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Dedico este trabalho às pessoas que, como eu, acreditam em um 
mundo mais justo (caso não seja destruído antes disso): respeito 
às minorias (que são a maioria), pela diversidade étnica e de 
idéias, ajuda e solidariedade, humanidade e cooperativismo, sem 
discriminações e com respeito a todos, livre da corrupção 
grande...
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Lidando com a inteireza de si próprias, as crianças permanecem 
em contato constante com o núcleo incandescente das coisas. 
Estão maravilhosamente habituadas a que nada lhes seja 
familiar, donde a sua facilidade de enfrentar o desconhecido e de 
contornar obstáculos – numa atitude mais vizinha da alegria 
lúdica do que da decepção ou da contrariedade. 

Teresa Vergani 
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RESUMO

A presente tese de doutoramento procura mostrar o início, a evolução e o desdobramento da 

constituição de uma proposta de trabalho pedagógico, baseada em saberes culturalmente 

construídos no seio de uma comunidade tradicional, tendo como um dos pontos de partida os 

saberes e fazeres evidenciados pelas louceiras do Maruanum, residentes na cidade de Macapá, 

Estado do Amapá, Brasil. Tal proposta está fortemente vinculada à necessidade de refletirmos 

sobre a natureza do conhecimento (etno)matemático produzido por populações específicas e 

sobre a forma como esse saber pode ser discutido, trabalhado e validado em ambientes de 

aprendizagem, independente dos níveis de ensino e das limitações impostas por programas de 

governos e instituições educacionais. Entre as suas bases teóricas estão estudos sobre 

atividades instrumentais características da cerâmica Maruanum e estudos investigativos na 

perspectiva da etnomatemática. O encaminhamento metodológico foi desenvolvido a partir da 

aplicação de atividades,  em que os conhecimentos tradicionais e instrumentais evidenciados 

na produção ceramista foram adaptados e transpostos para o ambiente escolar , observação 

participante e técnicas de reunião e organização de dados, como entrevistas, depoimentos e 

registros em áudio e vídeo. A análise das informações obtidas centrou-se na relação 

estabelecida entre o potencial de geração de dados e os objetivos assumidos no presente 

trabalho. Com isso, objetivamos ponderar suas possíveis contribuições, originadas de 

situações e/ou problemáticas locais para o aprendizado formativo das pessoas envolvidas nos 

processos educacionais dessas populações, com vistas a uma transformação espaço-temporal 

da realidade. 

Palavras-chave: Educação. Educação Matemática. Educação Etnomatemática. Saberes 

Tradicionais. Cerâmica Maruanum. 
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ABSTRACT

This PH.D. thesis is an attempt to show the beginning, evolution and unfolding of the making 

of a pedagogical work proposal based on culturally-built knowings in the heart of a traditional 

community, having as one of its starting points the knowings and doings experienced by dish-

making women from Maruanum living in the city of Macapá, State of Amapá, Brazil. This 

proposal is strongly associated with the need we have to think about the nature of 

(ethnological)-mathematical knowledge generated by particular communities and about the 

way such knowledge can be discussed, worked out, and validated in learning environments, 

regardless of the level of instruction and the constraints imposed by government programs and 

educational institutions. Among its theoretical foundations are studies on instrumental 

activities that are typical of the Maruanum ceramics and investigative studies from the point 

of view of ethnomathematics. Methodological development took place with the application of 

activities, – where traditional and instrumental knowledge observed in the production of 

ceramics had been adapted for and brought into the school environment –, participative 

observation, as well as data collecting and organization techniques, such as interviews, 

statements, and audio an visual recordings. Analysis of the data collected focused on the 

relationship between the data-generating potential and the purpose of this study. Our aim is to 

make and estimate of the potential contributions from local situations and/or problems it 

would possibly bring to the formative learning of people involved in the educational processes 

of these communities, with a view to a spatial and temporal transformation of reality. 

Keywords: Education, Mathematical Education. Ethnomathematical Education. Traditional 

Knowings. Maruanum Ceramics. 
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RÉSUMÉ

Cette thèse de doctorat vise à montrer le début, l’évolution et les développements de la mise 

en place d’une proposition de travail pédagogique, basée sur des savoirs culturellement 

construits au sein d’une communauté traditionnelle, ayant pour principal point de départ les 

savoirs et les pratiques des céramistes de Maruanum, habitants de la ville de Macapá, Etat de 

l’Amapá, au Brésil. Une telle démarche est fortement liée à la nécessité que nous ressentons 

d’entamer une réflexion sur la nature de la connaissance (ethno) mathématique produite par 

des populations spécifiques et sur la manière dont cette connaissance peut être discutée, 

travaillée et validée dans des environnements  d’apprentissage, indépendamment des niveaux 

d’enseignement et des limitations imposées par les programmes gouvernementaux et les 

institutions d’enseignement. Parmi ses bases théoriques, nous trouvons des études sur les 

activités instrumentales caractéristiques de la céramique Maruanum et des études de recherche 

dans la perspective de l’ethno-mathématique. Le cheminement méthodologique à été 

développé à partir de la mise en place d’activités, - au cours desquelles les connaissances 

traditionnelles et instrumentales mises en évidence dans la production de la céramique ont été 

adaptées et transposées à l’environnement scolaire -, l’observation participative et des 

techniques de collecte et d’organisation de données, comme les entrevues, les témoignages et 

les enregistrements audio et vidéo. L’analyse des informations obtenues s’est concentrée sur 

la relation établie entre le potentiel de production de données et les objectifs proposés par le 

présent travail. Par ce biais nous avons souhaité mesurer les contributions possibles, issues de 

situations et / ou de problématiques locales pour l’apprentissage formateur des personnes 

impliquées dans les processus éducatifs de ces populations, visant une transformation spatio-

temporelle de la réalité. 

Mots clés : Education – Education mathématique – Education Ethno-mathématique – Savoirs 
traditionnels – Céramique Maruanum. 
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CAPÍTULO 1 

A Pesquisa: um plano em desenvolvimento 

Há pessoas que vivem em um mundo de sonhos, 
outras que enfrentam a realidade, 

e há outras que transformam sonhos em realidade. 

DOUGLAS H. EVERETT 



14
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

  O presente trabalho tem suas raízes no estudo desenvolvido por Mafra (2003), 

cujo objetivo principal era um entendimento, na perspectiva da etnomatemática, do 

saber/fazer de um grupo de mulheres louceiras, residentes na comunidade do Maruanum, 

distrito do Município de Macapá, Estado do Amapá, Brasil. Tal estudo tinha, originariamente, 

o intuito de realizar uma radiografia das atividades instrumentais realizadas por essas 

mulheres, no que se refere à construção de louças de barro e, a partir dai, se discutir e verificar 

a viabilidade de elaborarmos uma proposta de ação pedagógica, fundamentadas em estudos da 

educação matemática e áreas adjacentes. Essa perspectiva teórica, no que tange aos elementos 

conceituais, seria proporcionada por elementos conceituais e característicos de estudos1

realizados na perspectiva etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, 

projetos de investigação, etc, visando à efetiva aplicação/operacionalização de atividades na 

escola localizada na região, relacionadas com o saber/fazer tradicional das louceiras e artesãs 

residentes na comunidade. 

  Logo, verificamos a necessidade de desmembrarmos o nosso programa de 

pesquisa anterior, até alcançarmos o desenvolvimento atual, pelo fato de que, o tempo 

disponível, que tínhamos inicialmente não seria suficiente para contemplarmos o estudo. No 

estudo citado anteriormente, detivemo-nos, quase que exclusivamente, na descrição 

etnográfica das atividades laborais das louceiras, com vistas a uma discussão sobre a natureza 

antropológica do conhecimento (atividade interna) e suas relações, influências e 

conseqüências determinadas pela interação permanente com a sua realidade (atividade 

externa). Além disso, fizemos uma discussão sobre os processos, características e elementos 

singulares evidenciados nas atividades laborais das louceiras, envolvendo suas técnicas e seus 

procedimentos. Essa discussão promoveu algumas reflexões e questionamentos, servindo 

como ponto de continuidade para as considerações a serem desenvolvidas neste trabalho. 

1.1 Importância e problemática do estudo 

  Sabemos, atualmente, que existem várias discussões em educação matemática, 

sobre as concepções vigentes de e no ensino de matemática, gerando reflexões teóricas com 

conseqüências pedagógicas consideráveis. Uma dessas conseqüências é, sem dúvida, a 

1 Neste estudo não temos a pretensão de discutir cada uma destas tendências, mas sim, mostrar que a 
investigação desenvolvida por nós possui características pertencentes às mesmas. 
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necessidade da incorporação e integração de novos procedimentos, técnicas e posturas na sala 

de aula, visando a uma performance mais significativa e a um rendimento mais acentuado na 

apreensão, assimilação e evolução do aprendizado conceitual, por parte dos alunos. 

  Essa revisão toma corpo a partir do estabelecimento de ramificações e 

tendências, conjuntamente à grande preocupação, por parte dos educadores, com a melhoria 

do ensino de matemática. Fossa e Mendes (1998) fornecem-nos uma visão sintética das 

crescentes pesquisas acerca de procedimentos e técnicas criadas em diferentes regiões do 

nosso país. Esses encaminhamentos são configurados, em termos bem definidos, a partir de 

uma diversidade de propostas originadas dessas ramificações, no sentido de indicar 

procedimentos tipicamente operacionais e relevantes para a evolução da aprendizagem de 

conceitos matemáticos. 

Novas perspectivas de trabalho docente estão sendo desenvolvidas, 

apresentadas e incorporadas à prática do professor de matemática, mostrando diferentes 

possibilidades e alternativas disponíveis e acessíveis aos interessados em aperfeiçoar o ensino 

de matemática. Colocam-se à disposição da academia vários relatos de experiências 

vivenciadas em ambientes de aprendizagem estritamente conectados com o desenvolvimento 

da idéia de projetos investigativos e a resolução de problemas. Atrelado a essa perspectiva, 

nos últimos anos, temos presenciado um grande avanço nos estudos relacionados aos temas 

transversais e sua(s) conexão(ões) com a educação, incluindo aqui a matemática, tal como nos 

mostram os trabalhos desenvolvidos por Yus (2002), Gavidia (2002), Monteiro e Pompeu Jr. 

(2003), Busquets e Leal (2003), Moreno (2003) etc. 

  No trabalho de mestrado por nós desenvolvido (MAFRA, 2003), destacamos e 

identificamos a função instrumental nas atividades ceramistas como uma prática organizada e 

associada diretamente a aspectos lingüísticos, semióticos e idéias matemáticas, 

caracterizando, de certa forma, o estado de arte da comunidade do Maruanum na construção 

de artefatos de barro. De fato, trata-se de elementos que podem configurar uma pedagogia 

etnomatemática ou, em outras palavras, uma visão antropológica do ensino de matemática, 

sob a perspectiva dos estudos de D’Ambrosio (1990; 1996; 2002; 2005),  D’Ambrosio et al. 

(1993), Ferreira (1997; 2004) etc. No que se refere aos aspectos culturais identificados e 

relacionados com as idéias matemáticas, as pesquisas são baseadas no enfoque antropológico, 

que, durante muito tempo, permaneceu ignorado pela maioria dos matemáticos. Esse enfoque 

procura mostrar as relações íntimas entre o conhecimento matemático, o ser humano e o 

entorno de sua vivência social, visando, em alguns pontos, ao desenvolvimento de métodos 
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alternativos de ensino, considerando o fator cultural como de grande importância na 

elaboração do conhecimento e do pensamento matemático e na transformação da realidade. 

A construção da concepção do que é o conhecimento etnomatemático passa, 

necessariamente, pela busca do reconhecimento de que ele é uma manifestação natural 

ocorrendo em qualquer contexto, ou seja, seu surgimento e desenvolvimento dependem muito 

das necessidades intrínsecas ao meio, onde o caráter criativo e lúdico se mostra como um dos 

elementos geradores de motivação, da apreensão e do aprendizado dos mecanismos dessa 

manifestação. O pressuposto de que a etnomatemática nasce a partir de necessidades básicas 

de sobrevivência e vivência, proporcionadas pela existência humana, pode indicar-nos 

possíveis “pistas” de elementos relacionais à matemática formal, assimilada nos bancos 

acadêmicos e que, para nós, seria uma espécie de idéia (lógica) matemática, entre tantas 

outras. Nesse sentido, um dos pontos de convergência na formação didático-matemática de 

professores é a possibilidade e, de certa maneira, a necessidade de inserirmos e 

contextualizarmos componentes dos programas oficiais de ensino, a partir dos aspectos de 

nossas próprias práticas tradicionais. 

  Para Ferreira (1994) e Ferreira (1997), a investigação do conhecimento 

matemático que a criança traz de fora para dentro da sala de aula é uma das características 

negligenciadas ou ignoradas pela maior parte dos professores dessa disciplina. Isso pode 

fornecer-nos indicadores para a construção de elementos elaborativos, em que a ação de criar 

esteja conectada com as soluções possíveis, principiadas pelos saberes e representações 

(simbólicas, espaciais, emocionais etc.) das crianças, tendo em vista a perspectiva de nossa 

proposta de investigação. 

  Em Mafra (2003, p. 147-148) indicamos algumas questões para 

aprofundamento em estudos futuros, podendo contribuir para construir e até alicerçar a 

construção de uma alternativa de trabalho pedagógico para o professor em sala de aula: 

Em alguns depoimentos formalizados pelas louceiras, identificamos uma 
nítida preocupação no sentido de que, algum dia, a construção de louças não 
será mais realizada devido à falta de artesãs, por vários motivos. Segundo 
uma delas, “se as novas não aprender, se ficar só as que estão, quando as que 
estão morrerem, não vai ter mais louceira. Então, as novas têm que aprender 
que é pra poder dar continuidade mais nas peças”.  
[...] Outro aspecto de necessário debate trata-se da árvore de caripé. Pelas 
nossas observações, a dificuldade de adquirir a matéria-prima essencial para a 
construção da cerâmica está bastante associada à inexistência de uma política 
efetiva de preservação dessa árvore. 
Esses dois aspectos divulgam a possibilidade de colocarmos em prática 
projetos educacionais, visando ao esclarecimento dos entraves provocados 
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pela permanência acentuada da perda das características tradicionais da 
cerâmica maruanum, através da redução do número de louceiras em exercício. 
Da mesma maneira, a extinção da árvore de caripé recomenda-nos uma 
política de preservação ambiental, com a finalidade de acionar elementos 
indispensáveis para o esclarecimento não só do grupo em estudo, mas da 
comunidade em si, sobre o perigo real dessa perda iminente. 

