de novos cargos 

nos postos indígenas ou em substituição de alguns funcionários não-indígenas por indígenas, 

uma vez que estes possuem formação específica para exercer tal função. As mudanças 

ocorridas com mais freqüência na área Xerente são no campo da saúde e da educação, sendo 

consideráveis os números de professores indígenas cursando graduação para melhor 

desenvolver as atividades docentes, conforme observa o professor Samũru77,

Penso que o estudo é muito importante para nós Akwẽ, pois ajuda a compreender 
melhor a vida dos indígenas e dos brancos. [...] Na universidade tenho apreendido 
muito sobre a importância e a valorização dos conhecimentos tanto em um sentido 
geral quanto da educação escolar propriamente dita. Faço palestra na faculdade, isso 
é muito, pois, falo do nosso povo, da nossa educação, das nossas festas, dos nossos 
direitos, etc. [...] Antes da faculdade, eu sabia muito pouco para ensinar os alunos 
aqui na aldeia, porém, era o suficiente, pensava. Hoje, sei muito mais para ensinar, 
trago novidades da faculdade e tenho procurado ensinar de forma mais diferenciada 
os meus alunos. Procuro ajudar o meu povo, conscientizando-os dos seus direitos e 
deveres. Estou aprendendo em como administrar as nossas escolas, entendo um 
pouco de leis e políticas públicas. Posso diferenciar o certo do errado em se tratando 
de educação escolar indígena, pois, aceitava tudo com muita facilidade as 
imposições advindas da SEDUC/DRE e de outras pessoas ligadas à educação. Não 
penso em sair da escola mais, quero ficar na escola da aldeia e ensinar os nossos 
alunos sem que eles precisem sair daqui pra estudar em outros ambientes externos a 
eles. 

Logo se percebe o interesse dos Xerente em adquirir novos conhecimentos. Tal 

interesse está intrinsecamente relacionado à satisfação pessoal e ao fator comunitário, uma 

vez que a população tem aumentado e novas partições políticas são formadas e, nessa 

expectativa, se criam novas aldeias e escolas, o que certamente irá gerar a contratação de 

novos professores para atuarem nessas escolas. 

Outro fator também interessante são as várias associações indígenas e as parcerias 

existentes no contexto local, o que está sempre proporcionando empregos e cargos de chefia, 

77 Universitário do curso de Pedagogia – UFT/Miracema. Entrevista concedida em janeiro de 2007. 
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sejam para os indígenas como para os não-indígenas. Como os cargos mais elevados são 

destinados às pessoas com maior qualificação profissional, esse fato muito tem contribuído 

para que os Xerente busquem uma formação específica e qualificada em várias áreas do 

conhecimento. Objetivando ocuparem os cargos que seriam destinados aos não-indígenas. 

A perspectiva de qualificação profissional também esta muito presente na educação 

indígena. De um modo geral, em todo o país, algumas Universidades já estão oferecendo 

cursos de graduação para professores indígenas sob a ótica da diversidade sociocultural, 

visando formar o professor indígena para atuar na educação escolar de suas comunidades. 

Nesse sentido, em 2006 foi firmada uma parceria entre a Secretaria de Educação - 

SEDUC, do Governo do Estado do Tocantins, FUNAI e a Universidade Federal de Goiás - 

UFG, para atender, em nível de graduação, os professores indígenas do estado. Consolidado o 

convênio entre as partes interessadas ocorreu em novembro 2006 o primeiro vestibular. Foram 

inscritos 13 professores e destes, 11 foram aprovados. 

Para a efetivação do cursarem a graduação na cidade de Goiânia, os professores têm 

suas despesas com transportes, alimentação e hospedagem custeadas pela SEDUC e os 

materiais didáticos (como apostilas) são confeccionados pela UFG e entregues aos professores 

em curso. O curso tem a duração de quatro anos, com encontros presenciais que são 

realizados nos meses de julho e janeiro com previsão de desenvolvimento da prática de ensino 

ou estágio supervisionado em suas comunidades. 

Para exemplificar, um dos nossos objetivos nesse estudo o qual esta relacionada ao 

grupo de cinco professores atuantes na Escola Indígena Srêmtôwẽ. Esses professores são 

todos indígenas e conhecedores de sua tradição cultural e de seus valores e, o mais importante 

são dominantes de sua língua materna, tendo a língua portuguesa como a segunda língua. 

Assim temos: 

A professora Diana Kêti Xerente78. (Foto 46) de filiação clânica Krozake, da metade 

Wahirê, iniciou suas atividades há 10 anos junto à educação escolar de seu povo como 

auxiliar de professora a pedido do Pastor Carlos Guenther Krieger, cujo objetivo inicial seria 

contribuir com a professora titular da turma de alfabetização da língua materna dos alunos que 

nesse período cursavam a 1ª série e, de certa forma, colaborar com a organização da sala de 

aula e com o comportamento dos alunos. 

Kêti se dedicou a esse trabalho, por mais de dois anos recebendo uma contribuição 

financeira do Pastor pela prestação de seus serviços, até ser contratada pela Secretária de 

78 Neste ponto do nosso trabalho, faremos referência ao nome dos professores em sua língua. 
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Educação, para atuar como professora alfabetizadora. Atualmente ministra aulas para o 1º ano 

do ensino fundamental e, devido a pouca escolaridade a professora passou a freqüentar a 

escola na cidade de Tocantínia, no período noturno, uma vez que só havia cursado a 4ª série 

do ensino fundamental em virtude da escola da aldeia em que mora e atua como professora 

não ofertava ainda o ensino de 5ª a 8ª série. Decidida a concluir a primeira fase de seus 

estudos e também já almejando ingressar no ensino médio, igualmente na cidade, iniciou 

nesse mesmo tempo, o Magistério Indígena, em que diz ter aprendido muito sobre educação 

indígena: 

Temos muitos parentes estudando o Magistério Indígena, 
sentimos feliz em compartilhar nossos conhecimentos
com os outros indígenas e em conhecer os de outros 
povos indígenas. Muito de nossos parentes já esqueceram 
suas línguas maternas, pintura, artesanato, a nossa cultura 
também passa por dificuldades, pois muitos costumes
nossos estão se perdendo junto com os mais velhos, não 
estão sendo repassados. Mas a nossa língua é muito usada 
na aldeia e na cidade por nós Akwẽ. Quando estamos no 
curso temos a oportunidade de falar da nossa cultura, 
fazemos apresentação com desenhos nossos, estudamos
em grupos com outros indígenas e com isso, aprendemos 
um pouco sobre eles e eles sobre nós também 79. 

Além disso, Kêti considera que o 

Magistério Indígena oferta muitas disciplinas 

que trazem em si conteúdos que são favoráveis ao uso em sala de aula. Entretanto, quando 

retornam para as suas aldeias e escolas fica praticamente impossível utilizar-se das apostilhas 

entregues durante o curso, pois, estas precisam de um acompanhamento didático por parte das 

pessoas envolvidas com a educação indígena, tendo em vista, que esse material é muito amplo 

e de difícil compreensão. 

Quando questionada de sua participação em capacitação de formação continuada para 

professores indígenas na escola da aldeia, Kêti afirma ter participado apenas de um curso de 

aperfeiçoamento oferecido pela professora missionária Wanda Braidotti Krieger e aponta 

ainda, 

79 As entrevistas descritas a parir deste ponto do nosso estudo com a profa. Kêti foram concedidas nos meses de 
janeiro, fevereiro e julho de 2007. 

Foto 46: profa. Diana Kêti 
Imagem: Elisângela Melo 
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Não temos recebido curso de formação, além do Magistério Indígena, aqui nunca 
acontece nada por parte da FUNAI, SEDUC e DRE80 que possa favorecer a nossa 
formação. As pessoas que aqui vem só perguntam se estamos precisando de alguma 
coisa, olham o calendário pra ver se a gente está trabalhando direito, dizem que 
temos que trabalhar a nossa cultura em sala de aula e vão embora, sem nos diz 
como, entendi. Só a Dona Wanda que se reuni sempre com a gente e realiza cursos. 
Foi nesse curso que tive a oportunidade de aprender a planejar as aulas, tenho um 
caderno de anotações, onde faço as minhas observações e planejo as aulas, para 
evitar repetição. Como as minhas aulas são todas ministradas na língua materna, 
então, conto com o apoio dos velhos e do Pastor Carlos Guenther que muito tem nos 
auxiliado e orientado para que possamos fazer um trabalho na escola e com 
qualidade. 

Quando perguntei se ela se gostaria de continuar os seus estudos, cursar a faculdade, 

buscar novas perspectivas com o intuito de se qualificar para desenvolver com mais 

competência a sua prática educacionais junto a comunidade local, ela afirmou que “pensa em 

cursar a faculdade de pedagogia para professores indígenas, pois acredita que o curso de 

graduação para professores indígenas é diferenciado e específico. Isso certamente vai atender 

às suas necessidades, bem como as de seus alunos”. A professora Kêti definiu a importância 

dos seus estudos futuros da seguinte maneira: 

Quero ajudar o meu povo, sendo professora formada posso ensinar melhor os meus 
filhos e alunos. Tendo professores formados e capacitados na escola da aldeia os 
pais não vão precisar mandar seus filhos para estudar na cidade. A nossa escola é 
muito boa e bonita; é igual à escola da cidade. Por isso, nós professores precisamos 
estudar para valorizar a nossa escola, o nosso trabalho, os nossos conhecimentos e a 
nossa língua e ensinar os novos conhecimentos que serão adquiridos na faculdade. 

A professora Rosalina Sibakadi Xerente 

(Foto 47), pertence ao clã Kuzã, da metade Dói. 

É uma pioneira no campo educacional Xerente, 

foi a primeira professora Xerente. Vivenciou de 

perto o descrédito das lideranças por ter uma 

mulher indígena a frente da educação de sua 

comunidade. Até então, tal papel era executado 

apenas pelos homens ou por professoras não-

indígenas. 