Essas colocações nos fizeram refletir sobre uma possível construção de mecanismos de 

operacionalização de atividades que possibilitassem a contemplação não apenas das 

problemáticas citadas acima, mas também daquelas decorrentes de outras situações, descritas 

em nosso texto dissertativo. 

Essas questões em aberto estão relacionadas aos integrantes da comunidade do 

Maruanum e fazem parte da justificativa para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Isso se 

torna importante, já que se refere à implementação de uma proposta de trabalho voltada para a 

investigação do saber local e da forma como ele pode ser refletido para a construção de ações 

que procurem contemplar e potencializar procedimentos que estabeleçam reflexões sobre as 

problemáticas locais. Essas considerações existentes tão perto de uma comunidade escolar – 

mas que se mantêm, muitas das vezes, tão distante, por força da ausência de um projeto ou de 

uma proposta que constitua uma efetiva possibilidade de trabalho pedagógico – são 

importantes para que se possa contemplar os saberes locais sem, no entanto, esquecer-se dos 

conhecimentos imprescindíveis aos alunos, incluídos nos currículos oficiais obrigatórios e 

necessários ao aprendizado formal dos mesmos. 

  Tais ações estão na base de nossa reflexão sobre como elaborar uma proposta 

de trabalho pedagógico que aponte questões em aberto, tais como as colocadas anteriormente 

e que envolvam a perda das tradições e o desaparecimento das louceiras, assim como a 

extinção da árvore de caripé2, imprescindível para a construção das louças de barro. Outras 

propostas podem discutir a continuidade das práticas tradicionais na comunidade escolar e a 

configuração de atividades que contemplem conteúdos disciplinares e da cultura local, 

conforme já assinalamos (MAFRA, 2003, p. 148): 

Como trazer essas discussões para o âmbito escolar? O enfoque ambiental 
parece-nos sugestivo para a discussão sobre a árvore de caripé. Questões 
relacionadas aos aspectos culturais estão muito próximas das reflexões 
necessárias para discussões sobre conservação de tradições.

2 Licania scabra, originada do caripezeiro, está relacionada à casca que recobre o tronco da árvore de caripé e 
que é utilizada na mistura com o barro, para a produção das louças de barro. 
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Os questionamentos supracitados compõem a base da construção teórica inicial 

de nosso trabalho e teria como base de elaboração alguns fatores que podem, ao longo de 

nosso estudo, elucidar perguntas ainda sem respostas ou mostrar outros caminhos a serem 

percorridos:

É possível elaborarmos e aplicarmos uma proposta pedagógica levando em 

consideração o conhecimento matemático como um fator de aprendizagem social? 

[proposta de ensino]. 

Como ocorre esse desenvolvimento matemático sob uma perspectiva cognitiva? 

[elaboração de uma discussão teórica sobre o conhecimento matemático].  

Quais fatores ou quais meios teríamos de dispor para mostrarmos a viabilidade dessa 

proposta? [validação inicial da proposta e da discussão].  

Para tentarmos discutir, mesmo que de uma forma preliminar, estas questões, 

difíceis de serem respondidas com apenas uma única investigação, fundamentamo-nos no 

desenvolvimento da noção de modelagem (etno)matemática3 e na perspectiva da pedagogia de 

projetos investigativos, muito próximo do que Hernández e Ventura (1998) tratam. Esses 

autores procuram mostrar um caráter mais transversal na aplicação de encaminhamentos 

pedagógicos na escola.

 Entendemos a necessidade e a possibilidade de estabelecermos, em um nível 

mais acentuado, proximidades entre as concepções de um modelo matemático, se 

trabalharmos, de fato, com aspectos de situações reais variadas, conforme sugerem 

Biembengut e Hein (2000), Biembengut (2004) e Gazzetta (1989). As concepções de modelos 

podem associar-se aos conhecimentos etnomatemáticos de determinada população, visando à 

construção/reconstrução de estratégias identificadas e fornecidas no contexto, de acordo com 

as necessidades diárias, sendo apresentadas de forma diversificada no seio de sua produção de 

registro. Os modelos (etno)matemáticos produzidos seriam, então, organizados a partir de 

características do entorno social e, principalmente, em suas relações com aspectos advindos 

da matemática formal. Conjuntamente à produção de modelos, a análise dos mesmos estaria 

diretamente relacionada com a capacidade reflexiva e de abstração por parte de quem quer 

que esteja apto a estabelecer soluções satisfatórias na resolução de seus problemas diários, 

bem como projetar e diagnosticar soluções futuras. 

 Pretendemos mostrar que as concepções advindas da representação teórica de 

abordagens no ensino da matemática são fatores possivelmente integrantes e originados das 

3 Ver, por exemplo, o diagrama 05. 
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evoluções iniciais do processo de ensino-aprendizagem, desenvolvidas em espaços distintos 

de aquisição de conhecimentos. O grande desafio para o entendimento e a configuração 

desses espaços é perceber até que ponto esse entrelaçamento pode ser potencializado no 

ensino-aprendizagem da matemática, considerando os saberes étnicos dos alunos, suas 

diferentes estratégias na resolução de problemas diversos e a construção de seus modelos 

etnomatemáticos associados a essas estratégias, configurados a partir de conotações 

simbólicas. A manifestação desses processos, considerados interativos, pode surgir da 

multiplicidade de ações, representações e crenças advindas da existencialidade, da trajetória 

histórica e de fatores internos de cada pessoa, podendo indicar até que ponto esses processos 

interativos são importantes e integrantes no desenvolvimento do trabalho docente. 

 A partir do estudo anterior, (MAFRA, 2003), pudemos refletir acerca da 

diversidade de estratégias do grupo de louceiras, quando da resolução de determinados 

problemas atípicos propostos. Isso parece ser, em hipótese, não menos semelhante em termos 

de ambientes de aprendizagem, onde o caráter estável das atividades pode ser um fator 

determinante para a produção do conhecimento. Neles, as características mais diversas 

possíveis, de ordem instrumental não são consideradas isoladas, mas, sim, em uma forte inter-

relação, motivada pela necessidade de avanço e pela satisfação de encontrar a solução (ou 

soluções) para determinada situação-problema, dependendo muito de como essa é colocada. 

 A proposta central deste trabalho está sedimentada na tentativa de apresentar 

fatores de ordem pedagógica a partir de elementos contextuais em que os saberes 

tradicionalmente aceitos e instituídos em uma comunidade estão em estreita relação com a 

capacidade analítica e elaborativa de cada pessoa na produção do conhecimento. Esses 

elementos são, de certa forma, evidenciados aos professores como características essenciais 

ao desenvolvimento docente e como atributos significativos em termos de competências e 

habilidades necessárias aos mesmos para uma efetiva implementação de nossa proposta. Tais 

discussões estão muito evidentes em Mafra (2003, p. 150): 

Que saberes esses professores deverão possuir, quando do desenvolvimento 
de sua prática docente? Quais as características que deverão ser incorporadas 
à sua profissionalização? Que competências eles precisarão ter para o pleno 
exercício de suas atividades laborais, tratando-se do ensino-aprendizagem da 
matemática? Esses elementos não deixam de ser importantes, na medida em 
que surgem caminhos amplos para uma compreensão mais acentuada do papel 
do professor de matemática, enquanto disseminador do enfoque cultural da 
disciplina, sob um ponto de vista antropológico e social. 
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Esses aspectos se encontram no cerne do debate sobre a incorporação de atributos pelos 

docentes. Nessa perspectiva de trabalho, faremos a seguir considerações sobre o problema 

exposto, com vistas à inserção de questões que estejam relacionadas diretamente com a nossa 

investigação.

1.2 Justificativa do estudo 

  Num sentido amplo, o presente insere-se num debate acerca de alguns 

elementos existentes em nossa dialética com o mundo, a qual dialética possui uma 

característica nitidamente cultural. Tentamos apresentar considerações relevantes sobre a 

evolução do pensamento matemático ou de idéias matemáticas, em diferentes ambientes 

cognitivos e estratégicos. 

  Em nosso ponto de vista, o caráter excessivamente abstrato que a matemática 

imprime em nossos sistemas educacionais rompe com a concepção cultural que assumimos, a 

partir do momento em que trabalha e aplica conceitos de uma forma simbólica 

universalizante, através de processos únicos de desenvolvimento cognitivo. Em particular, 

tratando-se de ambientes de aprendizagem, decaímos naquilo que Skovsmose (2001) chama 

de “poder formatador da matemática”, por tratar de ensino que se distancia das experiências 

humanas mais pessoais – caracterizadas por aberturas acentuadas em termos de situações de 

ensino-aprendizagem –  em detrimento de experiências de ordem global, como a grande 

colonização de interesses econômicos e culturais. É claro que, com isso, não estamos 

defendendo a exclusão da matemática acadêmica de nossos sistemas de ensino. Isso jamais 

poderá ocorrer devido à sua relevância para o desenvolvimento das sociedades. 

  No nosso estudo, agregamos elementos, até então, considerados secundários no 

processo de aprendizagem da matemática, tais como: as características simbólicas particulares 

de cada integrante do entorno sociocultural, o campo de validação para as respostas variadas 

obtidas, esquemas diversos de representação, o ambiente informal de geratriz do 

conhecimento, etc. A abertura do pensamento questionador, nos moldes dos processos 

emancipatórios propostos por Freire (2002) e Oliveras et al. (2002), mostra-nos a busca por 

uma educação libertadora e problematizadora, em que a imersão crítica na realidade, com 

vistas à consciência e à reflexão sobre o mundo em que vivemos. É de importância 

significativa no desenvolvimento de atividades elaborativas que consideremos a crítica e o 
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questionamento do que fazemos e para que fazemos. Do mesmo modo, são apresentados a 

emoção e o sentimento como fundamentais para a construção do conhecimento, 

conjuntamente às considerações racionais, conforme Damásio (1996), sugerindo uma relação 

ampla de complementaridade entre esses elementos. 

  No ensino da matemática, acreditamos que as contribuições da 

etnomatemática, tributárias da antropologia, da história da matemática e da educação, podem 

trazer elementos de ordem consciente, a partir das características que Freire (2002) indica 

como importantes no desenvolvimento de aspectos relacionados à construção do 

conhecimento matemático, que também pode ser classificado como uma arte, no sentido de 

que as idéias matemáticas transitam pelos processos de modelar e resolver problemas.

Entendemos, nesse momento, que esse conhecimento está revestido de fatores não apenas 

racionais, no sentido de finalidades concretas. Compreendemos que outros fatores estão por 

trás das atividades consideradas matematizantes4, tais como os fatores inconscientes5 e 

psíquicos6 desenvolvidos a partir das faculdades emotivas, imaginárias e míticas. 

  Essas características, possivelmente, são inerentes ao processo envolvido em 

atividades cognitivas relacionadas ao conhecimento matemático e estariam sendo levadas em 

consideração no momento em que decidimos ampliar as possibilidades de percursos possíveis, 

no ato docente, conforme o desenvolvimento formalizado em nossa proposta. 

  Assim, para que ocorra o desenvolvimento e a configuração de caminhos 

alternativos e necessários à apresentação de nossa proposta, ponderamos alternativas viáveis 

de projetar elementos de discussão e elaboração. Essa iniciativa visa a “entender e trabalhar as 

diversas formas do saber fazer, no contexto em que são produzidas, [pois] não deve ser 

exclusividade estratégica de escolas de grupos diferenciados, mas deve-se aplicar a qualquer 

escola e em qualquer contexto” (BELLO, 2002, p. 323). A partir desse entendimento, um dos 

aspectos fundamentais para o sucesso de nossa proposta é uma configuração de trabalho 

satisfatória, baseada na compreensão e na produção do saber local, abarcando uma estrutura 

mínima de procedimentos, capaz de ser operacionalizada em diversos outros contextos. 

  Essa necessidade agora apresentada como importante para os debates em torno 

do que podemos disponibilizar para o trabalho em um espaço alternativo de saberes 

4 Ver Vergani (2000, 2002), Matos e Serrazina (1996) e Mafra (2003) para uma idéia e definição conceitual de 
atividades matematizantes. 

5 No sentido de que o inconsciente é uma hipótese suscetível de explicar que os sonhos, as angústias, as neuroses 
e certas “esquisitices” da vida cotidiana, reagrupadas sob o nome de atos falhos (lapsos, esquecimentos, perdas 
de objetos etc.), não constituem, aos olhos da psicanálise, atos desprovidos de sentido. Cf. Japiassú (1996, p. 
140-141).

6 Referindo-se a mente e/ou espírito. 
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pedagógicos encontra ressonância na dificuldade atual em delimitarmos campos de atuação 

conjunta entre o que chamamos e o que sabemos sobre as diferenças culturais. Apoiando-nos 

basicamente nos estudos etnomatemáticos, em termos de elucidação e ampliação de 

perspectivas teóricas sobre os procedimentos docentes envolvendo a cultura da comunidade 

na qual a escola está inserida, entendemos ser necessária uma discussão permanente sobre 

esses aspectos. Isso porque, conforme Meira (1993, p. 21-22), 

[...] os estudos em etnomatemática em geral não apresentam uma análise 
suficientemente detalhada dos processos cognitivos, sociais e discursivos, 
envolvidos nas emergências de atividades em contextos fora da escola, onde 
são transformadas pelo professor-pesquisador em projetos de estudo e 
reconstruídas pelos alunos durante a prática de sala de aula. 

Além dessas considerações, estamos procurando um maior esclarecimento sobre essas 

conexões culturais e suas estruturas internas e externas, que podem indicar um caminho a 

seguir, tendo os saberes locais como elementos pré-configurais de entendimento do mundo e 

sua co-relação com outras manifestações de conhecimento. Desse modo, Oliveras (1996, p. 

165) indaga: 

En qué medida podemos usar el dominio de experiencia artesanal y los 
problemas artesanales como campos semánticos que permitan contextualizar 
nociones matemáticas e inducir o soportar actividades matemáticas en otras 
instituciones, en particular en instituciones educativas?7

Esse é um dos pontos de discussão de muita importância para a continuidade dos estudos 

relacionados a perspectiva cultural, particularmente aos estudos etnomatemáticos. Além disso, 

Costa (2003, p. 222) defende que:

é preciso [...] que todos os professores de matemática participem da criação de 
modelos alternativos que discutam, de modo não esporádico, os vários 
conhecimentos matemáticos dos grupos socioculturais marginalizados e o seu 
relacionamento com a matemática da academia. 

A elaboração e construção desses modelos mostram-se associadas às possibilidades de acesso 

aos conhecimentos mínimos necessários à sua operacionalização. Isso, por sua vez, depende 

do desenvolvimento e da divulgação das pesquisas educacionais preocupadas e envolvidas 

7 Até que ponto é possível usar o domínio da experiência artesanal e os seus problemas como campos semânticos 
que permitam contextualizar noções matemáticas e desenvolvê-las em outras instituições, em particular, nas 
instituições escolares. (tradução nossa) 
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com a educação matemática. Em conseqüência, oportuniza-se a configuração de propostas 

alternativas no trabalho do professor, de uma forma geral, e da (na) escola. 

1.3 Hipóteses 

  Nossa hipótese repousa na sustentação da idéia de que os saberes culturais de 

um grupo tradicional também se fazem presentes como fonte de conteúdos e métodos para o 

trabalho pedagógico, se forem devidamente potencializados em ambientes de aprendizagem. 

Esses saberes podem ter suas raízes nos processos específicos de aquisição de linguagem 

semiótica e a sua representatividade, como elemento gerador de ativação do pensamento 

reflexivo.

  Essas representações simbólicas/semióticas podem ser representações físicas 

ou imagéticas. Elas exercem uma influência construtiva na elaboração de modelos 

(dimensionamentos de formatos, determinação de simetrias e configurações diversas de linhas 

e curvas), as quais são, de certa forma, esquematizados ou estruturados conforme a 

etnomatemática local, o meio físico e o espaço geográfico e social, incluindo seus símbolos, 

sua linguagem, instrumentos, raciocínios específicos, crenças etc. A determinação e a 

configuração desses modelos podem variar segundo as situações formuladas e propostas ao 

grupo de investigação, tendo em vista a idéia de desafio discutida em Mafra (2003). Tal 

estruturação poderia nos mostrar a possibilidade de discussão sobre esses modelos 

etnomatemáticos e, se os mesmos são gerados de acordo com as necessidades mais intrínsecas 

do e no local. Sua utilização elaborativa como fonte de conteúdos para o próprio ensino da 

matemática formal, propostos pelos currículos oficiais, pode fornecer respostas sobre a 

existência ou não de conexões estruturais entre modelos distintos. 

  A operacionalização desses procedimentos apóia-se na hipótese de que todos 

esses elementos estão disponíveis a cada situação proposta, em forma de “recortes cognitivos” 

ou “recortes de pensamento”. A capacidade de combinação desses “recortes” ou “pedaços” 

deve-se aos elementos formadores do processo de modelação etnomatemática, que atendem 

aos objetivos de uma tarefa específica. 

Tais hipóteses talvez não sejam confirmadas por apenas uma única 

investigação, necessitando de estudos posteriores para a plena validação. Aqui vale ressaltar a 

necessidade de estabelecermos um desenvolvimento teórico sobre a concepção de modelo e 



24
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

de estrutura para a construção e esquematização de nossos argumentos. As condições acima 

descritas podem remeter-nos a uma idéia de fragmentação acentuada em nosso estudo, 

embora não seja esse o caso. Nossa intenção é iniciarmos a discussão sobre esses recortes de 

pensamento, como processos ou procedimentos de articulação e aglutinação de cadeias de 

significado e sentido, ligados aos aspectos cognitivos, possivelmente manifestados, por parte 

dos integrantes da pesquisa, durante nossa investigação. 

O fluxo de conhecimento e de pensamento pode estar configurado em imagens 

e representações simbólicas estabelecidas em diferentes regiões cerebrais. Por sua vez, a 

ativação desses estímulos relacionados com as atividades matemáticas pode assemelhar-se à 

capacidade de bricolagem, conforme Lévi-Strauss (2002) indica. Esses “pedaços” (imagens, 

símbolos, recordações, ações, processos, instrumentos etc.) promovem uma ligação com 

sentido e significado, por parte de quem desenvolve determinada tarefa ou elabora soluções 

com vistas à resolução de situações-problema propostas no dia-a-dia. 

Nesse sentido, a pesquisa pode suscitar a impossibilidade de desenvolvermos 

uma única tendência operacional (independente de pertencer ao campo da educação 

matemática) para as atividades educativas em ambientes de aprendizagem, mostrando a não 

separação de áreas adjacentes, tais como as artes, a lingüística e a antropologia. Tal 

impossibilidade, na verdade, indica o possível encaminhamento das atividades ou dos 

procedimentos pedagógicos, com vistas à proposição de alternativas de enfoques de 

aprendizagem e de elementos metodológicos para o professor efetivar uma prática docente 

que vise à abordagem e uso dos saberes locais como relevantes para a crítica e transformação 

da realidade em sua volta.  

1.4 Questões/Objetivos do estudo 

  De acordo com nosso estudo, no nível de mestrado, concluímos a possibilidade 

de existirem implicações pedagógicas em uma amplitude significativa, sedimentada em 

saberes diversos. Isso foi descrito quando de nossa convivência com as louceiras, observando 

e registrando os procedimentos utilizados pelas mesmas nos processos de obtenção da 

cerâmica. 
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Inferimos que as idéias próximas da matemática, de fato, se fazem presentes 

nas suas atividades instrumentais e que são apenas uma parte de todo um conjunto de 

manifestações do grupo, perceptíveis em suas ações quotidianas. 

  A assimilação, por parte das louceiras, de habilidades matemáticas construídas 

em seu contexto e a correlação das mesmas com outros aspectos verificados em nossa 

pesquisa de campo, motivou-nos a refletir sobre a possibilidade de estabelecermos relações 

entre seus conhecimentos etnomatemáticos e as idéias advindas de práticas pedagógicas 

locais. Em relação ao ensino da matemática, os estudos sobre modelagem matemática e os 

métodos de resolução de problemas podem apontar, a partir de suas idéias básicas, pontos de 

confluência entre os saberes etnomatemáticos (em nosso caso, os estudos feitos com a 

cerâmica) e os matemáticos, assimilados nos bancos escolares.  

Concebemos essas relações não no sentido de compararmos tais saberes, mas, 

sim, no sentido de que é possível identificarmos traços de natureza cognitiva no processo de 

formação do pensamento, englobando elementos de natureza lógica e transcendental que 

sejam ou não semelhantes. Baseado nas considerações acima, indicamos as seguintes questões 

de estudo: 

1) É possível o desenvolvimento de uma proposta pedagógica baseada em saberes 

culturalmente construídos, a partir da prática ceramista? 

É de nosso interesse verificarmos quais fatores existem e se são relevantes para 

a construção de uma pedagogia que contemple os saberes construídos em um determinado 

contexto, particularizados através de suas características e variáveis. Entendemos que os 

saberes elaborados a partir das necessidades mais triviais de um grupo em direção as mais 

complexas podem nos fornecer indicadores suficientes, quando das manifestações múltiplas 

registradas no âmbito escolar. Com isso, supomos identificar processos, estratégias e 

procedimentos empregados nas resoluções de determinadas atividades, configurando uma 

seqüência de manifestações originadas dos saberes locais e a sua possível força como fator 

fundamental para a aprendizagem da matemática. Estas características estariam sendo 

evidenciadas a partir do desenvolvimento de atividades elaborativas, envolvendo as 

concepções de espaço, forma e mensuração, relações ou interfaces (pontes de conhecimento) 

entre os saberes tradicionais localizados na comunidade e os saberes formais necessários aos 

alunos. Esta investigação está pautada na estruturação de atividades e de proposição de 

temáticas existentes na comunidade, na perspectiva de desenvolver um programa de trabalho 

(proposta de ensino) que leve em consideração a efetiva participação de professores e alunos 

do Ensino Fundamental. O encaminhamento das atividades pode indicar a formatação e a 
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proposição de uma metodologia alternativa de ensino, com vistas à discussão introdutória, 

proposição e implementação de futuros espaços transversais, relacionados à educação 

matemática, de uma forma gradativa, em ambientes de aprendizagem. 

2) Como se processa o comportamento e o desenvolvimento cognitivo, por parte dos alunos, 

quando da efetiva aplicação dessa proposta? 

É indispensável a observação de processos e indicadores relevantes durante o 

desenvolvimento de nossas atividades didático-pedagógicas resultantes da proposta de 

pesquisa. De fato, admitindo a existência de práticas pedagógicas em construção, sob a 

influência das perspectivas de ensino e da pedagogia da matemática, sobretudo da 

etnomatemática e da resolução de problemas, pretendemos produzir e disponibilizar 

elementos satisfatórios caracterizados na forma de micro-projetos de pesquisa, com vistas ao 

desenvolvimento de uma dinâmica capaz de subsidiar nossas considerações e conclusões 

futuras. 

Os elementos significativos estabelecidos na questão proposta estão muito 

relacionados com a postura, comportamento, nível de assimilação, leitura de mundo e 

apreensão cognitiva presentes no processo de interpretação da realidade em que se insere o 

pesquisador e os pesquisados. Acreditamos que a carga simbólica e de representação 

sistemática assimilada por qualquer pessoa influi no comportamento e no desenvolvimento de 

determinadas atividades, principalmente as de âmbito pedagógico. Portanto, essas 

informações antropológicas devem ser consideradas na construção dos elementos 

característicos de nossa proposta. De acordo com o nosso referencial teórico, a metodologia 

desenvolvida durante a pesquisa e o direcionamento de nossas conclusões, será possível, ou 

não, a elaboração de procedimentos esquemáticos, conjuntamente às observações de campo, 

para as discussões em futuros cursos de formação de professores.  

3) Quais elementos, manifestações e categorias adicionais ou periféricas são relevantes no 

processo de ensino-aprendizagem e que levam em consideração as idéias estabelecidas na 

proposição dessa prática pedagógica? 

Em nosso estudo dissertativo, alguns apontamentos de ordem mítica se 

apresentaram como fatores relevantes no desenvolvimento das atividades instrumentais em 

cerâmica. Do mesmo modo, o forte teor sensorial e simbólico percebido na construção dos 

artefatos apresenta-nos evidências de que o ambiente de trabalho era, particularmente, 

construído tendo em vista essas características básicas, aliadas ao acentuado caráter afetivo e 

comunitário do grupo. 
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Isso sinaliza que a construção e a configuração desse ambiente não estão 

apenas relacionadas à simples produção física das peças em cerâmica. Concluímos que todas 

essas manifestações, de fato, se fazem presentes como fatores importantes e significativos na 

atividade ceramista, tendo em vista que eles se apresentam nitidamente formalizados, quando 

das ações, procedimentos, gestos e comportamentos estabelecidos no processo de elaboração 

do conhecimento etnomatemático. 

Em nosso entendimento, essas características não parecem ser menos 

importantes quando estivermos estabelecendo um suporte observacional em uma sala de aula. 

No momento em que decidimos operacionalizar a inserção de situações problematizadoras, 

conforme estudos realizados sob o enfoque da pedagogia de projetos e da idéia da 

transversalidade, esses elementos se tornam aceitáveis, se admitirmos que as tradições e os 

aspectos sociais que os alunos levam para dentro da sala de aula, mesmo sendo de uma forma 

inconsciente, são relevantes na configuração, produção e modelação do conhecimento em 

ambientes de aprendizagem. 

A partir desses questionamentos, propomos desenvolver um plano de trabalho 

que dê conta de responder as questões propostas. É de nosso interesse objetivar a proposição 

de sugestões, considerações e recomendações, quando da elaboração de um modelo de prática 

docente, aos professores que desejarem incorporar à sua formação continuada, idéias 

associadas ao saber/fazer local. Além disso, expandir essas idéias para o saber/fazer global 

parece importante, uma vez que nos afastamos do modelo fragmentador de nossas disciplinas. 

Com isso, disponibilizamos uma inversão conceitual e procedimental em termos de 

discussões pedagógicas, pautadas em um fluxo transitório de saberes e conceitos por entre as 

disciplinas.

Os objetivos a seguir mostram uma síntese das três grandes questões as quais 

nos propusemos discutir neste trabalho. 

GERAL

Estabelecer uma proposta pedagógica pautada em saberes tradicionalmente 

identificados e culturalmente construídos na prática ceramista desenvolvida pelas louceiras da 

comunidade do Maruanum (AP). 

ESPECÍFICOS

a) Desenvolver atividades pedagógicas nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir de 

idéias matemáticas originadas da prática ceramista, envolvendo a concepção de 

espaço/forma, aritmética e de mensuração, relacionando-as com as noções matemáticas 

advindas da matemática acadêmica; 



28
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

b) Descrever e analisar alguns dos elementos cognitivos reguladores no processo ensino-

aprendizagem, integrantes do saber/fazer das atividades realizadas pelos alunos; 

c) Propor uma matriz de conhecimentos transversais, a partir da apresentação de um modelo 

epistemológico preliminar em educação matemática, para o trabalho docente, capaz de 

abstrair aplicações efetivas de atividades em outros contextos escolares. 