80 Diretoria Regional de Ensino, no caso das escolas Xerente jurisdicionada a sede de Miracema. 

Foto 47: profa. Rosalina Sibakadi 
Imagem: Elisângela Melo 
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Sibakadi começou suas atividades vinculadas à educação escolar como merendeira. 

Mas, com a falta de professores não-indígenas e dos monitores bilíngües para atuarem na 

escola local, ela assumiu a sala de aula, pois o domínio da língua Xerente era necessário para 

uma melhor aprendizagem dos alunos. Por esses motivos, Sibakadi passou de merendeira para 

auxiliar de professora e, posteriormente foi contratada como professora titular para ministrar 

aulas na 1ª série do ensino fundamental da Escola Indígena Srêmtôwẽ, pela Secretaria de 

Educação do estado do Tocantins. 

A professora Sibakadi, foi uma das primeiras mulheres Xerente a estudar nas escolas 

da cidade circundantes. Enfrentou muitas dificuldades e “certo preconceito (Sibakadi, 2007)81

por parte dos homens Xerente, por buscar nos estudos uma maneira diferente de viver e de 

ajudar o seu povo no campo educacional. Interrompeu seus estudos várias vezes, por não 

conseguir transporte que a conduzisse a escola e, em outros momentos por estar grávida. Mas 

tudo isso, não foi um fator determinante para prejudicar os seus objetivos. 

Professora há quase 20 anos, Sibakadi tem se aprimorado no ensino da língua materna, 

língua portuguesa, nos saberes da tradição de sua cultura como um meio de revitalização dos 

conhecimentos juntos aos seus alunos e, têm procurado desenvolver, em sua prática de sala de 

aula, os conhecimentos adquiridos no Curso de Magistério Indígena. Participou, também, do 

curso de formação de monitores bilíngües e dos projetos de capacitação para professores 

indígenas. Argumenta que, 

Todas essas capacitações foram boas, mas, sentimos falta de formação na escola da 
aldeia, ou seja, que os formadores venham nos capacitar aqui e que tragam material 
específico para a nossa realidade. Claro que eles podem falar de outros povos 
indígenas, mas devem fazer oficinas e estudos com as coisas que temos aqui. Temos 
muitas dificuldades em trabalhar as disciplinas de Língua Portuguesa (textos, 
interpretar, construir), Matemática (problemas, geometria, interpretação) e o mais 
difícil levarem os alunos a entenderem essa matéria, Ciências – sabemos falar muito 
bem da natureza e os outros conteúdos indicados no livro, História e Geografia, 
também são difíceis para nós. Seria muito bom se acontecesse um trabalho nesse 
sentido aqui na escola e com os professores. 

Em 2006, a referida professora, prestou o concurso para o vestibular em Licenciatura 

Plena em Pedagogia para professores indígenas e foi aprovada nesse processo, juntamente 

com mais 10 professores Xerente. A graduação é ofertada na Universidade Federal de 

Goiânia. 

81 As entrevistas descritas a parir deste ponto do nosso estudo com a profa. Sibakadi foram concedidas nos meses 
de agosto de 2006, janeiro, fevereiro e julho de 2007. 
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A professora Joana Sdupudi Xerente (Foto 48), pertence à partição clânica Kubazi, da 

metade Wahirê. Sdupudi, também começou suas atividades educativas como professora 

auxiliar de alfabetização da língua materna. Inicialmente, seu trabalho era voluntário, mas, 

sempre na expectativa de ser efetivada como professora pela Secretaria de Educação. 

Sdupudi atuou por seis anos consecutivos como professora contratada. Afastou-se de 

suas atividades junto à escola, por não conseguir conciliar o horário das aulas com os horários 

de se retirar da aldeia para ir estudar na cidade de 

Tocantínia, juntamente com outros alunos. A 

falta de transporte nas aldeias Xerente é um fator 

grave para os indígenas que destes dependiam e, 

ainda, dependem para chegar às escolas da 

cidade. Por essa razão o trajeto da aldeia até as 

cidades de Tocantínia e Miracema é feito de 

bicicleta. 

Ao concluir a educação básica, a 

professora Sdupudi retornou novamente para a 

aldeia Porteira, sendo outra vez, contratada para 

atuar como professora da 2ª série do ensino 

fundamental, fato este ocorrido em 2005. Atualmente cursa o Magistério Indígena como os 

demais professores Xerente.  Ao se referir sobre o seu retorno para a escola a professora 

afirma que: 

É muito difícil deixar de ser professora na aldeia, [pois] precisamos manter nossas 
tradições indígenas e a escola nos permite fazer isso por meio do nosso trabalho em 
sala de aula. Prova disso, está na transmissão da língua materna, o que muito facilita 
a compreensão por parte dos alunos em relação aos conteúdos. Quando ensinamos 
na língua materna os alunos participam melhor das atividades. Porém, no ensino da 
língua portuguesa, logo se nota que eles ficam calados. Acho que eles não entendem 
muita coisa. São crianças que cresceram falando somente em nossa língua. Penso 
que ser professora na escola indígena é muito importante para o nosso povo, porque 
conhecemos os alunos e suas necessidades, sabemos lidar com eles82. 

A professora Sdupudi afirmou que pensa em continuar atuando como professora, pois, 

se sente muito gratificada quando observa que seus alunos aprenderam o que ela tinha para 

ensiná-los. Entretanto, reconhece suas limitações pedagógicas e conceituais afirmando o 

82 As entrevistas descritas a parir deste ponto do nosso estudo com a profa. Sdupudi foram concedidas nos meses 
de agosto de 2006, janeiro e fevereiro de 2007. 

Foto 48: profa. Joana Sdupudi 
Imagem: Elisângela Melo 
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seguinte: “não tenho formação, mas estou me esforçando muito para aprender sempre um 

pouco mais para ensinar”. 

Evidentemente que a Sdupudi irá cursar a faculdade para professores indígenas ou no 

Campus Universitário de Miracema, com os demais indígenas, pois, este é o seu desejo. A 

professora ainda destaca, “hoje, os indígenas estão tendo muitas oportunidades e temos que 

aproveitá-las”. As oportunidades que a professora se refere são as políticas de incentivo e o 

apoio recebido do estado ao proporcionar novos convênios e parcerias em prol da formação 

dos educadores indígenas em nível de graduação. 

No entanto, a falta capacitação ou assessoria didático-pedagógica para os professores 

indígenas, que leve em consideração a realidade da comunidade e de suas escolas, é um fator 

grave e precisa ser visto com certa urgência, como observa a professora ao indicar que: 

Não temos formação continuada aqui na escola. Isso só acontece na escola da 
cidade. Nós sentimos falta de curso de formação para professores indígenas em 
nossas escolas. Precisamos ter outros conhecimentos, trabalhar com projetos, que 
possa valorizar a nossa cultura, e, também inserir outros conhecimentos, pois, não 
vivemos isolados do mundo, das pessoas, estamos em contato direto com as pessoas 
da cidade. Por isso, é que precisamos ter capacitação, oficinas, palestras, afinal aqui 
têm escola, professores e alunos, é a mesma educação da cidade. 

Essa necessidade de capacitação, formação e oficinas pedagógicas é sentida por todos 

os professores com os quais tivemos a oportunidade de conversar. Um dos pontos principais 

do nosso estudo foi o de ouvir e observar os professores para que pudéssemos contribuir de 

algum modo com a prática educativa destes, tendo em vista a realidade sociocultural dos 

professores da Escola Indígena Srêmtôwẽ e da própria comunidade local. 

Acreditamos no fazer próprio dos professores como construtores críticos e ativos de 

sua cultura, de sua história, de sua organização familiar e de parentesco que, de certa forma é 

imprescindível o seu acesso a uma formação que, além de contribuir para a sua formação, 

desenvolva valores e atributos inerentes à cidadania e auto-afirmação dos professores, alunos 

e da comunidade. 

O professor Antônio Samũru Xerente (Foto 49), pertencente ao clã Wahirẽ, da metade 

clânica Wahirẽ e membro do partido da tora Stêromkwa é outro professor Xerente investigado 

por nós. Samũru afastou-se muito novo da aldeia para estudar na cidade de Catalão, em Goiás, 

onde concluiu o ensino fundamental. De lá seguiu para Urutaí, também em Goiás, para cursar 
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o ensino médio na escola técnica, onde concluiu o curso de Técnicas Agrícolas. O professor 

Samũru se ausentou por oito anos da aldeia. 

[...] senti muita saudade e dor por está longe do meu 
povo. Não podia vir sempre à aldeia, às coisas eram
muito difíceis. Tanto em Catalão como em Urutaí 
tinha indígenas das outras etnias, eles eram meus 
amigos, eu aprendi foi muito sobre a língua e os 
costumes deles e eles os meus também83. 

Ao retornar para a aldeia, como 

técnico agrícola, não obteve de imediato 

trabalho na sua área. Na época, Samũru, era 

um dos poucos indígenas com ensino médio 

concluído. Logo foi convidado a trabalhar na 

Escola Indígena Srêmtôwẽ da aldeia Porteira, 

como professor substituto. 

Quando aceitei trabalhar como substituto, pensava apenas em contribuir com a 
escola, com os professores e com os alunos e não em ser professor definitivamente, 
porém, as coisas não aconteceram assim, a professora precisou ausentar-se e, eu fui 
substituí-la e quando terminou o ano letivo fui chamado para assumir uma sala de 
aula. Naquela época eu era o único que tinha ensino médio na aldeia. Gostei tanto da 
experiência que estou até hoje. Já tive vários convites para trabalhar em minha área 
como técnico agrícola, no Procambix e, em outros órgãos do governo do estado, 
como a, Ruraltins e Naturatins, até que pagavam um pouco melhor que a educação. 
Mas não aceitei, porque o que eu gosto mesmo é de ser professor na escola indígena 
e de ajudar o meu povo Akwẽ. 