Após colocarmos os propósitos e os objetivos de nosso trabalho, visando ao 

desenvolvimento de explanações e de respostas às questões por nós formuladas, passaremos a 

discutir o caminho proposto para a nossa trajetória de pesquisa, baseada em estudos teóricos e 

observações empíricas, conforme mostramos a seguir. 

1.5 Procedimentos metodológicos preliminares do estudo 

  Para a construção de nossa proposta inicial, foi importante trilharmos um 

caminho teórico fundamentado em estudos recentes sobre as tendências de ensino da 

matemática e relacionados diretamente com o nosso objeto de estudo. Trabalhos recentes 

sobre a história da matemática, etnomatemática e a construção de modelos subsidiaram a 

formação do nosso corpo teórico de nossa pesquisa (VERGANI, 2002; 2003; FERREIRA, 

2004; GERDES, 1981; 1991; 1994; GONZÁLEZ, 2003; POWELL e FRANKENSTEIN, 

1997; SCANDIUZZI, 2004; BISHOP, 1999; MACHADO, 2004; etc.), principalmente 

aqueles que concebem a matemática como uma demonstração cultural e sociológica de 

conhecimento. 

  No nosso caso específico, preocupamo-nos em investigar propósitos cognitivos 

evidenciados na dinâmica desenvolvida por alunos e professores em uma sala, quando 

expostos a determinadas situações-problema. Para isso, estudos sobre pensamento, cognição, 

antropologia e processos de conhecimento trazem-nos contribuições importantes. Entre os 

autores consultados estão Capra (2002), Lévi-Strauss (2002), Damásio (1996) etc. 

Objetivamos perceber também relações entre o fazer e o saber como ponto de significância 

para os nossos apontamentos conclusivos. É importante apontar a possível convergência de 

relações e a sua função durante o processo de ensino-aprendizagem e produção do saber 

matemático. Fatores considerados periféricos, identificados em alguns estudos (MATURANA 

e VARELA, 2001; CARVALHO, 2003; etc.), tais como o inconsciente e os fatores emotivos, 

imaginários e de crenças, são contemplados por nossa fundamentação teórica, porque eles 
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podem integrar os elementos elaborativos, incorporados aos procedimentos dos sujeitos 

participantes e atuantes no processo da pesquisa. 

  Baseado no corpo teórico construído, partimos para a configuração de nosso 

caminho empírico através da elaboração de atividades instrumentais e de micro-projetos de 

investigação que contemplassem alguns dos saberes tradicionais existentes na comunidade 

estudada. Depois de reunidos, organizamo-los em uma seqüência didática, seriam aplicadas 

em turmas de determinado nível do Ensino Fundamental, no intuito de mostrar ou não as 

possibilidades múltiplas de interpretação e discussão sobre os diferentes procedimentos 

estabelecidos nas resoluções dessas atividades (LAVILLE, 1999; LÜDKE, 2003; ANDRÉ, 

1995; MINAYO, 2001; etc.). Esse estudo empírico será caracterizado como um procedimento 

de pesquisa participante. No entanto, acreditamos ser possível a incorporação de outras 

considerações metodológicas ao longo da realização das atividades em sala de aula. 

Considerando o que assinalam Araújo e Borba (2004), entendemos ser possível o 

desenvolvimento e a utilização de mais de um procedimento metodológico sobre o mesmo 

objeto de pesquisa, proporcionando uma perspectiva mais abrangente do fenômeno ou objeto 

investigado.

  Em nosso caminho de estudos empíricos, foi previsto e executado o 

planejamento dessas atividades junto ao professor das turmas em que atuamos. As atividades 

estão integradas, planejadas e baseadas na perspectiva dos estudos transversais (BUSQUETS 

et al., 2003; MONTEIRO e POMPEU Jr., 2003; ALVAREZ et al., 2002; BRASIL, 2000; 

etc.), além dos referenciais tributários da etnomatemática. Tais estudos se inserem em nosso 

suporte teórico, cooperando com a investigação dos modelos de representação 

etnomatemática formulados pelos alunos, quando da aplicação de nossa proposta. 

O caráter transversal também possibilita o desenvolvimento de discussões 

críticas quanto ao nível de tensão provocado, quando se torna irreversível a aproximação com 

os saberes mais globais, inevitavelmente co-relacionados. Para isso, a nossa pesquisa  

“envolveu procedimentos e métodos que buscaram compatibilizar técnicas etnográficas, tais 

como observação direta e participante, diário de campo, entrevistas semi-estruturadas [...] e 

depoimentos pessoais [...]” (KNIJNIK, 1993, p. 31), com o intuito de extrairmos o máximo 

possível de informações relevantes para a configuração de nosso trabalho.  

Os procedimentos metodológicos utilizados para a reunião, organização e 

discussão das informações obtidas estão abaixo detalhados: 

A formulação, elaboração e operacionalização de módulos de atividades e de micro-

projetos baseados em saberes locais 
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Esses procedimentos visam à criação, operacionalização e validação de espaços 

de atividades transversais no Ensino Fundamental, na perspectiva da educação matemática, 

procurando englobar aspectos associados a outras perspectivas de trabalho. Essas atividades, a 

princípio, podem promover uma preparação teórica e prática dos professores, aspirando à 

construção e ao desenvolvimento de procedimentos para posterior aplicação, junto às turmas 

de 3a e 4a séries do Ensino Fundamental. Os procedimentos utilizados podem servir de guia e 

de validação junto aos professores para, no futuro, serem incorporados às suas práticas 

docentes, conforme a sua conveniência e opção pedagógica, considerando-se propostas de 

trabalhos a serem implementadas na comunidade. 

Os conteúdos abordados estão baseados nos saberes socioculturais e 

tradicionais existentes no entorno da pesquisa, estabelecendo uma conexão entre esses e os 

conteúdos formais, que precisam, necessariamente, ser lecionados devido à exigência 

curricular. Toda essa configuração, em termos de atividades compõe uma dimensão do 

trabalho de campo a partir de uma realidade específica, onde sucede uma inter-relação 

subjetiva entre pesquisador e pesquisados. Sendo esses os referenciais dentro do espaço 

delimitado para o desenvolvimento de nossas investigações, é imperativo que exista uma 

coesão satisfatória para o processo de pesquisa ocorrer de forma dinâmica. Assim, o nosso 

objeto se constitui sujeito ativo no processo de elaboração do conhecimento científico 

pertinente àquilo que pretendemos investigar. Conforme Minayo (2001, p. 54), 

Essas pessoas e esses grupos são sujeitos de uma determinada história a ser 
investigada, sendo necessária uma construção teórica para transformá-los 
em objetos de estudo. Partindo da construção teórica do objeto de estudo, o 
campo torna-se um palco de manifestações de intersubjetividades e 
interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando a criação de 
novos conhecimentos. 

Isso nos mostra que o desenvolvimento dos trabalhos no campo de estudos pode não apenas 

tornar-se relevante para o desenvolvimento teórico de pressupostos definidos anteriormente, 

como também pode propor um acréscimo teórico, em termos de conhecimento e, 

principalmente, cuja relevância é assegurada com a validação e confirmação posterior, através 

de outros estudos, de natureza semelhante, a serem realizados sob o enfoque que discutimos. 

A observação participante 

Uma das técnicas utilizadas para a discussão e implementação de nossa 

proposta de trabalho foi a observação dos processos de construção das estratégias de 

resolução de situações-problema por parte dos estudantes. Com essa técnica, objetivamos 
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identificar considerações, idéias e comportamentos dos mesmos, a partir das relações entre o 

saber/fazer das atividades propostas e os processos de articulação conceitual e reflexiva que 

procuramos discutir. A observação participante contou com a participação da professora 

responsável pela turma, mas tendo o foco diretivo do trabalho em sala desenvolvido pelo 

pesquisador através da sua inserção “[...] no contexto de observação, estabelece(ndo) uma 

relação face a face com os observados”, indicando “uma relação como sendo restrita ao 

momento da pesquisa de campo”, conforme Minayo (2001, p. 59-60). 

Entrevistas e depoimentos 

Com o intuito de verificarmos a aceitabilidade – por parte de professores, 

alunos e membros da comunidade – de nossa proposta de trabalho, a fim de perceber a sua  

importância e necessidade como suporte metodológico significativo, realizamos entrevistas e 

depoimentos sobre as questões relativas ao nosso objeto. Tais instrumentos cooperam para 

que obtenhamos, segundo Gil (1999, p. 119), “uma visão geral do problema pesquisado [...] 

visando uma perspectiva mais geral no desenvolvimento de parâmetros de investigação 

satisfatórios para nosso estudo”, o que é um dos aspectos metodológicos centrais em uma 

investigação.

Filmagens e fotografias 

Realizadas com o objetivo de complementar os procedimentos anteriores, com 

o intuito de comprovar o que foi abstraído das informações e observações realizadas. As 

filmagens e fotografias foram realizadas com autorização verbal e o consentimento prévio dos 

alunos e do corpo administrativo da escola. Explicamos a todos que os registros das atividades 

desenvolvidas seriam utilizadas para finalidades exclusivamente acadêmicas e que o 

pesquisador se comprometeria a devolver, em forma de cópia a ser disponibilizada à escola, 

todo e qualquer registro realizado pelo mesmo, seja ele em forma de áudio, vídeo, escrito, etc.

  Vale ressaltar que essa pluralidade de técnicas de reunião de informações se 

encontra de acordo com a investigação científica de natureza qualitativa. O seu caráter 

transversal pode apontar para uma imprevisível configuração metodológica, uma vez que se 

constitui durante o desenrolar da pesquisa e não deve, categoricamente, ser definida a priori,

ou seja, “[...] the use of a method or a combination of methods it will go to depend, over all, 

of the objectives of our research, of the practical difficulties, with which in we confrot them in 

the field [...]” 8 (MAY, 1993, p. 130). 

8 “O uso de um método ou de uma combinação de métodos vai depender, sobretudo, dos objetivos da nossa 
pesquisa, das dificuldades práticas, com quais nós somos defrontados no campo” (tradução nossa). 
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  A investigação qualitativa tem, então, como um de seus pressupostos principais 

o fato de que “[...] o objetivo principal do investigador é o de construir conhecimento e não o 

de dar opiniões sobre determinado contexto. A utilidade de determinado estudo é a 

capacidade que tem de gerar teoria, descrição ou compreensão” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 

p. 67), a partir dos instrumentos e técnicas disponíveis, sem, no entanto, esquecer que “na 

investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, constituindo o 

investigador o instrumento principal” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47), para o alcance de 

seus objetivos. 

1.6 Pressupostos do estudo 

  Durante muitos anos, o ensino de matemática foi considerado essencialmente 

tradicional, refletindo o advento da matemática moderna, quanto às verdades absolutas e à 

unilateralidade de seu currículo. A reação dos educadores matemáticos, tendo como base 

características intrínsecas a esse currículo, consideradas essencialmente tradicionalistas, 

ganhou força durante a transição das décadas de 1960 e 1970, do século passado, com o 

desenvolvimento de diversas correntes de pensamento. 

O desenvolvimento de círculos de discussão e debates se tornou cada vez mais 

freqüentes nos meios acadêmicos, objetivando refletir sobre o destino e os encaminhamentos 

epistemológicos para o ensino da matemática. Esse desenvolvimento refletiu muito a forma e 

a maneira de pensamento de um novo olhar para o ensino da matemática. Na verdade, o que 

houve foi o desenvolvimento de múltiplos olhares, que, de certa maneira, apontavam a 

disponibilidade ou a acessibilidade de construir os mecanismos para que ocorresse o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da matemática, sem a exacerbação do 

conteúdo puramente simbólico ou abstrato. Nessa perspectiva, uma corrente que se destacou 

(e ainda se destaca) no cenário da educação matemática é a perspectiva sociocultural. Ela nos 

mostra que, um dos seus pressupostos básicos é a possibilidade de potencializar 

conhecimentos diversos, existentes em grupos culturais, para fins de apropriação e discussão 

sobre o que é o conhecimento matemático. Muitas questões intrigantes então, surgiram como 

lacunas a serem preenchidas, durante o desenvolvimento dessa perspectiva: 

O pensamento lógico-matemático, em sua gênese, sofre influência do entorno sócio-

cultural-religioso-étnico ou é somente uma construção mental/universal? 
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De onde ou como são originadas as idéias matemáticas do grupo sócio-étnico-cultural 

investigado? 

Qual o núcleo central [ponto(s) de partida] dessas idéias? 

Tais questões permanecem sem uma resposta satisfatória na comunidade 

acadêmica. Além disso, é necessário que tal perspectiva se sustente a partir de discussões 

mais profundas sobre a natureza e origens das idéias matemáticas. Isso se torna necessário, 

para que seja oportunizada a interface de uma comunicação mais efetiva, entre a diversidade 

de idéias que muitas vezes encontramos (mas, de certa forma ignoramos) em nosso entorno 

social. Essa ignorância possui reflexo maior, em nossos ambientes de aprendizagem.  

Nesse sentido, entendemos que as conexões sobre essas idéias, que muitas 

vezes são tão semelhantes ou próximas, podem ser esclarecidas nas relações identificadas em 

conhecimentos locais e nas idéias matemáticas formais, tal como Bishop (1999, p. 27) aponta: 

Por mucho que las verdades matemáticas sean universales, ello no significa 
que la enseñanza de las matemáticas deba ignorar la indidualidad del alumno o 
el contexto social y cultural de la enseñanza. Una educación matemática debe 
hacer algo más que limitarse a comunicar estas verdades a los alunos. [...] 
Rara vez se les permite ser personas y expresar sus sentimientos, sus 
intuiciones, sus significados y sus interpretaciones personales.9

Mesmo sendo um desenvolvimento muito recente, as características socioculturais,  ou o

saber que vem de fora  ganham força com o passar dos anos, em ambientes de 

aprendizagem. Naturalmente esses aspectos tendem a ser o objeto de estudo de muitos 

trabalhos na perspectiva da educação matemática, até porque contemplam elementos que 

escapam ao plano da matemática abstrata, evidenciando outras possibilidades de 

manifestações (em nosso caso, a cultura refletida através do saber local) que possam 

contribuir para o aprendizado de nossos alunos. 

Tanto o professor como o aluno têm representações socioculturais sobre a 

matemática, que envolvem conhecimento e suscitam reações afectivas (conscientes ou não), a 

partir de um determinado estímulo. Investigar essas representações pode fornecer-nos 

subsídios capazes de configurarem instrumentais que mostrem aspectos essenciais (no sentido 

da natureza) de muitas manifestações de conhecimento. Além disso, eles podem sugerir 

9 Por mais que as verdades matemáticas sejam universais, isso não significa que o ensino de matemática deva 
ignorar o saber do aluno ou o seu contexto social e cultural de ensino. Uma educação matemática deve fazer 
algo mais do que se limitar a transmitir estas verdades aos alunos. Raras vezes se permite, aos mesmos, 
expressar seus sentimentos, suas intuições, seus significados e suas interpretações pessoais. (tradução nossa) 
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caminhos a serem desenvolvidos sobre a perspectiva das representações sociais, conforme 

Abreu (1995, p. 32-33): 

Ao nos voltarmos para a teoria das representações sociais como uma 
alternativa para aprofundar o nosso entendimento de cognição matemática 
consideramos que: 

 Se a cognição matemática é uma construção social é necessário 
estudar a sua aprendizagem seguindo a perspectiva social. 

 A abordagem culturalista é essencialmente cognitivista. Considera a 
influência dos sistemas de representação de natureza cultural (ferramentas) 
e de interação imediata, mas não discute as influências sociais num sentido 
mais amplo. 

Se torna necessário desenvolver uma abordagem que (a) integre 
cognição, afeto e valores, tradicionalmente estudados de forma 
compartimentada; (b) situe tanto a cognição como as atitudes e valores no 
contexto social e cultural. 

Essas considerações, de certo modo, pressupõem que os elementos acima caracterizados estão 

carregados de conotações simbólicas, estruturas lingüísticas e a capacidade cada vez mais 

inerente ao ser humano de agir, tomar decisões, comparar e refletir sobre as possibilidades de 

encaminhamento de determinadas situações. De acordo com Abreu (1995, p. 29-30), o 

domínio de uma língua envolve “[...] discriminar os contextos em que determinadas palavras 

e construções de frases são apropriadamente usadas. A forma como o conhecimento é 

valorizado por determinado grupo social”. 

Todas essas características parecem compor um ciclo de conhecimento 

essencial para o desenvolvimento de atividades que acompanham o ser humano em sua escala 

histórica na superfície do planeta. Esse ciclo pode ser considerado como “uma forma de 

atividade que, no plano técnico, permite conceber perfeitamente aquilo que, no plano da 

especulação, pôde ser uma ciência que preferimos antes chamar de primeira que de 

primitiva”, segundo Lévi-Strauss (2002, p. 32). Primeira, no sentido de que, para qualquer ato 

ou ação que necessitamos realizar, sempre exista um momento cognitivo inicial, que, 

posteriormente, possam desencadear outros. 

Os momentos cognitivos, de que estamos tratando, também encontram eco em 

uma dimensão política de nossa discussão, nas palavras de D’Ambrosio (2005, p. 206): 

A busca de instrumentos intelectuais que permitem dialogar e, eventualmente, 
enfrentar o dominador não se limita à aquisição do seu conhecimento, mas se 
manifesta na absorção desse conhecimento pelo dominado, transformando-o e 
integrando-o ao seu conhecimento tradicional. 
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É claro que as atividades instrumentais de grupos culturais diversificados obedecem aos seus 

ritmos de desenvolvimento e de produção, conforme os seus interesses mais particulares, mas 

chamamos a atenção, de acordo com Mafra (2003, p. 23), para o fato de que 

A interação existente na construção e desenvolvimento do conhecimento
primeiro é uma função existencial, característica de qualquer pessoa ou de 
qualquer grupo social, e está muito ligada à construção do conhecimento 
estabelecido nas sociedades organizacionais, seja ele imposto ou não. Isso nos 
mostra que o conhecimento primeiro, ou bricolage10, pode ocorrer de forma 
bastante diversificada nos grupos culturais. 

Esse conhecimento está muito vinculado ao desenvolvimento de códigos simbólicos e à 

circulação desses códigos no meio de convivência, de acordo com a importância do círculo de 

informação e de comunicação para o desenvolvimento de atividades específicas, a partir de 

motivações diversificadas. Essa estruturação é visualizada a partir da idéia de que, “A nível 

explícito, a linguagem lida com sinais (semiótica) e interpretações (semântica)”, segundo 

Vergani (2003, p. 64). Tratando-se de um campo de domínio e de competência reflexiva de 

uso, a título de construção e manipulação de operadores representativos11 de atividades do 

dia-a-dia, essas características são uma espécie de “[...] capacidade fundamental de produzir 

‘meanings’12 (e ‘thoughts’13)” [...] “explicita[ndo] a convergência da linguagem e da cognição 

simbólica: [comungando] do mesmo poder de integração dia-lógica” (VERGANI, 2003, p. 

64).

A convergência dessas características, naturalmente, depende do fluxo de 

estabilidade do meio social onde elas são produzidas e da sua inter-relação com o entorno 

onde são organizadas, formulando uma espécie de “compreensão/interpretação do mundo a 

partir do próprio movimento pelo qual o (trans)formam” (VERGANI, 2003, p. 134). Esses 

movimentos fornecem as possibilidades acentuadas de caminhos a serem percorridos em 

eventos diversos. De particular importância é a capacidade operacional de criação de novos 

registros, consoante as suas finalidades e necessidades encontradas a partir do poder 

imaginativo e valorativo das sociedades, pois “[...] o essencial não são os registros de 

10 O termo bricolage, conforme Lévi-Strauss (2002), vem do termo francês bricoleur, que, por sua vez, significa 
uma pessoa que faz todo tipo de trabalho e designa trabalho de amador. Na antropologia, significa trabalho 
onde a técnica é improvisada, adaptada ao material, às circunstâncias (WENTH, 2004). 

11 Operadores Representativos é um termo nosso, utilizado na construção e na teorização dos esquemas 
explicativos de pensamento, por parte de nossos alunos, quando da elaboração/execução das atividades 
propostas no capítulo 3.  

12 Significados (tradução nossa). 
13 Pensamentos (tradução nossa). 
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representação que estão sendo utilizados, mas a maneira como estão sendo utilizados” 

(DAMM, 2002, p. 142). 

Essas conexões dependem muito de mecanismos de ativação ou de estímulos 

gerais, mas, sobretudo, da produção dos elementos de comunicação para a realização de 

proposições de interesses específicos. Daí, a necessidade de encararmos considerações 

relacionadas ao ensino, através de várias perspectivas Uma dessas, conforme discutimos 

anteriormente, é a relação ou relações entre a matemática e a lingüística. Capra (2002, p. 67), 

mostra-nos que: 

[...] a linguagem é um sistema de comunicação simbólica. Seus símbolos – 
palavras, gestos e outros sinais – são sinais de coordenação lingüística das 
ações. Essa coordenação, por sua vez, cria as noções dos objetos, e assim os 
símbolos associam-se às nossas imagens mentais dos objetos. 

Os aspectos discutidos acima revelam a capacidade de interação entre os elementos ou 

estímulos mais internos produzidos em nosso organismo, que entendemos ser de grande valor 

para o desenvolvimento de noções relacionadas ao ensino da matemática. Para Vergani (2003, 

p. 137), 

Não existe um código geral de decifração do símbolo porque este é uma 
dinâmica instaurada entre a vida natural e a vida do espírito, entre a 
imaginação e a razão, entre a psique e a ordem universal. [...] É um núcleo de 
acumulação de imagens e de concentração das suas cargas emocionais [...]. 

Isso implica dizer que a elaboração do conhecimento está vinculada à co-existência de 

estruturas internas de elaboração cognitiva de pensamento e ação sobre o meio existencial. 

Nesse sentido, acreditamos existir um fluxo contínuo de possibilidades, de representações e 

de motivações, segundo as necessidades mais intrínsecas, as quais são respostas solicitadas 

pelo meio de convivência e de sobrevivência. Maturana e Varela (2001, p. 233) defendem que 

[...] o próprio domínio lingüístico passa a ser parte do meio de possíveis 
interações. Somente quando se produz essa reflexão lingüística existe 
linguagem, o observador surge e os organismos participantes de um domínio 
lingüístico passam a funcionar num domínio semântico. 

Tal atividade cognitiva não é tão menos aceitável quando se trata de idéias relacionadas à 

matemática. Para Gerdes (1981, p. 56), a matemática é “uma técnica ideal, isto é, técnica de 

idéias”, ou seja, ela (a matemática) é uma técnica ideal que “tira idéias da natureza, 
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transforma-as e combina-as. A matemática cria instrumentos que se aplicam”. Conforme os 

interesses mais diversificados em termos de finalidades a serem alcançadas, entendemos que a 

forma como realizamos os encaminhamentos para que essas finalidades sejam concretizadas é 

importante, sem, no entanto, restringir-se apenas à técnica. Desta forma, o desenvolvimento 

de inter-relações entre os movimentos cognitivos produzidos na transformação e combinação, 

a partir de situações propostas, fornece elementos construtivos imersos em suas 

especificidades, interesses e objetivos diversos. 

Essas colocações indicam ainda, nas palavras de Gerdes (1992, p. 05), que 

“elementos característicos de determinadas populações podem ser organizados [...] na 

perspectiva do conhecimento cultural específico dos alunos”. Isso, de certa maneira, pode ser 

o ponto inicial para fazer, criar e inventar a etnomatemática dentro de um ambiente escolar, 

mostrando elementos característicos em termos de estruturas semânticas específicas e 

relacionadas com a linguagem matemática. Tendo em vista isso, a diversidade de sistemas de 

representações e de codificação semiótica possibilita o entendimento e a configuração dessas 

estruturas.

Dubois (apud VERGANI, 2002, p. 158-159) defende que o sujeito cognitivo 

ativo é, na verdade, uma mescla de pensamento, comunicação e ação, que surge na geratriz 

dos laços que o ligam ao seu grupo sociocultural. Sabemos da existência de vários grupos 

sociais que possuem uma produção verbal  

[...] em correlação com vários contextos socioculturais, geográficos, políticos 
ou outros espaços diferenciados. As condutas linguisticas de uma dada 
coletividade contrastam com as da comunidade linguistica global. Geram-se 
códigos sociocomunicativos que dependem da inserção/acção dessa linguagem 
nas práticas coletivas quotidianas. [...] Esses códigos sociocomunicativos, 
refletem determinados comportamentos culturais padronizados, caracterizados 
por:

relações semânticas e significação 
cadeias verbais 
estímulos da percepção e da memória 
processos mentais 
comportamentos afectivos 

Isso, de certo modo, apresenta o caráter diverso e múltiplo com relação aos nossos grupos de 

trabalhos e populações existentes, e a quantidade considerável de variáveis nos movimentos 

que convergem para a produção de conhecimento. Os aspectos caracterizados, conforme os 

comportamentos culturais manifestados, indicam e revelam a forte conexão entre a realidade 

em que estamos inseridos e os movimentos de pensamento e reflexão que desenvolvemos 
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quando alteramos ou transformamos essa mesma natureza a partir de nossas ações e 

intervenções. Essas alterações, em um certo sentido, mostram um aspecto global e universal 

em termos de vida, comportamentos e juízos.  

Na visão de Capra (2002, p. 50), a emergência de uma concepção unificada da 

vida, mente e consciência e sua inextrincável ligação com o mundo, com a cultura e com os 

relacionamentos interpessoais contribui para que percebamos 

[...] como a vida e a cognição tornam-se inseparavelmente ligadas. A mente – 
ou melhor, a atividade mental – é algo imanente à matéria em todos os níveis 
de vida [...] que envolve todo o processo da vida – inclusive a percepção, as 
emoções e o comportamento [...]. 

Isso se aplica, em um nível de importância não menos significativa, às atividades escolares, 

cujo foco de investigação deste trabalho procura observar e discutir essas possibilidades e 

características que podem existir em ambientes de aprendizagem. Assim, busca-se motivar o 

desenvolvimento e a implantação de possibilidades ou potencialidades pedagógicas, 

fortemente sustentadas por questões associadas ao mundo do social, do comportamental e da 

cultura, em um sentido mais amplo. 

  Dentro da perspectiva sociocultural na educação matemática, o Programa 

Etnomatemática, parece-nos aquele que mais se aproxima das considerações formuladas 

acima. Para Gerdes (1991, p. 05), os estudos etnomatemáticos analisam: 

tradições matemáticas que sobreviveram à colonização e actividades 
matemáticas na vida diária das populações, procurando possibilidades de 
as incorporar no currículo; 
elementos culturais que podem servir como ponto de partida para fazer e 
elaborar matemática dentro e fora da escola. 

Nessa perspectiva de Gerdes, acreditamos que seja possível desenvolver investigações, 

procedimentos, planejamento de atividades e operacionalização de estudos, tomando como 

base a intenção e interesse das particularidades de grupos sociais distintos, considerando-se o 

caráter mais humanístico e social de uma educação matemática, que atendesse à disposição de 

vários interesses.

Esses movimentos estão ligados à dinâmica cultural inevitável nos dias de hoje, 

que inclui uma gama de variáveis, em que o papel do homem é o de expandir e/ou 

potencializar essas características. Segundo Carvalho (2003, p. 87-88), 
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qualquer indivíduo autônomo é sujeito na medida em que faz referência a si e 
a não-si, reorganiza o ecossistema que o rodeia, produz autopoiesis14, num 
movimento organizatório recursivo no qual causas e efeitos retroagem 
mutuamente e estruturas produzem funções que produzem estruturas. [...] Por 
isso, a hominização representa um ponto de mutação que produz humanidade, 
gera cognição, acumula e transmite saberes culturais. 