Samũru é professor há mais de 15 anos. Ao longo desses anos ministrou aulas para os 

alunos da 2ª série. Com a saída da professora Enedirene assumiu a 3ª e 4ª séries. Decidiu 

cursar o Magistério Indígena, com o intuito de aprimorar seus conhecimentos e adquirir novas 

metodologias para realizar seu trabalho com competência e qualidade. 

Partindo, então, da necessidade de inovar a sua prática educativa e, também do desejo 

de cursar a Universidade, pensou em fazer o vestibular para o curso de letras por ter afinidade 

com os estudos da língua materna e da lingüística. Infelizmente, não foi possível, pois teria 

83 As entrevistas descritas a parir deste ponto do nosso estudo com o prof. Samữru foram concedidas nos meses 
de agosto de 2006, janeiro, fevereiro e julho de 2007. 

Foto 49: prof. Antônio Samũru 
Imagem: Elisângela Melo 
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que se mudar da aldeia e deixar a escola para residir na cidade de Porto Nacional ou 

Araguaína. Como não pretendia deixar a aldeia e tampouco a escola, fez o vestibular para o 

curso de Pedagogia – UFT/Miracema, o qual foi aprovado com êxito. Quando se refere aos 

seus estudos na Universidade, Samũru logo, esclarece: 

Não é fácil, tem dias que eu vou de carona no ônibus ou no caminhão que leva os 
alunos para estudarem em Tocantínia. Porém, eu estava chegando muito atrasado na 
universidade. Então passei a ir de bicicleta da aldeia até Miracema. É muito longe, 
às vezes está chovendo e não tem lua cheia para clarear o caminho de volta à aldeia, 
mas eu não tenho medo. Por que o meu maior desejo nesse momento é me formar 
para ajudar o meu povo por meio da educação. Gosto muito da Universidade, os 
meus colegas me ouvem, me ajudam quando eu tenho dúvida. Os professores 
também são muito compreensivos conosco os indígenas, pois, compreende a nossa 
realidade e cultura. Com isso tenho aprendido muito. 

É importante ressaltar que ao ouvir e observar o professor Samũru falar de sua 

trajetória, enquanto professor e acadêmico, percebemos a descrição de dois processos 

idênticos: o de formação e o de atuação como professor em sala de aula que aponta para a 

construção de conhecimentos, que poderiam ser traduzidos como uma relação intrínseca entre 

o saber e o fazer, ou seja, de certa forma ele está tentando relacionar a sua prática docente 

com os conhecimentos que esta adquirindo na Universidade, não que isso não seja subjacente 

ao fazer da sala de aula, mas por outro lado, ele deixa evidente a sua necessidade de inovação 

curricular para melhor atender seus alunos e ajudar o seu povo. 

A esse respeito, tomamos como referência a Constituição de 1988 que preconiza no 

seu Artigo 210, inciso 2º, em que é “[...] assegurada às comunidades indígenas a utilização de 

suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (BRASIL, 1988, p. 128). E no 

Artigo 215, “O Estado protegerá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 

culturais” (BRASIL, 1988, p. 129). E ainda no Artigo 231, “São reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” (BRASIL, 1988, p. 136). 

A este aspecto legal, e em consonância à LDBN (1996)84 em que garante aos povos 

indígenas em seus Artigos 78 e 79 a “[...] oferta de educação escolar bilíngüe e intercultural” 

(BRASIL, 1996, p. 40) e “[...] apoiará técnica e financeiramente aos sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas 

integrados de ensino e pesquisa” (BRASIL, 1996, p. 41). 

84 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de N 9394/96 – Lei Darcy Ribeiro. 
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A esses pressupostos legais, a SEDUC/TO por meio de portarias autoriza a 

contratação de indígenas para exercer a função de professor da língua materna. Os professores 

são, geralmente indicados pelas lideranças e por pessoas relacionadas à educação escolar. Os 

mesmos foram submetidos a uma pequena seleção a qual deveriam se expressar de forma oral 

e escrita um pequeno texto na língua e em português, sendo aprovado o candidato que 

obtivesse a melhor nota. Outro aspecto que foi considerado como relevante na contratação 

deste professor é que ele deve ser um conhecedor de sua língua materna (falar e escrever), das 

tradições e manifestações culturais, histórias e mitos indígenas. Uma vez que esses 

conhecimentos seriam os principais pressupostos teóricos a serem transmitidos em sala de 

aula. 

Diante dessa expectativa, foi contratado em 2006, o indígena Domingos Wawẽkrurê 

Xerente (Foto 50), pertencente ao clã Krozakẽ, da metade Wahirê e ao partido da tora 

Strêromkwa para atuar como professor da disciplina de língua materna85, na Escola Indígena 

Srêmtôwẽ.

Wawẽkrurê, terminou o ensino médio 

no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente86

em 2006, atualmente, está cursando o 

Magistério Indígena e prestou seleção para o 

vestibular 2007, para o curso de Pedagogia – 

UFT/Miracema, concorrendo com outros 

indígenas pelo sistema de cotas para negros e 

indígenas. Foi aprovado para cursar o referido 

curso. Wawẽkrurê atua como professor de 

língua materna junto aos alunos matriculados 

na EJA. Seu trabalho é muito interessante, pois 

faz emergir em sala de aula a cultura, as 

histórias, a mitologia, a criação do universo, aspectos estes ainda muito pouco conhecido, 

reconhecido e disseminado no ambiente escolar Xerente. A esse respeito, o professor expõe o 

seu trabalho junto à educação escolar de sua comunidade,  

85 Atualmente existem outros indígenas atuando como professores da língua Xerente em outras escolas indígena 
Xernte, além do professor Wawẽkrurê. 
86 CEMIX - Localizado no centro da área Indígena Xerente. 

Foto 50: prof. Domingos Wawẽkrurê 
Imagem: Elisângela Melo 
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O meu trabalho como professor é muito gratificante, eu vejo no rosto dos meus 
alunos a fascinação deles quando falo do nosso povo, dos nossos antepassados, com 
isso, eles também vão participando, falando, eles também trazem novidades para a 
sala de aula. Tenho, procurado, sempre que possível, contar com a participação dos 
velhos nas atividades educacionais. Os velhos sabem muitas coisas sobre nossa 
cultura e eles são os melhores para repassar essas histórias para os novos87. 

O professor Wawẽkrurê tem procurado ajudar os outros professores na medida do 

possível na tradução de texto e na recuperação de muitas palavras já esquecidas pela falta de 

uso ou de significado. Sempre que possível, se reúne com as crianças da aldeia para contar as 

histórias dos Xerente. Segundo o professor: “as crianças são as nossas futuras gerações e elas 

precisam saber da história do nosso povo. Histórias essas que devem ser contadas por nós 

Akwẽ”. As considerações do professor são sábias, tendo em vista, hoje, que muitas 

comunidades perderam seus valores e costumes socioculturais e sociolingüísticos no tempo e 

no espaço, principalmente devido o contato com os não-indígenas. 

Nesse sentido, a contratação do professor Domingos muito tem contribuído com a 

escola local ao valorizar a língua materna, ao possibilitar a escrita e a fala, ao criar novos 

contextos de uso destes fatores elementares e singulares da tradição em sala de aula. Vale 

ressaltar, que essa experiência a qual os alunos Xerente estão vivendo muito tem contribuído 

na manutenção, revitalização e valorização das tradições culturais desta comunidade. 

Concepção e expectativas quanto ao trabalho dos professores da escola indígena 

Srêmtôwẽ

Dentre as reflexões sobre os saberes presentes na prática de sala de aula dos 

professores da Escola Indígena Srêmtôwẽ e usualmente ensinados e transmitidos aos alunos 

que estudam nesta escola, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Destacamos, a princípio, a 

valorização dada à língua materna, seja, ora enfatizando a oralidade ou a escrita e a língua 

portuguesa e, em segundo momento o ensino da disciplina de matemática na interação 

aluno/professor/comunidade descontextualizado e incompreendido por boa parte dos 

professores e alunos da referida escola e as metodologias adotadas como um meio de efetivar 

o ensino-aprendizagem desta disciplina, que nos dias atuais se resume unicamente ao uso do 

livro texto adotado para esta disciplina e escola. 

87 As entrevistas descritas a parir deste ponto do nosso estudo com o prof. Wawẽkrurê foram concedidas nos 
meses de agosto de 2006, janeiro, fevereiro e julho de 2007. 
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Nesse contexto, da escola indígena e de seus professores de mesma etnia que seus 

alunos, observamos que a língua indígena é uma reprodução do cotidiano tanto por parte do 

professor quanto do aluno, ou seja, o professor reproduz em sala de aula o seu dia-a-dia com 

base nas relações que tem os seus familiares, trabalho, com outros indígenas e até mesmo com 

os não-indígenas e, os alunos, por sua vez, trazem consigo a estrutura lingüística do 

monolingüismo que os aproxima de forma direta dos seus professores em termo 

comunicativos em que se encontram ligados ao mesmo universo social, cultural e lingüístico. 

Desse modo, a língua portuguesa como a segunda língua a ser inserida no ambiente 

escolar, enfrenta dificuldades, o que acarreta sérios problemas, em particular, para o ensino de 

matemática que nesta comunidade é praticamente todo ministrado em português. 

Nesse sentido, a prática de sala de aula dos professores em relação ao ensino-

aprendizagem dos conteúdos matemáticos recebe uma abordagem descritiva ao possibilitar na 

sua análise elevar as legitimidades no seu desempenho diante o objetivo de proporcionar aos 

alunos a possibilidade de vivenciar, de adquirir conhecimentos matemáticos, no contexto 

escolar a qual a escola está inserida e a perspectiva de revitalização cultural, onde se observa a 

existência de muitos elementos ou artefatos da matemática escolar. 