Nesse sentido, pressupondo a necessidade de desenvolvermos as idéias acima discutidas, 

estabelecemos um vínculo entre atividades laborais específicas e procedimentos educacionais 

que contemplem saberes tradicionais. Numa perspectiva tradicional, constatamos a presença e 

a localização de elementos lingüísticos, simbólicos e metafóricos em uma determinada 

comunidade. Para Barton (2002, p. 76; 79), “Utilizar metáforas é um método comum para o 

desenvolvimento de um vocabulário etmológico matemático e [...] discutir sobre os resultados 

desse trabalho pode ser feito em sala de aula”, quando os professores se sentirem seguros de 

que essa proposta de trabalho pode ser validada e incorporada em suas práticas pedagógicas. 

Todavia, isso depende de seus interesses em saber como se processam essas atividades e a 

necessidade de que “Os professores [possam] ser formados através de programas centrados 

simultaneamente no conhecimento, na experiência e na reflexão” (VERGANI, 2002, p. 105), 

com vistas a uma maior amplitude dos significados que os cercam em seus locais de trabalho. 

  Tais considerações, no âmbito operacional, podem ser transpostas para o plano 

do ensino da matemática, quando se torna necessário identificar os significados existentes nos 

registros de representação formulados pelos alunos. Isso, porque, pois “[...] quanto maior for a 

mobilidade com registros de representação diferentes do mesmo objeto matemático, maior 

será a possibilidade de apreensão desse objeto” (DAMM, 2002, p. 144), indicando-nos uma 

proposta de encaminhamento para as articulações entre diferentes significados. Através desses 

encaminhamentos, é possível extrair representações diversas, capazes de mostrar possíveis 

manifestações cognitivas de idéias matemáticas convivendo mutuamente em diferentes 

planos. Ao que parece, “[...] o que garante a apreensão do objeto matemático, a 

conceitualização, não é a determinação de re-presentações ou as várias representações 

possíveis de um mesmo objeto, mas sim a coordenação entre estes vários registros de 

representação” (DAMM, 2002, p. 147). Assim, garante-se a construção de “[...] uma forma 

de comunicação organizada, interativa, corporalizada, e de cognição contextualizada, 

característica do ser humano” (D’AMBROSIO, 2005, p. 206). Entende-se, então, que essas 

14 Este termo surge em 1980, idealizado por H. Maturana e F. Varela, na obra Autopoiésis and Cognition: the 
realization of the living, e segundo os autores significa o traço central da organização do ser vivo, que é a 
autonomia (PINEAU, 2004). 
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características podem e devem ser desenvolvidas no ser humano, no âmbito da escola, de 

acordo com os vários interesses e demandas. 

1.7 Limitações do estudo 

Uma das considerações significativas em termos de limitações de nosso estudo 

trata-se de considerarmos apenas um grupo de pesquisa, no que se refere ao desenvolvimento 

de nossas discussões sobre processos de construção do conhecimento. Supomos que, para 

estabelecermos considerações e conclusões seguras sobre o nosso objeto de estudo, talvez seja 

necessário investigar vários “campos” de pesquisa. Todavia, é importante mostrar que, nem 

sempre, a confiabilidade de um estudo é confirmada, a partir de outras investigações, pois a 

possibilidade de investigações múltiplas em contextos diferenciados e que contemplem o 

mesmo objeto de estudo, pode trazer resultados distintos dos que foram encontrados 

anteriormente. 

  Outro aspecto limitador de nosso estudo corresponde a nossos procedimentos 

metodológicos, ou seja, à incapacidade de o pesquisador registrar todos os eventos que 

ocorrem em um determinado momento no tempo e no espaço. Isso contribui para que não se 

perceba todas as possibilidades de registro sobre o objeto de estudo, que estejam diretamente 

relacionadas com as discussões teóricas em andamento.  

Um fator considerado limitador, em termos de investigação, é o fato de 

estarmos trabalhando em um contexto singular, onde os encaminhamentos propostos estão 

articulados com o saber/fazer da população local, fonte geradora das atividades. Mesmo 

sabendo que o desenvolvimento da investigação está de acordo com a geratriz do 

conhecimento tradicional das artesãs, estamos cientes de que as atividades formuladas 

atendem especificamente à produção do saber local. Portanto, algumas delas podem ser 

insuficientes para a resolução de procedimentos fora desse contexto. Essas considerações 

coincidem, em parte, com as de Gazzetta (2004, p. 84), quando afirma que “os saberes 

gerados pela comunidade são os mais adequados para os contextos em que são utilizados, 

embora muitos membros desta mesma comunidade saibam que eles são insuficientes para 

resolver outras situações fora deste contexto”. 

Nosso estudo se distancia da concepção de ensino vigente em termos 

estruturais, no que se refere aos pressupostos teóricos-metodológicos de ensino e de currículo 
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identificados nos estabelecimentos educacionais da região. De certo modo, a nossa proposta, 

rompe com a fragmentação da educação em disciplina, configurando uma nova postura 

docente, com a adoção de novas concepções e atitudes. Esse aspecto entra em choque com a 

complexa e resistente organização tradicional do ensino, representada pelo aparelho gestor de 

ensino público do Estado, e tem como conseqüência possível uma receptividade cética e até 

mesmo inadmissível por parte dos gestores, pelo fato de ser algo “externo” aos moldes do que 

vem sendo propagado pelo aparelho responsável pela educação na região. Tendo em vista que 

tais circunstâncias já foram evidentemente vivenciadas pelo pesquisador em outro momento, 

do estudo em questão, é relevante discutirmos as possibilidades de (in)sucesso na captação de 

informações e práticas efetivas na escola inserida em uma comunidade. Todavia, isso 

significa o risco que admitimos e assumimos, em suscitar transformações em nossas práticas 

educativas, mesmo sem o apoio esperado de nossos governantes. 
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CAPÍTULO 2 

Bases de conhecimento em educação 
matemática

As grandes coisas não se constroem baseadas em impulsos,
mas como a soma de pequenos passos que se unem.

VINCENT VAN GOGH 
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  Ao desenvolvermos as considerações iniciais sobre o nosso trabalho, 

apresentamos o plano de investigação a ser desenvolvido, bem como os objetivos e o caminho 

metodológico inicial a ser configurado. Aliado a isso, estabelecemos considerações teóricas 

preliminares sobre os pressupostos que sustentam a nossa investigação, indicando, 

teoricamente, a perspectiva assumida em nosso estudo. 

  Neste capítulo faremos uma breve incursão sobre os estudos investigativos em 

educação matemática, dado que esses estudos possuem uma ampla gama de variedades. 

Admitindo a impossibilidade de estudarmos e defendermos o posicionamento colocado pela 

maior parte dos trabalhos desenvolvidos, produzidos e resultantes das investigações 

realizadas, elegemos um grupo de estudos vinculados o mais próximo da perspectiva a qual 

estamos desenvolvendo, tal como indicado em nosso referencial preliminar, no capítulo 

anterior. Um enfoque discursivo sobre a formação de professores na perspectiva da 

etnomatemática, bem como o desenvolvimento de mecanismos de elaboração de ações a 

serem implementadas sob essa perspectiva, é o principal foco de discussão neste capítulo. 

  Além desses aspectos, uma caracterização da etnomatemática e os possíveis 

mecanismos subjacentes ao desenvolvimento cognitivo proporcionado pelas atividades 

instrumentais de ordem cultural, são objeto de discussão e apontamentos sobre as implicações 

no ensino da matemática e, numa amplitude maior, em outras disciplinas. Encerrando esse 

capítulo, discutiremos a necessidade e a importância da aquisição, por parte do professor, de 

atribuições alternativas, alargamento de seus princípios e crenças, bem como de habilidades e 

competências necessárias para o desenvolvimento de atividades docentes envolvendo a 

perspectiva de investigação que assumimos. 

2.1 Alguns elementos da educação matemática, sob uma ótica cultural 

  Nos últimos anos temos presenciado uma grande transformação no ensino da 

matemática mundial. O desenvolvimento de diversas perspectivas de trabalhos e metodologias 

alternativas para o ensino da mesma, tem procurado diminuir a distância existente entre a 

capacidade potencial de ensino e aprendizagem da matemática com a situação real em sala de 

aula. A elaboração de mecanismos de proposições e encaminhamentos pertinentes ao 

desenvolvimento teórico e efetivo pedagógico relacionado à disciplina é algo a ser perseguido 

pelos pesquisadores em educação matemática. 
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  Consideráveis tendências de ensino na matemática foram sendo desenvolvidas, 

aperfeiçoadas, operacionalizadas e potencializadas em ambientes de aprendizagem, visando 

ao encontro de resultados que viessem a refletir no desempenho de nossos alunos. Os 

elementos característicos das propostas de trabalhos desenvolvidas e em desenvolvimento 

atual, no campo da educação matemática, não podem escapar de uma discussão mais geral e 

mais reflexiva por parte de alguns dos agentes formadores dos futuros professores. Discutir 

quais os elementos relevantes para o trabalho de determinadas etapas de aprendizagem, bem 

como o encaminhamento metodológico, a partir do conteúdo em matemática a ser trabalhado, 

ganhou uma dimensão diversificada muito forte nos últimos anos. O caráter de espalhamento, 

em termos de alternativas metodológicas de ensino na matemática, ganhou tanta força nos 

meios acadêmicos que, hoje em dia, é praticamente impossível assumir uma única forma de 

ensinar/transmitir os conhecimentos matemáticos. Esses conhecimentos de certa forma 

permeiam a gênese da apreensão dos movimentos diários a qual estamos submetidos 

constantemente, conforme Vergani (2002, p. 117-118) nos informa sobre a matemática: 

No caso da matemática, o objecto pode não ser material: ao fixar a sua atenção 
numa determinada construção mental, a matemática cria, produz ou realiza o 
seu próprio objecto de conhecimento. O ‘real’ e o ‘virtual’ são 
simultaneamente abrangidos pela imaginação criativa desta ciência ancestral, 
capaz de dar existência ao(s) inexistentes(s). 

Nessa perspectiva mais acentuada e procurando uma relação mais acentuada com a formação 

de professores, estabelecemos uma diversidade em termos de perspectiva de trabalhos a serem 

desenvolvidos. No que se refere às opções de trabalhos e procedimentos a serem 

equacionados, destacamos as que se encontram sob os alicerces da perspectiva sociocultural 

como suporte de ensino nos trabalhos com grupos diversificados. Dentro dessa perspectiva, o 

trabalho atual de investigação no âmbito da educação matemática, tem encontrado eco, por 

parte dos pesquisadores, nos estudos em etnomatemática. É muito aceito atualmente, nos 

meios acadêmicos, o fato de se levar em consideração, aspectos contextuais (informais) no 

desenvolvimento potencial dos alunos no ato de ensino e aprendizagem. Relacionando-se ao 

trabalho dos professores, nessa perspectiva é importante ressaltar que o mesmo, conforme 

Scandiuzzi (2004, p. 04): 

 [...] é um procedimento atento à negação do etnocentrismo, a atenção está 
voltada na produção matemática de todos aqueles que a produzem. Trabalhar 
com o não etnocentrismo é estar aberto ao diálogo, ao novo, às diferenças. É 
acreditar na alteridade e na identidade de cada sujeito. É trabalhar o egoísmo 
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que cada um aporta dentro de si, é não desejar o poder em qualquer instância 
social e o poder do saber como algo que serve para a dominação. 

Nesse sentido, cada vez mais aspectos diversificados do saber/fazer de populações distintas 

são valorizados no sentido de que eles possam ser importantes, se forem devidamente 

trabalhados como suporte de entendimento do mundo que os cerca e como articuladores do 

saber crítico, tão necessário à autonomia e imposição do ser humano, em nossa sociedade, em 

resposta as mais diversas necessidades. 

  Entendemos que, esse saber/fazer de grupos distintos pode ser considerado 

uma etnomatemática, no sentido de que são produzidas técnicas instrumentais diversas a partir 

do momento em que os processos geradores adquiridos ou desenvolvidos na 

elaboração/construção das mais diversas tarefas são relevantes do ponto de vista da cognição 

humana. Em se tratando da perspectiva de trabalho na educação com essas características que 

denominamos de atividades matematizantes ou conhecimentos matematizáveis, entendemos 

que essas relações do saber/fazer também não são menos importantes nesses ambientes. 

Assim, supomos sua existência desde que, a partir de uma pedagogia satisfatória e que tenha 

identidade com o entorno de vivência dos participantes, seja possível a potencialização de 

saberes e competências na resolução de problemas e modelação de situações locais propostas. 

Para Vergani (2003, p. 90), 

essas práticas não inspiram, obviamente, nenhum prêt-à-porter educacional 
nem metodologias escolares ligadas a valores manipulados por interesses 
econômicos. [...] na medida em que despertamos para o espirito unificado que 
as anima, conseguiremos restituir à sua inteireza original o que hoje se 
desmembra em ‘conhecimentos’ racionais, simbólicos e emotivos. 

A partir dessas considerações, a indicação de possíveis alternativas de trabalhos que procurem 

mostrar a unificação desses conhecimentos é válida, desde que envolvam aspectos que 

entendemos estar presentes em metodologias ou tendências que são discutidas e efetivadas 

separadamente no âmbito das disciplinas. Esse encaminhamento é condizente com o atual 

deslocamento das investigações em ensino de matemática, que levam em conta os saberes 

próprios dos alunos, e particularmente, a natureza cognitiva desses saberes e seus diferentes 

modos de manifestação. 
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Eshiwani15 (1978), citado em Gerdes (1991, p. 19), defende o desenvolvimento 

do ensino da matemática, na medida do possível, “através de experiências práticas activas e 

com ajuda de meios de ensino pertencentes ao seu meio ambiente. Generalizações e estruturas 

deviam sair mais das experiências dos alunos do que de afirmações formais do professor”. 