Todavia, são por meio das tradições culturais e em função de se elaborar de forma 

sistematizada os conhecimentos matemáticos embutidos nestas tradições e/ou atividades 

descritas no capítulo III desta dissertação, que além de viabilizar a possibilidade de seu uso 

em sala de aula, poderá proporcionar novas idéias de contextualização dos conteúdos 

escolares, por meio dos aspectos socioculturais os quais são desenvolvidos e vivenciados 

cotidianamente pelos indígenas em suas atividades tradicionais. 

Nessa perspectiva, ressaltamos as possíveis dificuldades dos alunos matriculados na 

Escola Indígena Srêmtôwẽ em relação ao ato de aprender a ler, a escrever, a contar e 

operacionalizar. Contudo, para entender como ocorrem essas dificuldades, nota-se a 

existência de vários fatores que interferem nesta aprendizagem, de tal modo, a impedir a 

qualidade do ensino-aprendizagem, como por exemplo, os conflitos lingüísticos; a formação 

dos professores; as capacitações que deveriam acontecer com certa freqüência, não acontecem 

e quando acontece não é aliada aos processos de construção didático-pedagógica por parte dos 

professores, ou seja, não condiz com a realidade local. 

A valorização dada à língua materna é uma característica marcante desta comunidade, 

garantindo assim, a sua transmissão de geração a geração por meio da oralidade. Sendo o uso 

da língua é um fator de importância e aceitação por parte de todos. Podemos expor que os 

professores ao escreverem no quadro-giz o dia da semana, o mês, o ano e o município ao qual 
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a escola da aldeia Porteira esta jurisdicionada, isso, é feito em português, mas os professores 

não fazem a leitura em português ou em Xerente desta frase para os alunos, logo os alunos só 

copiam. 

Em relação às aulas de matemática, observamos que o uso do português é muito 

freqüente em sala, “não temos cartilhas em nossa língua, isso prejudica muito o nosso 

trabalho, não é possível traduzir todos os termos, símbolos, figuras, contas e palavras dos 

livros de matemática para o Akwẽ, então procuramos ensinar na língua do branco88”. 

Nesse sentido, passamos então, a descrever mais detalhadamente a prática educativa 

dos professores, por nos observados em nossas visitas a campo. 

Inicialmente, destacamos o trabalho da professora Kêti. Em suma podemos dizer que 

sua atuação junto aos alunos matriculados no 1º ano do ensino fundamental se resume a 

continuação da educação materna, ou seja, a professora revitaliza os ensinamentos da tradição 

Xerente, como os mitos, onde faz uso da história oral para reproduzir a história de vida dos 

seus antepassados que é repassado de geração a geração, lembrando que os alunos desta série 

não sabem ler ou escrever em língua portuguesa ou em sua língua materna, mas falam de certa 

forma fluentemente bem a língua indígena. 

A professora Kêti, faz uso de material xerocopiado que têm ilustrações de animais e 

insetos (jabuti, cachorro, borboleta, tamanduá, peixes, etc.) do cerrado que os cercam, 

enquanto ambiente natural. Ilustrações estas que já são conhecidas pelos alunos, como forma 

de alfabetizá-los na língua, pois nesta série os alunos ainda não estudam o português. 

Neste tipo de atividade os alunos escrevem várias vezes os nomes dos animais e com o 

apoio da professora os repetem oralmente. A professora reporta-se ao cotidiano da 

comunidade para a contextualização das primeiras palavras a ser ensinadas em sala de aula a 

partir da interação natureza, escrita e fala. Notamos que os alunos aprendem por repetições 

das mesmas e por visualização do objeto estudado. Não podemos afirmar que todos os alunos 

interpretem ou compreendam o conteúdo trabalho pela professora a ponto de criar novos 

desenhos e construir uma pequena frase ou texto sobre os mesmos, quer seja escrito ou oral. 

Em relação à matemática, encontramos um dado interessante, talvez por que os alunos 

desta turma se encontram ainda em fase de adaptação ao ambiente escolar. A professora Kêti,

utiliza da mesma metodologia descrita anteriormente para alfabetizar os alunos. Entrega para 

cada aluno uma folha xerocopiada com os números escritos de um a quatro na língua materna 

e os alunos repetem a escrita e oralmente. Vale lembrar que esta comunidade só conta e 

88 Fala dos professores(as): Sibakadi, Kêti, Wawẽkrurê, Sdupudi e Samữru, em fevereiro de 2007. 
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escreve os números até o quatro em sua língua. A cada aula a aluno aprende a escrever um 

número, bem como o seu significado a representar os traços de sua cultura e seus 

etnoconhecimentos. Essa prática de escrita, leitura, interpretação e compreensão destes 

números levam semanas para ser concluído. 

Ao questionar a professora o porquê desta duração e repetição ela nos respondeu: 

As crianças precisam aprender muito bem os nossos números porque eles estão se 
perdendo em nossa cultura. Só os velhos sabem a sua história, os novos não sabem 
muita coisa e como a nossa escola fica na aldeia, temos que ensinar. A escola da 
aldeia é diferente da escola da cidade. Aqui ensinamos a nossa cultura, os nossos 
conhecimentos, temos um calendário próprio, nos organizamos para ensinar. É por 
isso, que levamos muito tempo ensinando um único conteúdo para os nossos alunos. 
Penso que só assim eles nunca os esqueceram. Talvez não façam uso deles no 
futuro, mas não importa, o importe é que saibam. 

É evidente a preocupação da professora em preservar a cultura de seu povo, quer seja a 

numérica, a história dos mitos Akwẽ ou a lingüística, que atualmente se observa uma forte 

mudança em sua nomenclatura devido ao contato que tem se tornado cada vez mais próximo e 

inevitável a está comunidade indígena. Ainda em relação ao ensino de matemática, não 

observamos claramente uma prática aritmética por parte da professora Kêti, o muito pouco 

que acontece em sala é a simples junção de objetos (lápis, caneta, borracha, etc.), para mostrar 

mesmo que superficialmente a adição. Não observamos nem um outro tipo de operação 

aritmética. 

O ensino de geometria nesta série, muito raramente acontece e quando acontece se 

resume à apresentação das figuras como: triângulos, quadrados, retângulos, entre outros, que 

estão expostos nos livros textos adotados para os alunos. Não há leitura dos nomes destas 

figuras. Não existe um trabalho concreto por parte da professora para com os alunos, como 

por exemplo, a confecção das figuras geométricas espaciais como: o cubo; o paralelepípedo; a 

esfera; o cilindro; o cone e a pirâmide. Na confecção destas figuras a professora poderia 

discutir com os alunos as semelhanças e diferenças de cada uma delas e a sua relação com os 

contextos culturais aos quais os alunos estão inseridos. 

Para a professora Kêti o impasse em ensinar a matemática sempre existiu nas escolas 

Xerente e talvez continue existindo, pois, não existe um trabalho pedagógico por parte das 

pessoas envolvidas com a Educação Indígena em relação ao ensino de matemática que possa 

minimizar tal situação. Sendo assim, as dificuldades dos professores no caso mais específico 

da professora Kêti só tende a aumentar. 
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Temos muitas dificuldades em lidar com a matemática, ela é muito diferente das 
outras disciplinas, não temos nenhum material em nossa língua que possam nos 
orientar. Os livros que são encaminhados para nossas escolas são iguais aos das 
escolas da cidade. Os professores de lá estudaram com esses livros, portanto, 
conhecem o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e nós não. Tentamos fazer o 
melhor, mas sabemos que não é o suficiente. Um dia nossos alunos vão estudar na 
escola dos brancos e eu não gostaria que eles sentissem vergonha da sua educação 
escolar e muito menos de sua cultura. Eu senti, por que eu percebi que sabia muito 
pouco dos conteúdos escolares. Tudo era muito diferente da minha realidade até 
então, os professores falavam muito rápidos, eu não compreendia o que eles diziam 
ou explicavam, posso dizer que foi um momento muito difícil. 

Nesse sentido, se nota tanto na prática quanto na fala da professora Kêti que é mais 

fácil e mais interessante ensinar e reforçar seus alunos na leitura, na escrita e na fala da língua 

materna e sempre que possível de maneira menos abstrata se ensina a matemática escolar num 

contexto de alfabetização. Em relação aos números decimais, estes por sua vez são discutidos 

em sala de aula a princípio oralmente, e posteriormente a professora começar a fazer algumas 

relações do número em termos de quantidade com os objetos que são comuns e conhecidos 

pelos alunos, por exemplo, sementes versus números de alunos na sala; idade dos alunos 

versus números de dedos; número de carteira na sala versus números de alunos. 

Em termos da análise dessa prática educativa, não observamos uma construção escrita 

ou oral por parte dos alunos, como por exemplo, que raciocínio eles utilizaram para fazer a 

correspondência entre o número descrito pela professora e o de sementes. Interessante 

também que nesta atividade os alunos operaram, subtraíram e trocaram entre si sementes, 

mais uma vez tal interação não é discutida ou comentada pela professora. 

Como estamos descrevendo a prática de uma professora do 1º ano e de seus alunos 

monolíngües e de certo modo sendo eles iniciando na vida escolar em que terá que ser 

alfabetizados também em língua portuguesa, estes com certezas seria momentos ideais para se 

promover a interculturalidade, o bilingüismo, o tratamento das diferenças culturais e 

históricas da matemática “[...] pode ser útil também no campo educacional: valorizar o 

passado e o presente das culturas dos povos indígenas, incorporando elementos dos 

respectivos conhecimentos científicos, inclusive matemáticos, no ensino” (GERDES, 2002, p. 

220). 

Contudo, as indicações e sugestões atribuídas por Gerdes (2002) e considerando as 

aulas ministradas pela professora Kêti, entendemos que, se torna, então, necessário, 

oportunizar a professora e os seus alunos as diferentes formas de pensar a concepção de 

ensino-aprendizagem no desenvolvimento de atividades e procedimentos que lhes são comuns 

em seu cotidiano, ou seja, o fazer matemático por meio da vivência cultural que seria a 
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etnomatemática em uma perspectiva transdicisplinar do conhecimento matemático materno e 

o escolar, proporcionando novas situações de inter-relações entre as demais áreas do 

conhecimento escolar. 

Na constatação da prática de sala de aula da professora Sibakadi, não foi muito 

diferente da professora Kêti, sempre valorizando em suas aulas a língua materna e reforçando-

a com seus alunos. 

A professora Sibakadi, faz uso constante dos livros da coleção de histórias dos mitos 

Akwẽ-Xerente e dos livros textos que são encaminhados pelo MEC para as escolas 

indígenas89. Como a professora ministra aulas para 2º ano e, é nesta série que os alunos 

começam a ser alfabetizados teoricamente na língua portuguesa, então a professora faz a 

leitura juntamente com os alunos dos textos em Xerente e, em seguida a leitura em português, 

porém, essas leituras são tão mecânicas. 

Na leitura dos textos sobre os mitos não há interação, discussão, nem comentários a 

respeito dos textos por parte dos alunos. É sabido que os alunos já conhecem essas histórias, 

logo as histórias poderiam ser utilizadas de forma interdisciplinar ou na perspectiva da 

interculturalidade e transculturalidade do conhecimento. 

Nesse sentido, acreditamos que os conhecimentos tradicionais serão muito mais 

aproveitados, valorizados e sistematizados pelos alunos, a partir do momento em que os 

professores da escola indígena local, consigam agregar tais conhecimentos aos conteúdos 

escolares, buscando uma aproximação entre as disciplinas: de história, da língua materna, da 

língua portuguesa, de ciências, de artes, da matemática e de educação religiosa. 

Em relação às aulas de matemática ministrada pela professora Sibakadi, também não 

se difere muito. Os números na língua Akwẽ são revisados com os alunos como uma forma de 

memorização destes, todavia, nesta série escolar são discutidos os conteúdos expostos no livro 

texto de matemática. 

Na exposição do conteúdo em língua portuguesa há um grande desinteresse por parte 

dos alunos, tanto é assim que muitos alunos dormem durante as aulas. A professora se esforça 

para realizar um bom trabalho, traduz muitas questões para que os alunos tenham uma melhor 

compreensão das questões do exercício. 

89 Os livros são: da coleção porta aberta, da editora FTD, Marília Centurión, 2005. São destinados aos alunos 
matriculados do 1º ao 5º do ensino fundamental. 



Investigação Etnomatemática em Contexto Indígenas: caminhos para a reorientação da prática pedagógica 147

É muito difícil ensinar a matemática de vocês para os nossos alunos. Tem palavras 
diferentes e nomes de objetos que nós não conhecemos. Como vamos ensinar sem 
saber o que significa? Fica impossível traduzir essas palavras para o Akwẽ, mesmo 
com a ajuda do dicionário. Nossos alunos sabem muito pouco o português nesta 
série. Tenho ainda que alfabetizá-los e isso leva muito tempo. Depois, eu também 
tenho minhas dificuldades em matemática. 

Essas considerações por parte da professora são verdadeiras e merecem ser refletidas, 

tanto no ambiente escolar local, quanto no ambiente das políticas que regem a Educação 

Escolar Indígena. Até por que os livros textos que são encaminhados para as escolas indígenas 

Xerente raramente contam com a participação de professores indígenas no momento de 

escolha destes. Porém, nos questionamos, será que esses professores são instruídos 

pedagogicamente para efetivarem tal escolha? Existe uma discussão em torno dos conteúdos 

matemáticos propostos nestes livros e sua possível adaptação à realidade indígena Xerente? 

Assim, os livros chegam às escolas e estão nas escolas como um objeto quase que obsoleto, 

sendo muito pouco usado pelos alunos e pelos professores. 

Quando conversávamos com a professora Sibakadi sobre o seu trabalho em sala de 

aula e o uso do livro texto de ensino de matemática e a realidade da comunidade Xerente, 

vejam suas colocações: 

Tento me esforçar ao máximo para transmitir os conteúdos expostos no livro texto – 
‘às vezes não explico tudo, por que não sei’. Estudei na escola da cidade, mas, já faz 
muito tempo, ‘muitas coisas mudaram de lá pra cá’. Cursei o Magistério Indígena – 
“aprendi muito”, mas não é suficiente para dar uma aula de matemática com 
qualidade, não temos cartilhas de matemática em nossa língua, as capacitações 
quando acontecem são muito vazias, falam que devemos inserir a nossa cultura nas 
aulas de matemática, mas ninguém nunca aponta um caminho de como fazer isso em 
sala de aula ou se quer um projeto. ‘Fica difícil pra gente fazer só, não acha?’. É 
Muito fácil falar as coisas pra nós, a nossa realidade é muito diferente. 

Outro ponto a ser destacado na prática da professora é a forma de ensinar a 

matemática escolar para os seus alunos. Utiliza-se do quadro-giz para escrever pequenas 

contas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Tudo muito simples, ou seja, sem ser 

contextualizado. Assim, os algarismos são organizados um de baixo do outro ou então um ao 

lado do outro acompanhado com o sinal da operação. Não busca a relação unidade e dezenas 

para essa construção. Vejam os exemplos90: 

90 Aula observada em agosto de 2006, na Escola Indígena Srêmtôwẽ, aldeia Porteira. 
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1) Faça as continhas: 

2) Resolva as operações abaixo: 

Os alunos por sua vez copiam as “continhas” e procuram respondem com a ajuda da 

professora que em seguida resolve no quadro-giz, não percebemos comentários a respeito da 

resolução por parte da professora ou dos alunos. Fica então, subtendido que os alunos 

compreenderam. Se os alunos supostamente compreenderam, por que não conseguem 

operacionalizar sozinhos com os outros números que foram passados pela professora na aula 

seguinte? 

O ensino de geometria nesta turma é mais significativo91, a professora reproduz no 

quadro-giz o que está no livro texto e os alunos copiam. Não há uma interação com os 

conhecimentos tradicionais ou com as atividades desenvolvidas pelos alunos no seu cotidiano. 

Podemos afirmar que os alunos aprendem pela repetição silenciosa do fazer escolar e pela 

doutrina do fingir que aprende. 

A partir destas observações e em conversa com a professora, perguntamos se ela 

estava satisfeita com o tipo de trabalho que vinha desenvolvendo em sala de aula com relação 

aos conteúdos da matemática escolar: 

Quando você fala em contextualiza o ensino de matemática, em usar a corrida de 
tora em sala de aula, penso que seria bom. – Não sabia que aqueles desenhos fossem 
considerados como matemática, geometria, triângulos e que ali tem simetria. 
Pensava que representavam somente o jabuti e a cobra sucuri, todo mundo pensa 
assim por aqui. Penso, então, agora que temos muita matemática e geometria em 
nossa cultura e que podem ser ensinadas na escola, mas não sei como usar esses 
saberes da cultura em sala de aula. Os meus alunos já sabem sobre nossas tradições, 
pois, aprendem em casa. Talvez seja muita repetição para eles. Não acha? Eles 
querem aprender a matemática de vocês e a comunidade indígena espera que nós 
professores os ensinemos.  

As indicações da professora nos permitem apontar ou sugerir algumas possibilidades 

metodológicas que acreditamos ser indispensável, para o desenvolvimento de aulas 

diferenciadas partindo da realidade local para o contexto da sala de aula, tendo como suporte 

91 O terno significativo foi usado para dizer que às vezes acontece o ensino de geometria. 

b) 18 + 10 = c) 12 + 32 = a) 3 + 4 = 

a) 70 + 8 - 20 = b) 56 – 22 + 6 = c) 98 +12 - 34 = 
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as tradições culturais bem como seus etnoconhecimentos matemáticos embutidos nestes 

artefatos. Parece-nos que não surtiu muito efeito nas aulas subseqüentes, pois, os conteúdos, 

tanto em matemática quanto nas demais disciplinas foram conduzidos normalmente com base 

na oralidade, na escrita e na leitura sem se reportar à cultura Xerente, como havíamos 

comentado em nossas conversas. 

É importante estabelecer uma proposta de ensino-aprendizagem embasada na 

experiência cultural dos professores, alunos e comunidade de um modo geral, na reflexão 

teórica da etnomatemática, dos saberes e fazeres próprios dos indígenas, considerando os 

conteúdos matemáticos escolares e as demais disciplinas que compõem a estrutura curricular 

da Escola Indígena Srêmtôwẽ, proposta esta, inserida no contexto da interdisciplinaridade, da 

transdisciplinaridade, do bilingüismo e da interculturalidade. 

A professora Sdupudi, também tem uma prática muito semelhante a das professoras 

que foram descritas anteriormente, sendo diferenciada na série, pois, ministra aulas para os 

alunos do 3º ano do ensino fundamental. 

Os alunos matriculados nesta série, ainda carecem ser alfabetizados tanto na língua 

materna quanto na língua portuguesa, o que, em parte, prejudica o andamento da programação 

dos conteúdos sugeridos nos livros textos adotados. A alfabetização, de um modo geral se dá 

ao longo de qualquer processo educacional, portanto não seria diferente entre os alunos 

Xerente. Tendo em vista que esta comunidade aprecia e valoriza a sua língua materna. Neste 

caso, acreditam os mais velhos que por mais que se insiram termos lingüísticos advindos do 

contato com os não-indígenas a língua materna nunca irá se perder em meio ao português. 

Para a professora Sdupudi, os seus alunos estão muito interessados em adquirir novos 

conhecimentos, porém, existem as suas limitações principalmente o impasse da língua e o 

ritmo de aprendizado, mais lento para compreender o que está nos livros textos. 