Tais considerações, no entanto, não precedem a necessidade de abandonar o modelo 

tradicional do ensino da matemática. Pelo contrário, ele sempre será necessário. No entanto, 

entendemos ser possível realizarmos uma filtragem desse conteúdo e deslocarmos sua fonte 

de apropriação conjuntamente com os saberes da tradição, estabelecidos em um contexto 

definido e configurados, nos dizeres de Barton in Vilela (2004, p. 28), em “bases de 

racionalidade”.

  Dentro dessas considerações, o reflexo do movimento estabelecido na 

elaboração desses saberes integram elementos de representações singulares, na busca pela 

resolução de determinada proposição, a partir da estruturação esquemática e simbólica 

representativa de um modelo, conforme ilustramos no diagrama 01. 

O esquema mostrado no diagrama 01 permite-nos refletir um pouco sobre a 

essência então de atos que pudessem descrever e responder objetivos previamente estipulados. 

As ações então estariam muito vinculados a aspectos relacionados com a capacidade de inter-

relação das atividades mentais, elaboradas a partir das representações simbólicas assumidas e 

representações lingüísticas aceitas. De uma forma sucinta indicamos que as atividades 

contextualizantes estão baseadas nos saberes próprios e reais existentes em comunidades 

tradicionais, sendo necessários estudos historiográficos ou etnográficos na perspectiva da 

etnomatemática objetivando a identificação dos esquemas simbólicos e das estruturas 

subjacente a esses conhecimentos. Essas estruturas, ao nosso ver, formam uma matriz que 

denominamos antropo-matemática16.

A matriz descrita estaria incorporando o conjunto de conhecimentos locais 

existentes em comunidades tradicionais e que poderiam ser a base de discussão sobre 

problemas que pertençam a mesma ou que ultrapassam os seus limites geográficos e passam a 

ser de domínio mais extenso ou, até mesmo, global. 

15 Presidente da Comissão Africana para a Educação Matemática (1976-1986). Pronunciamento feito na 
Conferência Internacional sobre o desenvolvimento da Matemática no “Terceiro Mundo” em Khartoum 
(Sudão), em 1978. 

16 Em nossa concepção trata-se dos elementos formativos, encadeados em uma espécie de rede de significados, 
que constituem um saber tradicional. 
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Diagrama 01 
Possível estruturação esquemática de uma tipologia de modelo 

Saberes (matemática, artes, religião, linguagem, etc...Atividades contextualizantes

Podem ser desenvolvidas utilizando as
idéias da etnomatemática e da
modelagem (etno)matemática através
de...

SABER LOCAL: potencializado para atender as “suas” necessidades
locais, mas...

Podem ser importantes para o entendimento e o atendimento de 
necessidades globais.Esquemas simbólicos

ESTRUTURA ANTROPO-MATEMÁTICA

MATRIZ COGNITIVA DO 
PENSAMENTO MATEMÁTICO

Tal estruturação esquemática, se confirmada, poderia nos possibilitar um

entendimento maior sobre os movimentos cognitivos existentes em um determinado meio – 

especialmente os que são desenvolvidos a partir de estímulos próximos das idéias 
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matemáticas – e de como ocorre o desenvolvimento de pensamentos e habilidades motoras em 

pessoas que se encontram localizadas e, de certa forma, submetidas ao condicionante de 

estarem localizadas em uma região, histórica e geograficamente situada. 

Essa imersão de atividades contextuais, em um ambiente escolar – tendo como 

suporte de possibilidade, as atividades de natureza tradicional – estariam baseadas em 

situações de interesses específicos para a comunidade e para a região de seu entorno 

geográfico, pois, conforme Monteiro e Pompeu Jr. (2003, p. 65), existe a necessidade de se 

fazerem presentes nas propostas de ensino “questões mais amplas e fundamentais do 

cotidiano de uma comunidade que devem e precisam fazer parte da escola, pois são elas que 

dão significado tanto ao aprendizado dos alunos quanto ao papel da escola na comunidade a 

que pertence”. Essas questões, posteriormente poderiam ser expandidas, em termos de 

discussão, para problemáticas que vão além do campo coletivo da população e de seu espaço 

geográfico, estando, de alguma forma, relacionadas entre si. 

Essas considerações são muito evidentes nas palavras de Vergani (2003, p. 

132-133), quando discute a diversidade de contexto onde o ato matemático floresce, de como 

e onde ocorre o processo elaborativo de suas estruturas semânticas e sintáticas. Assim, 

[...] a etnomatemática rompe a torre de marfim onde o seu objeto matemático 
se elabora, para se dar conta da globalidade de contextos onde o ato cognitivo 
‘respira’ e ‘ganha corpo’. Esta com-fluência traduz-se nas metodologias 
convergentes da etnomatemática e da linguistica cognitiva, baseadas em novos 
pressupostos:

os ‘objetos’ existem a partir das nossas interações com o mundo; 
as características dos ‘objetos’ (que a língua descreve e a matemática 
estrutura) não são inerentes aos ‘objetos’ em si, mas dependentes da 
rede de interações estabelecidas pelo sujeito que as nomeia; 
os signos parcelares só ganham significação plena quando referidos a 
um ‘todo’ envolvente. 

Dentro dessa dinâmica local estabelecida, a partir das características acima formalizadas pela 

autora, é muito difícil não levarmos em consideração aspectos relacionados a outras 

manifestações de conhecimento – tais como a relevância dos sentidos e das imagens mentais – 

e, principalmente, a unificação de processos, ações, formas e comportamentos, conforme nossos 

interesses e necessidades. 

   Nesse aspecto, é importante mostrar como existe uma relação estreita entre a 

matemática e outras áreas de conhecimento, tais como a lingüística e a produção de signos 

(semiótica). Sendo a matemática uma forma de linguagem estruturada e altamente abstrata, seu 
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desenvolvimento, de certa forma, “fechado”, a princípio não parece estabelecer conexão com 

outras estruturas semânticas análogas. No entanto, acreditamos que o sistema de codificação e 

representação, construído pelo edifício matemático pode “ceder” alguns de seus elementos 

integrantes para a elaboração e a estruturação de outras redes de interação confluentes com 

outros saberes, que não o matemático.  

  Quando essas características são desenvolvidas – plenamente – na resolução de 

alguma proposição, talvez seja possível estabelecermos uma ponte de ligação com os vínculos 

educacionais, por mais que não consigamos enxergar essa possibilidade. Dentro dessa 

possibilidade, a estruturação de situações-problema e de mini-projetos de investigação, pode 

ser uma alternativa viável para o encaminhamento de atividades e também, para o 

entendimento das nossas interações, conforme a nossa motivação e necessidade indique. 

  No que se refere à resolução de problemas, desenvolvida a partir das situações 

propostas aos alunos, é evidente que os encaminhamentos das atividades possam projetar uma 

satisfação final das mesmas. Nesse sentido, elas precisam contemplar os aspectos e os 

objetivos que se propõem obter, bem como levar em consideração os esquemas de 

decodificação/representação realizados pelos alunos, com o objetivo de conectá-los com os 

critérios ou as características estabelecidas no âmbito escolar, conforme sejam solicitados a 

partir de necessidades diversas, ou seja, nas palavras de Orey e Rosa (2004, p. 47-48): 

[...] vamos dar a liberdade para que eles resolvam o problema como quiserem. 
Dessa forma, diferentes soluções vão aparecer [...]. De posse de todo esse 
material, podemos trabalhar com os alunos as diferenças entre os métodos, as 
limitações e as virtudes de cada método, e também podemos trabalhar com o 
fato de que é possível que dois métodos forneçam aspectos diferentes sobre o 
conceito com o qual os alunos estão trabalhando. 
 Trabalhar dessa forma apresenta várias vantagens: 

a) O problema pode ser formulado pelos alunos a partir de situações 
reais de suas experiências. 

b) Em vez de ensinar separadamente e depois tentar integrar os 
conteúdos, a integração acontece diretamente no processo de 
aprender, uma vez que uns vão estar aprendendo o método dos outros, 
ao mesmo tempo em que discutem todas as soluções apresentadas.

c) Esta é uma dinâmica extremamente agradável em sala de aula, na qual 
os alunos podem debater e participar ativamente. 

Embora isso seja possível operacionalizar dentro de um ambiente escolar é necessário ainda a 

busca por modelos explicativos e interpretativos para a validação das experiências formuladas 

pelos alunos, a partir das suas representações em forma de conteúdo gerado pelas situações 

propostas. Isso implica em definirmos uma estrutura de organização conceitual capaz de 
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abstrair os conhecimentos diversos existentes em um plano de atuação, que seja capaz de 

contemplar as diferentes relações que possam existir entre essas idéias, assim “[...] o método 

de educar matematicamente, passa a ser um processo de interação entre culturas, entre modos 

de pensar e de organizar o mundo” (OREY e ROSA, 2004, p. 08). 

Para que possam ser reconhecidos tais esquemas e procedimentos construídos 

pelos alunos, é perfeitamente aceitável a idéia de estabelecermos um “intervalo de aceitação” 

na perspectiva de formulação e de resolução de problemas. Para González (2003, p. 15), 

[...] la resolución de problemas es la tarea básica que el estudiante debe 
acometer a los fines de que pueda desarrollar estrategias y habilidades propias 
del quehacer matemático; en este sentido se supone que: (a) la resolución de 
problemas matemáticos en el aula propicia en los estudiantes una mejor 
comprensión acerca de la naturaleza de la Matemática y de las actividades que 
llevan a cabo los matemáticos; (b) las estrategias generales para la resolución 
de problemas aprendidas en las clases de Matemática pueden ser transferidas y 
aplicadas en otras situaciones; (c) como actividad fascinante, participar en la 
resolución de problemas incrementa la motivación hacia el estudio de la 
Matemática [...].17

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de considerações elementares sobre a resolução de 

problemas é de caráter significativo para a apreciação de manifestações e registros das 

atividades formalizadas, que levem em consideração o alcance de determinados objetivos. 

Tais objetivos certamente estariam próximos de serem alcançados se levássemos em conta, 

conforme as idéias dos intervalos de aceitação18, uma possível confluência entre os saberes 

que os alunos constroem e os saberes que eles, em teoria, necessitam, para estabelecermos um 

parâmetro de aceitação possível para o que de fato ocorre. 

 Além disso, o trabalho com projetos investigativos tem se tornado uma grande 

alternativa, para os professores, no encaminhamento e desenvolvimento das atividades de 

aprendizagem. Não apenas pelo fato de fazer prevalecer uma concepção de ensino voltado 

para a investigação e reflexão, mas também por discutir e fazer prevalecer um estilo 

diferenciado do ensino considerado tradicional, rompendo com aspectos mais formais de 

17 A resolução de problemas é a tarefa básica que o estudante deve empreender com o objetivo de desenvolver 
estratégias e habilidades próprias do fazer matemático, neste sentido supõe-se que: (a) a resolução de 
problemas matemáticos na aula propicia aos estudantes uma melhor compreensão acerca da natureza da 
Matemática e das atividades realizadas pelos matemáticos; (b) as estratégias gerais para a resolução de 
problemas ensinada na classe de Matemática podem ser transpostas e aplicadas à outras situações; (c) como 
atividade interessante, participar na resolução de problemas, contribui para motivar o estudo da Matemática. 
(tradução nossa) 

18 Refere-se às possibilidades de respostas, para explicação do que se quer ou se pretende obter, a partir de 
situações propostas. Implica em uma discussão sobre resultados encontrados (ou respostas encontradas) e sua 
possível validação (ou validações). 
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ensinamento de técnicas e reprodutibilidade de concepções e conceitos considerados únicos, 

no intuito de que se possa, conforme Pais (2002, p. 29-30): 

aprender a valorizar sempre o espírito de investigação. Esse é um dos 
objetivos maiores da educação matemática, ou seja, despertar no aluno o 
hábito permanente de fazer uso de seu raciocínio e de cultivar o gosto pela 
resolução de problemas [...] É preciso sempre buscar problemas que permitam 
mais de uma solução, que valorizem a criatividade e admitam estratégias 
pessoais.

Nessa perspectiva, o trabalho com os mini-projetos de investigação que conste de situações 

problemas variáveis, nos parece muito adequado, conforme a identidade e a tradição do grupo 

cultural investigado. Particularmente, falando do entorno social que é estabelecido ou em que 

se convive, baseado em práticas tradicionais instrumentais, acreditamos ser possível o 

trabalho em ambientes de ensino e aprendizagem dos aspectos mais específicos dessas 

práticas e, principalmente, tentar identificar qual o seu vínculo (ou vínculos) com a 

matemática formal. 

  Entendemos que essa possibilidade de investigação pedagógica seja 

significativa por possibilitar uma espécie de “abertura” em termos de elaborações variadas de 

“conteúdo” por parte dos alunos. A proposta precisa estar relacionada com aspectos artísticos 

e estéticos, potencialmente importantes no desenvolvimento das atividades que apresente um 

encaminhamento metodológico capaz de incluir idéias relacionadas a etnomatemática, a 

resolução de problemas e a modelagem (etno)matemática. Lembremos que os aspectos mais 

culturais, na perspectiva da etnomatemática, são considerados intimamente estabelecidos e 

sedimentados em moldes (modelos) de representação simbólica e formalizados através de 

técnicas elaboradas e (re)produtoras de significados os mais variados. Nessa perspectiva, 

Vergani (2002, p. 168) nos mostra que, 

A etnomatemática sabe que a linguagem não é ‘a imagem do mundo’: o
mundo constrói-se num processo cognitivo transaccional, através das 
interações sujeito/objecto/palavra. [...] Por isso a etnomatemática conhece e 
fala diferentes linguagens, desde as técnicas às simbólicas. A sua prática da 
racionalidade, habitada pela intuição e pelo pensamento criativo, recorre 
simultaneamente a processos heurísticos e a processos hermenêuticos.