Não é tão fácil, quanto parece. Temos o nosso tempo e os nossos alunos não são 
diferentes. Veja a vida aqui na aldeia não tem pressa, as coisas acontecem quando 
tem que acontecer. Sabemos o que temos que ensinar na escola, por que temos um 
calendário a cumprir mesmo que diferenciado, ou seja, de acordo a nossa realidade 
indígena e que os nossos alunos tem que aprender. Mas, os nossos alunos nasceram 
e cresceram falando Akwẽ e de repente tem que aprender tudo que esta num livro, 
que tem muitas folhas de papel e em outra língua. Os livros trazem coisas que nós 
não conhecemos e não sabemos se realmente existem no mundo de vocês e temos 
que ensinar para os alunos é muito difícil. 
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As aulas da professora Sdupudi estão inseridas num processo de ensino-aprendizagem 

em que a cultura e a língua materna estão em primeiro lugar, não como um meio de 

revitalização das tradições no contexto escolar e sim como um desvio das suas possíveis 

dificuldades em relação a certos conteúdos expostos nos livros textos de língua portuguesa e 

de matemática. 

Não foi possível de nossa parte uma análise dos livros textos de português adotados na 

Escola Srêmtôwẽ para que pudéssemos descrever neste estudo. Em relação aos de 

matemática, estes são mais estruturados em termos de dificuldades e interpretação em se 

tratando dos conteúdos a ser ministrados. As situações problemas sugeridas exigem do 

professor uma melhor compreensão das operações que estão sendo desenvolvidas e do 

conhecimento do mundo dos brancos, pois estes livros não retratam a realidade indígena. 

Contudo, o ensino de geometria já exige o uso de materiais pedagógicos como: régua, 

compasso, esquadro, etc. As construções geométricas por parte dos alunos são muito 

importantes, pois, podem proporcionar um contato direto entre os mesmos e a figura 

construída. Assim, os alunos poderão descrevê-las oralmente ou por escrito as suas 

observações e fazer as possíveis relações com os seus etnoconhecimentos. 

Retomando a fala da professora Sdupudi, “não é tão fácil,” assim, essa construção por 

parte dos professores tampouco pelos alunos. Observamos também que nem sempre essa 

construção, acontece nas escolas urbanas, onde se acredita que o ensino-aprendizagem seja 

perfeito. É inegável, que as escolas indígenas têm uma realidade muito diferente e singular ao 

mesmo tempo. Primeiro os professores não foram preparados academicamente para exercer 

tal função, muitos deles não falam e não escrevem em português, outros ainda não concluíram 

o ensino fundamental e são contratados para ministrarem aulas nas escolas de suas aldeias. 

Segundo, as capacitações para os professores indígenas, quando acontecem não 

refletem essa realidade e não atendem necessidade dos mesmos. As únicas capacitações que 

os professores Xerente recebem são as ofertadas no Curso de Magistério Indígena. Portanto, o 

trabalho da professora Sdupudi, se resume a reprodução dos conteúdos apresentados no livro 

didático de matemática. 

Gostaria que não fosse assim, mas é. A matemática é para nós a disciplina mais 
difícil, não temos materiais que possam nos ajudar. Não temos uma escrita 
matemática em nossa língua. Temos muitas outras cartilhas de história, português-
Akwẽ, dicionário, contamos com a colaboração da Dona Wanda e a matemática, o 
que temos? Nada! Como podemos fazer diferente? Não sabemos nem por onde 
começar. 
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No entanto, há vários fatores que tornam o trabalho dos professores indígenas Xerente 

um tanto difícil. Por um lado, está em entender, à realidade e em combinar a sua função de 

transmissor do conhecimento escolar em conexão com o local e, por outro está em promover 

o ensino-aprendizagem junto aos seus alunos que almejam adquirir os conhecimentos do 

mundo dos não-indígenas. 

O professor Samũru, trabalha de modo à parte das demais professoras. É professor do 

4º e 5º anos, não obstante ministra aulas para as duas séries ao mesmo tempo e em mesma 

sala. Ressaltamos que não é uma classe de aceleração e sim ensino regular. Tal junção de 

turmas se deu pelo pouco espaço físico da escola e também pelo fato do número de alunos 

matriculados nestas séries. Porém, em seu planejamento procura atender as duas realidades, 

tendo consciência de que esse processo não fácil. 

A prática de sala de aula do professor Samũru, também está centrada no uso da língua 

indígena tanto oral quanto escrita. Haja vista, que Samũru, saiu muito novo da aldeia para 

estudar na cidade, onde aprendeu a conviver com os indígenas de outras etnias e com os não-

indígenas. No entanto, é claro e evidente, ainda, as suas limitações em relação ao português. 

Pode-se dizer, que de certa forma, sabe lidar razoavelmente bem quando se expressa 

oralmente, tem uma escrita razoável o que de certo modo facilita o seu trabalho com os 

alunos. 

Em sala de aula o professor faz uso dos livros de história dos mitos-Akwẽ, do 

dicionário e das cartilhas produzidas em Xerente, assim como os demais professores. Sua 

metodologia de sala de aula se resume a leitura, por parte dos alunos, em sua língua materna e 

em seguida a leitura, em português, dos textos sugeridos no planejamento da aula. Samũru 

reforça a importância dessas histórias para os alunos como uma forma de garantir a 

compreensão e assimilação das mesmas, o que certamente irá garantir a sua transmissão de 

geração a geração. 

Contudo, não se percebe uma conexão com os conteúdos escolares, o que seria muito 

interessante, pois, os alunos poderiam participar fazendo um paralelo com a realidade em que 

se encontram hoje os Xerente e os elementos históricos que compõem a origem mitológica de 

seu povo. Certamente que esse revisitar as tradições poderia levantar muitas idéias 

matemáticas ainda truncadas pela diversidade cultural desta comunidade. Idéias estas que 

posteriormente se transformarão em ações ou proposta de ensino a ser disseminada na escola 

local. 

Os alunos estudam alguns conteúdos em conjunto, pois, os mesmos são comuns às 

duas séries, como a língua materna, história, ciência, artes e educação religiosa, esta última 
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disciplina muito bem instituída no ambiente educacional Xerente, quer seja, por cânticos, 

leitura de pequenos versículos traduzidos da bíblia para o Xerente pelos missionários Batista.  

O ensino de matemática também segue os mesmos padrões já apontados 

anteriormente, ou seja, repetição e memorização mecânica, com uma única diferenciação 

nestas duas últimas séries. Primeiro o professor Samũru, passa as atividades no quadro-giz e 

deixa os alunos resolverem. Nesse momento de absorção por parte dos alunos, se nota que 

eles ficam bem à vontade em sala de aula, consumindo às vezes todo o período das aulas, ou 

seja, não se ministra as aulas das demais disciplinas. 

O segundo momento é dedicado às correções das atividades propostas pelo professor 

que pede aos alunos para dizerem as suas respostas e estas são confrontadas com os resultados 

apontados nos livros e se verifica quem acertou e quem errou as questões. Os alunos gostam 

deste tipo de atividade, pois, se sentem como se estivessem disputando quem é o melhor da 

sala, ou quem sabe mais. 

Aqui os alunos esperam aprender outras coisas, a matemática, a língua, a fala e a 
escrita do branco. Por isso, que frisamos muito em nossas aulas a nossa língua, 
nossos costumes e a história dos Akwẽ, mas não podemos negar-lhes o direito aos 
conhecimentos da sociedade não-indígena e da cidade. Muitos deles irão estudar na 
cidade de Tocantínia e outros no CEMIX. Terão contato com professores e alunos 
da cidade, então eles tem que saber pelo menos o básico aqui na escola da aldeia. 

Ao indagarmos o professor Samũru a respeito da matemática escolar que está 

embutida nas atividades que os indígenas desenvolvem em seu dia-a-dia, tais como a 

confecção de artesanatos, a agricultura de subsistência, a coleta de alimentos e sementes 

naturais, a pesca, a distância que os indígenas percorrem da aldeia até a cidade de Tocantínia, 

entre outras e quais seriam as possibilidades do uso em sala, ele respondeu: 

Sei que tem matemática nos artesanatos que as mulheres confeccionam, mas levar 
esse conhecimento para sala de aula é um pouco difícil, teríamos que confeccionar o 
artesanato na sala e isso leva tempo, também teríamos que encontrar alguém que se 
disponibilizasse a ir pra sala de aula e mostrar esse saber matemático para os alunos, 
eu não posso fazer só. Veja, penso que naquele cofo (Foto 51) tem geometria, as 
bolsas, os chapéus, os colares, mas não sei direito qual geometria é. Mas tem certo. 
Como podemos discutir isso com os alunos, talvez, penso que não sejam novidades 
para os alunos, eles já conhecem esses materiais e muitos deles sabem até fazer. 
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A respeito das considerações do professor Samũru e na observação do cofo indicado 

por ele o qual é semelhante ao cesto (Figura 07) analisado por Gerdes (1991) quando o autor 

reconstrói o processo de formação do mesmo por meio do traçado das folhas de palmeira em 

que se configura “[...] conceitos de entrelaçamento geométricos” Gerdes (1991, p. 14). 

Contudo, na análise do cofo que esta sendo confeccionado pela indígena, “Repara-se, de 

passagem, que este [entrelaçar] obriga o artesão a formas simétricas, quer ele/ela queira ou 

não. Inicialmente ele não terá, talvez, consciência da idéia de simetria, mas em todo o caso o 

desenvolvimento do conceito de simetria já começou” (GERDES, 1991, p. 22). 

As indicações do autor apontam também para conhecimentos tradicionais e laborais 

dos alunos como destacou o professor Samũru, os quais ele considerou de certa forma, 

rotineiros, tendo em vista que, os mesmos aprendem desde crianças a observar os adultos em 

suas atividades domésticas e muitos aprendem a confeccionar os artesanatos ainda crianças, 

até pela questão de ajudar os pais com algum auxílio financeiro. O mesmo acontece com as 

atividades de agricultura eles também auxiliam os seus pais. No entanto, o que se questiona é 

que no desenvolvimento dessas atividades não são refletidos pelos professores os 

conhecimentos da matemática escolar e, entre outros, conteúdos que poderão ser 

contextualizados em sala de aula, tornando assim o ensino mais interessante para os alunos. 

Nesse sentido, as atividades de matemática propostas pelo professor Samũru carecem 

de uma melhor estruturação a contemplar os aspectos da cultura em consonância com os 

conteúdos escolares. Considerando os conhecimentos prévios dos alunos e a eles agregando 

novos que lhes serão úteis tanto no seu contexto local quanto no externo. Lembrando que esta 

Foto 51: confecção de cofo 
Imagem: Elisângela Melo 

Figura 07: desenho de um cofo 
Fonte: Gerdes (1991, p. 15) 
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comunidade indígena presa muito por seus costumes e tradições, logo a escola é um ambiente 

de construção e agregação de novos saberes e fazeres. 

O trabalho desenvolvido pelo professor Wawẽkrurê, se trata exclusivamente da língua 

materna em sala de aula. Portanto, para atender as expectativas, de seus alunos, da 

comunidade e da escola têm procurado diferenciar as suas aulas com as leituras em Xerente, 

contos e histórias sobre os Akwẽ.

As histórias descritas pelo professor Wawẽkrurê vão desde os seus antepassados as 

histórias vividas pelos Xerente em dias atuais. 

Tenho procurado desenvolver nos alunos o interesse pela nossa história de vida, 
nossos costumes e nossas tradições. Para atingir esse objetivo converso com os mais 
velhos, pois, eles sabem muito de nossos tempos. É interessante quando estou 
contando essas histórias para os alunos, eles ficam encantados. Muitas dessas 
histórias, são de lutas dos Xerente com animais ferozes, vejo que eles gostam, e isso 
me incentiva a pesquisar novas histórias. Falo dos mitos e de sua tradição ainda nos 
dias de hoje e das nossas festas indígenas. Mostro pra eles a importância de se 
preservar a natureza, as matas - ‘os Akwẽ gostam de colocar fogo no mato’, temos, 
então, que preservar as nossas matas e animais, um dia tudo isso vai acabar, e ai 
como vamos ficar. 

As colocações do professor Wawẽkrurê, são merecedoras de reflexão, a questão 

ambiental em que hoje se encontram o povo Xerente, são preocupantes, as queimadas nos 

período de verão trazem sérias conseqüências para os indígenas de um modo geral, como os 

problemas de saúde, a caça que já é insuficiente para alimentar a população indígena, só tende 

a se torna cada vez mais escassa. E tudo isso, somado aos impactos ambientais causados pela 

construção da Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães que reduziu o número das roças de toco e 

vazantes das aldeias localizadas as margens do rio Tocantins, a pesca também tem decaído 

muito para os indígenas. 

A reprodução que o professor faz das histórias ouvidas, também poderia receber, vez 

por outra, a participação dos velhos em sala de aula. Eles sentem prazer em contar e repassar 

as histórias e tradições de seu povo para outras pessoas, ou então, solicitar que os alunos 

pesquisem melhor as histórias dos mitos junto aos velhos para depois contarem em sala para 

os colegas. 

Todas essas colocações, considerações e descrições anteriormente citadas são, de certa 

forma, comum à prática de sala de aula dos cinco professores indígenas Xerente, por nós 

pesquisados e, que, também nos indicam algumas preocupações em relação ao ensino-

aprendizagem da matemática, que são merecedoras de reflexão. 
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Todos os nossos cinco professores são conhecedores de suas limitações em relação aos 

conteúdos da matemática escolar, no entanto, se esforçam para efetivar o ensino-

aprendizagem na Escola Indígena Srêmtôwẽ, quer seja, por meio do uso das cartilhas escritas

em Xerente–Português, sendo estas comuns a todas as séries e professores, ou quando fazem 

uso dos livros textos adotados para a referida escola. 

Entretanto, o ensino de matemática que é desenvolvido por estes professores, não 

retrata a cultura local com seus artefatos e elementos a representar a geometria, sistemas de 

medidas e ou desenvolvimento de situações-problema que possam envolver tanto os 

conteúdos expostos nos livros textos indicados para cada série quanto os fazeres matemáticos 

que os alunos, os professores e a comunidade desenvolvem em suas atividades diárias. 

Portanto, é evidente, a falta de uma estrutura didático-pedagógica na escola local que possa 

auxiliar os professores no planejamento de suas aulas. 

Contudo, são válidas as iniciativas dos professores em valorizar a língua materna tanto 

a escrita quanto a oral, tendo em vista que a língua de um povo é a sua maior referência em 

termos de reconhecimento cultural e lingüístico. Com isso, a de se considerar que os Xerente 

são portadores de tradições culturais específicas, a expressar uma diversidade cultural e 

lingüística conhecida e respeitada por todos os indígenas. 

O diálogo em construção

As observações e análises descritas anteriormente sobre a educação escolar, a 

formação dos professores e a prática educativa de sala de aula dos professores Xerente da 

Escola Indígena Srêmtôwẽ, apontam reflexão e discussão muito ampla em torno destas 

questões. Contudo, ressaltamos que estas questões são relevantes e importantes, no entanto, 

nos reportaremos neste estudo, mais especificamente às questões do ensino-aprendizagem da 

matemática e suas possíveis relações com as tradições culturais desta comunidade indígena. 

Nesse sentido, convém considerar, a contribuição que estas tradições podem sugerir 

em termos de novas perspectivas no ambiente escolar em forma de proposta inicial e 

alternativa que poderá subsidiar na reorientação do ensino da matemática e de formação para 

os professores da escola. 

Se faz necessário conhecer e reconhecer os valores socioculturais, práticas e saberes 

dos professores, para que possamos não apenas identificá-los, mas principalmente 
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problematizá-los, delineando, assim, uma proposta de ensino em conjunto com os mesmos. 

Contemplando nesta proposta, o diálogo, o respeito, os seus quereres, vontades, dificuldades, 

comunidade, escola, alunos e tradição cultural, pois, “O processo de estudar as suas idéias em 

contextos culturais diversos permite aprofundar o entendimento do que constitui a atividade 

matemática. O pensamento matemático só é inteligível ao adotarmos uma perspectiva 

intercultural” (GERDES, 2002, p. 222).  

Entretanto, quando consideramos estes pressupostos, logo se nota que os mesmos, por 

sua vez, tendem a sugerir novas formas de conhecimentos que muitas vezes ultrapassam a 

dinâmica social da comunidade. Todavia, a constituição desses conhecimentos é o resultado 

do desenvolvimento dos saberes e fazeres próprios dos indígenas que, se relacionados à 

Educação Etnomatemática poderá ser incorporado ao contexto escolar e, de modo, a viabilizar 

novas perspectivas de ensino-aprendizagem e contribuir com os professores, num sentido de 

minimizar a falta de reflexão e diálogo entre o ambiente da sala de aula e a realidade local, 

principalmente ao ponderar sobre as inquietações dos professores, tendo em vista que: 

São reais as nossas dificuldades em se tratando da matemática escolar e 
conhecimentos indígenas juntos. Sabemos como desenvolver uma aula de história 
com base na nossa cultura e como se utiliza a língua materna em sala de aula. 
Entretanto, os nossos conhecimentos tradicionais não revelavam a matemática em 
termos de conteúdos, até então, apontado por você, certo. Pensamos que, hoje, o 
ideal pra nós professores seria discutir os conteúdos escolares em pareceria com os 
conhecimentos maternos da nossa cultura e a partir daí quem sabe, podemos 
construir um novo currículo de matemática para a nossa escola. Não vai se fácil. 
Vamos precisar de tempo para pesquisar os conhecimentos, conversar com os 
velhos. Talvez, tenhamos que ir a outras aldeias, para conversar com os velhos de lá 
também. Mas estamos dispostos, a final queremos uma educação diferenciada para o 
nosso povo e depois, tudo isso, poderá ajudar os nossos alunos a não esquecer as 
nossas tradições92. 

Contudo, os professores, nos relataram, ainda, as suas dificuldades em compreender, 

interpretar e, em explicar para os seus alunos alguns conteúdos inerentes à matemática 

escolar, por exemplo, como interpretar as situações-problema que envolve mais de uma 

operação matemática; o ensino de frações, números decimais, porcentagem e o uso de 

vírgulas; planificação de sólidos geométricos (as construções); sistema binário de contagem e, 

92 Está é uma fala resumida e unificada a partir de conversas individuais com os seguintes professores da Escola 
Indígena Srêmtôwẽ, Kêti, Sibakadi, Samũru, Wawẽkrurê. Não foi possível conversar com a professora Sdupudi, 
pois, se encontrava na cidade de Paraíso do Tocantins, onde cursa o Magistério Indígena. Conversa 
compartilhada com os professores no mês de julho de 2007. 
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em como inserir no contexto de sala de aula as situações do dia-a-dia vivenciada pelos Akwẽ

que envolvem o raciocínio matemático. 

Além dessas constatações por parte dos professores em relação aos conteúdos da 

matemática escolar, existe o fato da pouca leitura e escrita dos professores, o que de certa 

forma dificulta a assimilação destes conteúdos. Portanto, qualquer proposta de ensino deve 

está pautada em uma reflexão teórica inicial, em forma de discussão a qual deverá ser 

constituída a partir da leitura de textos sobre cultura indígena, educação, etnomatemática e, 

entre outros assuntos, que possam propiciar momentos de interação, compreensão e 

interpretação. Além disso, é fundamental que nessas reflexões, seja estabelecido um diálogo 

significativo entre professores e não-indígenas, tendo em vista o processo de conhecimento do 

outro e de construção de novos conhecimentos. Conforme Ferreira93,

Sabemos que os movimentos educacional-escolares não fazem parte das tradições 
primeiras dos indígenas brasileiros. Assim, não há problema que uma proposta surja 
junto a um movimento da academia (mestrado, doutorado,...), desde que os 
indígenas tenham as suas vontades respeitadas e que os resultados do trabalho de 
algum modo retornem para a população. Afinal, é uma ética em torno das questões 
étnicas que está em jogo nisso tudo. Se estabelecermos um movimento dialógico 
temos a chance de equilibrar as relações de poder há tempos desfavoráveis aos 
povos indígenas.

Por tudo isso, ressaltamos a importância da nossa vivência junto aos professores 

Xerente bem como de toda a comunidade da aldeia Porteira que, de todo modo, muito 

favoreceu para que pudéssemos observar o contexto diário das pessoas do local e sua 

singularidade cultural, com vistas a apontar uma possível perspectiva de articulação entre a 

sociedade, a cognição e a cultura implicando no ensino-aprendizagem da matemática escolar. 

Todavia, consideramos a necessidade do estabelecimento de uma proposta de ensino 

da matemática tanto para a escola como para professores Xerente, embasada na valorização 

das suas tradições socioculturais, mas também adaptada aos interesses dos indígenas, pois, 

para eles a escola é tida como um lugar para a aquisição de conhecimentos, de técnica do 

mundo do não-indígena, de instrumento para defender sua autonomia e de modo a criar 

algumas possibilidades de se projetar em sala de aula os aspectos relacionado à realidade 

local, pois como descreve Vergani (2007, p. 27): 

93 FERREIRA R. Pesquisa indígena [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por elisapmelo@gmail.com em 
20 de ago. 2006.
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A capacidade de matematizar é tão universal quanto à capacidade de verbalizar; 
igualmente “universais” são a fala, a medicina, a cozinha, a religião (...) e até hoje 
não se tem privilegiado uma forma particular destes universais nos programas 
mundializados. É, naturalmente, um instrumento que ajuda a adestrar o pensamento 
lógico-racional; o xadrez também, e, no entanto, não figura nos currículos 
escolares... Quanto às raízes culturais da(s) matemática(s), bastará lançar um olhar 
histórico sobre o mundo e interrogarmos-nos sobre a situação da Grécia Antiga – 
face ao Egito, à Índia, à Mesoamérica, à China ou ao Mundo Islâmico. A 
configuração standardizada do ensino, segundo o modelo ocidental, baseia-se em 
“raízes culturais” ou em processos de expansão dominadora que tendem a silenciar 
valores “locais”. 

Ao questionarmos a respeito do fato de que essas tradições culturais, saberes e fazeres, 

inerentes aos conhecimentos seculares e próprios dos Xerente, que correm sérios riscos de ser 

silenciados com o passar dos tempos, em virtude da situação de contato com os não-

indígenas. A isso, talvez, uma possível solução para este fato será a elaboração de ações 

educativas que visem revitalizar vários aspectos desta cultura, tanto no âmbito das aldeias 

como no ambiente escolar, com vistas a possibilitar um processo de conjunção entre os 

saberes locais e suas conexões com os saberes advindos do contexto externo. 

Nesse sentido, as tradições já descritas no capítulo anterior deste estudo como a 

corrida com tora de buriti, a pintura clânica, os números na tradição, as práticas de 

distribuição dos alimentos, os aspectos cognitivos e as práticas laborais cotidianas como a 

produção de artesanatos e artefatos de fibras vegetais como cestos, bolsas e ornamentos 

decorativos como as bijuterias de capim dourado. Tais práticas e saberes tradicionais 

evidenciam claramente idéias de um saber matemático, ainda muito enraizadas e valorizadas 

num sentido de manifestação cultural por todos que as vivenciam no seu dia-a-dia, quer seja 

nos momentos festivos, nas atividades domésticas, nas histórias transmitidas oralmente de 

geração a geração de, entre outros fatos que fazem a história de vida dos Xerente. 

Nesse sentido, nos apoiamos na experiência vivenciada por Vergani (2004), junto ao 

contexto de uma comunidade de ciganos, cujo trabalho realizado possibilitou a construção de 

uma proposta de ação embasada nos alicerces da família, na vivência do espaço e do tempo e, 

na gestão doméstica dos recursos financeiros provenientes da cultura cigana. Tendo em vista 

que esses recursos são vivenciados pelas crianças, jovens e adultos desta comunidade. 

Conforme Vergani (2004, p. 106)94, assim justifica a utilização destes recursos vivenciais. 

94 Para maiores detalhes ver Ciganos aquém do Tejo. Propostas de actividades nómadas para o ensino básico. 
Porto: Instituto das Comunidades Educativas, setembro de 2004. 
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Porquê? Por um lado permitem reconhecer/valorizar conhecimentos, hábitos ou 
costumes que na nossa sociedade se encontram enfraquecidos ou são ignorados (é o 
caso da família, bem mais vasta e unida do que a nossa; ou da flexibilidade/leveza 
com que se efectuam constantemente viagens ou mudança de lugares de residência, 
o que contrasta com a nossa experiência restrita de um espaço fixado a partir dos 
locais de habitação/trabalho). Por outro lado porque chama a atenção para as 
dificuldades que as populações ciganas enfrentam, por exemplo, quando têm que 
programar um salário (ou um subsídio) regular mensal: acostumados a gastar hoje o 
que ganharam hoje, sente-se desorientados num processo de integração que exige 
uma lógica de planificação de recursos a prazos mais largos. 

Evidentemente, que práticas culturais como as investigadas e analisadas por Vergani 

trazem consigo o conhecimento de uma matemática específica e cultural desta comunidade e 

que de certa não é indiferente ao contexto Xerente, que por sua vez também tem suas práticas 

culturais que necessitam ser projetadas para o ambiente escolar por meio de ações 

pedagogicamente estruturadas em conjunto com os professores para que os mesmos possam 

incluí-las em suas atividades educativa que serão desenvolvidas em sala de aula com os 

alunos. Nessa perspectiva que, juntamente com os professores locais, configuramos uma 

proposta inicial de ensino da matemática e de formação para os professores apoiando-nos nas 

tradições culturais desta comunidade, nos quereres dos professores e nos aportes teóricos da 

Educação Etnomatemática proposta por Sebastiani Ferreira (1997, 2004) e Vergani (2007). 

Nesse sentido, elencamos alguns caminhos que poderão se constituir em eixos de ações a 

serem implementados pelo sistema educativo da aldeia Porteira. 

�  É necessário a inserção dos professores indígenas no contexto da aldeia e da comunidade 

para que os mesmos possam ser os próprios investigadores de sua diversidade cultural; 

�  É importante ouvir os mais velhos da aldeia bem como outros que, de algum modo, 

possam contribuir com as narrações das histórias de vida dos Xerente; 

�  Devem-se valorizar as tradições socioculturais locais, observando que é por meio destas 

que se desenvolve e se transmite as práticas e os conhecimentos indígenas desde os seus 

antepassados. Lembrando que os artefatos, artesanatos, as práticas de estruturação do 

ambiente da aldeia como as construções, as roças, as práticas de pesca e de caça, entre 

outros fazeres desta tradição emitem saberes e idéias matemáticas ainda que truncadas, 

mas, que poderão ser estruturadas em ações didático-pedagógicas a serem disseminadas 

no ambiente escolar; 
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�  Devem-se propor situações escolares de ensino-aprendizagem que envolva os saberes 

tradicionais visando conectá-los aos conhecimentos disciplinares oficializados pelo 

sistema escolar, possibilitando, assim, uma aprendizagem significativa para todos os 

envolvidos diretamente ou indiretamente com a educação escolar Xerente; 

�  A escola deve fazer uso das histórias e dos saberes tradicionais que são evidenciadas por 

meio das atividades como: a corrida com tora de buriti; a pintura corporal clânica; os 

números na tradição; atividades essas que nos mostram uma matemática escolar que ainda 

não é valorizada em sala de aula como um recurso a contextualizar o ensino desta 

disciplina na escola local; 

�  Deve-se refletir com os professores acerca da compreensão matemática dos aspectos 

descritos anteriormente que lhes serão úteis no dia-a-dia, tanto dos adultos quanto das 

crianças abalizadas pela diversidade cultural, característica do meio no qual se inserem; 

�  É importante que os professores tentem viabilizar, no espaço escolar, uma melhor 

discussão e conexão entre os saberes tradicionais e os saberes escolares, de modo a 

constituir novas abordagens para o ensino de matemática e demais áreas do conhecimento 

escolar. Tendo em vista a realidade sociocultural dos professores, dos alunos e da 

comunidade. 

Estes são alguns dos caminhos possíveis para a implementação de uma proposta inicial 

e alternativa para o ensino da matemática, formulada a partir da investigação da realidade 

sociocultural em que hoje se encontra a comunidade Xerente da aldeia Porteira, incluindo os 

professores da escola Srêmtôwẽ. É claro, que essa proposta é parte de uma construção 

coletiva, gerada entre nós pesquisadores, os professores da escola e a comunidade local. 

Contudo, a sua efetivação, de fato, requer o envolvimento coletivo de todos, o que exige, 

certamente, a nossa presença mais freqüente naquele contexto educacional, visando propiciar 

a sua concretização, tornando, portanto, possível o estabelecimento de uma Educação 

Etnomatemática centrada no contexto local, mas com horizontes para além das fronteiras da 

aldeia. Isso porque acreditamos que o movimento de cognição matemática a ser estabelecido 

nas escolas locais deve ser visto com a construção de plano circular cuja geração ocorre a 

partir de um ponto inicial (centro) que, ampliando-se em direção a horizontes mais largos 

(linha da circunferência), jamais perdem os movimentos (circulares) e o centro de 

convergência (ponto de partida). 

Diante do exposto, acreditamos que este trabalho, se constitui no pontapé inicial de um 

projeto amplo e provocativo que pode vir a ser um caminho longo, mas possível, de 
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contribuirmos para a valorização dos saberes e práticas tradicionais Xerente que possa 

também proporcionar aos mesmos uma ampla compreensão de sua importância na sustentação 

das raízes da cultura brasileira através de um processo educativo mais transdisciplinar. 
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