Dado que a construção do conhecimento etnomatemático é desenvolvida a partir das 

especificidades técnicas e simbólicas. O que configura um desenvolvimento de um 

pensamento ou idéia, são os elementos que transitam pelo viés constituinte dos: 
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Elementos geradores do saber/fazer tecnológico, 

A interação homem-natureza e 

Os processos que estruturam essa interação. 

Os princípios formativos de nossa teorização estão sedimentados em trabalhos e teorias 

desenvolvidas nessas perspectivas, em que o aporte teórico encaminhado, na tentativa de 

explicar/desvendar os processos de cognição envolvidos na resolução das atividades, está 

basicamente sedimentado em considerações antropológicas. Dentre essas considerações a 

apreensão semiótica e a estrutura de comunicação lingüística de determinado grupo, são 

considerados como um dos fatores relevantes na explicação e na elaboração de procedimentos 

pedagógicos em termos de propostas de trabalho caracterizados a partir das atividades 

produzidas no entorno do grupo. Assim, assumimos a perspectiva de que a matemática é uma 

manifestação de caráter extremamente humano, ou seja, trata-se de uma ciência humana, que 

foi, é e será permanentemente associada ao desenvolvimento humano e tecnológico. 

Se, de fato, as estratégias originadas a partir do desenvolvimento das atividades 

produzidas são a base do crescimento tecnológico e social de uma população, é natural que as 

propostas de trabalhos docentes estejam devidamente orientadas e planejadas pelo professor a 

partir dessa diretriz. Isso se dará conforme, o seu contexto de atuação e a gestão de efetivação 

das propostas de trabalho formuladas, ou seja, “[...] a tarefa básica do professor seria a 

construção de estratégias de emergência de conhecimentos tácitos, resultantes tanto de 

atividades escolares quanto de vivências fecundas em ambientes extra-curriculares.” 

(MACHADO, 2004, p. 77). É, na perspectiva de um desenvolvimento antropológico da 

matemática, que passaremos a discutir na próxima seção, os processos que envolvem a 

questão básica da geração e construção do saber e do conhecimento matemático. 

2.2 O saber matemático e a geração do conhecimento em uma perspectiva transversal 

  A escola que encontramos, na atualidade, ainda se encontra embasada em uma 

forte tendência disciplinar. Nesse sentido, o corpo de conhecimentos a serem absorvidos e 

filtrados pelos alunos, em sua passagem pela vida escolar, encontra-se repartido em diversas 

áreas ou disciplinas. Mesmo na educação infantil e no Ensino Fundamental – séries iniciais –, 

onde a fragmentação do conhecimento é menos evidente, – tendo por base, algumas propostas 

curriculares setorizadas – percebe-se que os encaminhamentos apontam para o trabalho de 
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uma forma disciplinar. Segundo essas propostas, é necessário acompanhar “o ritmo das séries 

seguintes”, visando, nitidamente, a permanência de um ambiente propício aos aspectos 

disciplinadores e fragmentários da escola atual. 

  Mesmo com a significativa evolução em termos de concepções e posturas no 

que se refere às atividades pedagógicas, envolvendo as diversas disciplinas, o implemento e a 

execução de atividades de capacitação de professores, por órgãos governamentais e o advento 

de várias propostas pedagógicas, ainda é muito forte o caráter disciplinador e isolador das 

mesmas, no âmbito da escola, em qualquer nível de ensino. 

  Esse caráter fragmentário da escola esconde um dos principais motivos de sua 

ineficácia, tais como a desvinculação da mesma com a sua realidade, o desvio de suas 

finalidades básicas, bem como a sua utilização enquanto instrumento político.  

  Nessas condições, existe, claramente, a necessidade de acrescentarmos uma 

condição essencial para o desenvolvimento de perspectivas alternativas no trabalho docente, 

em especial o trabalho com as séries iniciais. É preciso a criação de espaços no próprio 

ambiente escolar que permitam a oportunidade de efetivarmos propostas diversificadas de 

trabalho docente. Mais ainda, é preciso que o órgão gestor a qual se encontra subordinada a 

direção da escola forneça essa liberdade e as condições necessárias para a efetivação das 

propostas de trabalhos que possam acrescentar outras opções na prática do professor. Partindo 

da concepção de que o trabalho pedagógico tende a ser cada vez mais diversificado, é 

importante que vise, principalmente, o afastamento do aspecto disciplinador.  

Essa perspectiva de trabalho pode ser desenvolvida, em ambientes escolares, a 

partir da inserção gradativa de procedimentos que contemplem a observação, a crítica e a 

reflexão sobre a ação proposta a uma determinada situação de complexidade, pois, “na escola, 

a preocupação dominante tem sido a de ensinar a ler, escrever e contar: na verdade, é preciso 

ensinar a observar, a ver, a experimentar, a projetar [...]”, conforme indica Machado (2004, p. 

91).

Ao ressaltar que o ato de ensinar, ler, escrever e contar, aliados aos processos 

de experimentação, observação e projeção são aspectos importantes no processo de ensino-

aprendizagem, é necessário afirmar que não são os únicos atributos, habilidades e 

competências que nossos alunos precisam e que devam ser desenvolvidos na escola. Existem 

muitos outros, tais como o desenvolvimento do senso crítico e a postura necessária para a 

tomada de decisões e discussões que, seguramente, podem servir como instrumentos de 

complementaridade para a efetivação de propostas diversas no âmbito da escola. Aliado ao 
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fato de se estar localizada em um tempo e um espaço determinado, conforme Gusmão (2003, 

p. 95), entendemos que 

[...] a escola organiza os processos de compreensão da realidade como 
universal e única, tomando por base um saber formal e abstrato distanciado do 
aluno, de sua vida e experiência. O saber que se ensina é, então, redutor de 
culturas que informam as realidades vividas dos sujeitos e desloca suas vidas 
das problemáticas imediatas que as envolvem, acreditando que o aluno é uma 
tábula rasa sobre a qual deve-se inscrever o conhecimento tido como real e 
legítimo [pois] 

É [assim] aqui que a pluralidade cultural de grupos étnicos, sociais ou 
culturais necessita ser pensada como matéria-prima da aprendizagem, porém 
nunca como conteúdo de dias especiais, datas comemorativas ou momentos 
determinados em sala de aula. 

Nessa perspectiva, e nos referindo especificamente ao fato de localizar uma pluralidade 

cultural muito acentuada, tanto a nível microscópico (heterogeneidade de uma sala de aula) 

como no nível macroscópico (diferentes grupos, localizados em diferentes regiões 

geográficas), somos favoráveis à idéia ou ao significado do desenvolvimento de estímulos e 

de saberes sob uma perspectiva sociocultural. Essas concepções inicialmente, repousam em 

saberes pautados na tradição cultural e no intercâmbio, mutação, junção e/ou transformação 

desses saberes, originados do inevitável encontro de culturas. Com isso, a geração de 

conhecimentos sistematizados posteriores, a partir desses saberes, imerso em pluralidades 

diversas, podem nos indicar múltiplos pontos de convergência e divergências de redes de 

significados, provenientes das ações desenvolvidas e postuladas em um dado momento de 

aquisição de conhecimento. 

  Essa consideração possui uma implicação relevante em termos de 

procedimentos estabelecidos no âmbito escolar, pois comporta dentro de si elementos até 

então pouco discutidos em cursos de formação de professores, no que tange a multiplicidade 

de caminhos a serem configurados no trabalho pedagógico do professor, conforme Machado 

(2004, p. 70-71) aponta, 

Para tratar dos mais diversos conteúdos, dentro de cada disciplina ou em temas 
transversais, não existe algo como um ponto de partida necessário, nem um 
único caminho a ser seguido. Múltiplas são as portas de entrada na rede de 
significações, [...] múltiplos são os percursos possíveis, na estruturação no 
planejamento dos trabalhos de uma disciplina ou de um curso. 

  Isso nos mostra a necessidade de encararmos o ensino e a aprendizagem não 

apenas da matemática, mas também das outras disciplinas, com um olhar mais diversificado 
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em termos de possibilidades de trabalho. Para que isso aconteça, é necessário realizarmos uma 

profunda reflexão sobre as nossas atitudes e posturas como professores, bem como estarmos 

abertos para receber “o novo” como algo a ser colocado à validação e posterior efetivação 

para com nossos alunos. 

  Tais considerações no âmbito da matemática nos mostra o quanto a disciplina 

deixa a desejar, da forma como ela é tradicionalmente conduzida. As possibilidades 

pedagógicas em termos de apreensão de significados, para os nossos alunos, poderiam ser 

muito valiosas se fosse agregado ao trabalho do professor, atividades até então consideradas 

impensáveis em termos de relevância para o trabalho docente na disciplina, conforme discute 

Cyrino (2005, p. 51), sobre as relações interdisciplinares entre as artes e a matemática, pois 

elas,

[...] se aproximam em propostas, raciocínios e lógicas, na investigação de 
conceitos, técnicas e estrutura estética, em diferentes contextos da história do 
desenvolvimento do conhecimento. São instrumentos no desenvolvimento de 
meios de sobrevivência e transcendência, embora este desenvolvimento siga 
modos diferenciados, padrões e estilos condicionados pelo ambiente natural e 
social (ethno). 

A nosso ver, essa aquisição ou apropriação de conhecimento estão muito embebidas das 

seguintes características, intrínsecas ao processo, e, ao que parece, fazem parte dele: as 

imagens mentais, mitos, crenças, materiais físicos locais, vínculos afetivos, estado de espírito, 

linguagem utilizada etc. Estariam sendo definitivamente incorporadas ao processo de 

formulação conceitual desses raciocínios e lógicas (poderia-se dizer de idéias) conforme o 

desenvolvimento proporcionado pelos trabalhos e atividades formuladas e planejadas pelos 

docentes, pois entendemos que “[...] a partir da exploração dos objetos do mundo físico, de 

obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato, [permitiriam] ao aluno estabelecer 

conexões entre a Matemática e outras áreas do conhecimento” (BRASIL, 1997, p. 56). 

As imagens mentais provenientes de lembranças passadas, presentes e futuras, 

bem como os lapsos de memória são elementos que, possivelmente, se fazem presentes nos 

registros escritos de muitas crianças. Esses aspectos podem ser evidenciados, conforme o 

discurso estabelecido por elas no momento em que são indagadas sobre os significados de 

seus registros. A comprovação desses registros indica uma necessidade de incorporação dos 

mesmos ao trabalho docente efetivo, pois entendemos que, nas palavras de Busquets e Leal 

(2003, p. 75): 



56
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

[...] o desenvolvimento conjunto de certas atividades de aprendizagem deve 
permitir a coexistência e o respeito aos comportamentos intelectuais de 
diferente nível evolutivo e de diversos estilos cognitivos. Compartilhar esta 
diversidade de comportamentos e tarefas deve pressupor um enriquecimento 
individual e coletivo. 

Esse enriquecimento individual estaria então muito condicionado aos elementos de ordem 

metodológica e técnica que teríamos em mãos para que, de fato, fosse estabelecido um 

desenvolvimento de atividades satisfatórias à aquisição de conhecimentos indispensáveis aos 

nossos alunos. 

  Ao olharmos esses aspectos sob uma ótica antropológica do conhecimento, é 

importante que tomemos um referencial que mereça uma discussão mais acentuada em termos 

de formas de pensar e agir. A concepção de ensino que por muito tempo foi admitida como 

satisfatória ao processo de aquisição de conhecimento matemático, foi fixada na apreensão 

simbólica da linguagem matemática de uma forma, na maioria das vezes, passiva, apresentada 

nos bancos escolares e praticada desde a educação infantil. Essa característica marcante da 

matemática praticamente deixa pouco espaço para uma reflexão sobre a natureza do 

conhecimento matemático, a partir de uma perspectiva antropológica. A busca por um modelo 

explicativo sobre a gênese do conhecimento matemático, em termos de apreensões, 

conhecimento e saber adquiridos fora da educação formal, se torna importante, desde que 

possa apontar elementos concretos de estágios de um desenvolvimento cognitivo condizente 

com essa perspectiva antropológica. 

Sabemos que esses saberes, considerados informais, existem e fazem parte de 

nossa vida. Eles são evidenciados pelas diversas manifestações de conhecimentos 

desenvolvidos pelas populações étnicas espalhadas pelo globo. Essas tradições estão muito 

fortemente enraizadas em suas estruturas internas de surgimento e de aquisição de 

conhecimentos baseados em saberes locais, mas que encontram-se atualmente em latente 

aproximação e contato com outras formas de domínio conceitual. De acordo com Maturana e 

Varela (2001, p. 264-265), 

A bagagem de regularidades próprias do acoplamento de um grupo social é 
sua tradição biológica e sua cultura. A tradição é ao mesmo tempo uma 
maneira de ver e de agir, e também uma forma de ocultar. Toda tradição se 
baseia naquilo que uma história estrutural acumulou como óbvio, como 
regular, como estável, e a reflexão que permite ver o óbvio só funciona com 
aquilo que perturba essa regularidade. 
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Tal reflexão indicaria um possível diálogo entre formas ou idéias cristalizadas pela tradição 

cultural e do que seja o conhecer e o transformar, em ambientes diversos. As atividades 

tradicionais são consideradas permanentes desde que suas estruturas de acoplamento19 não 

sejam consideradas desaparecidas dentro do entorno social a qual são produzidas. No entanto, 

o encontro de culturas, com o passar dos anos, se torna cada vez mais inevitável. Isso, de certa 

forma, reflete na possibilidade do desaparecimento ou de mutação dessas tradições.  

Todavia, o acumulo de instrumentação proporcionado pela historicidade de 

uma população, tende a permanecer vivo, desde que sejam criados mecanismos de 

sustentação para que essas tradições não se dissipem. Um desses mecanismos pode ser 

desenvolvido na própria escola, através de propostas e espaços que contemplem a mútua 

relação discursiva entre saberes. Isso não implicaria necessariamente a substituição ou 

supressão de uns conhecimentos, por outros, mas sim a possibilidade de convivência mútua, a 

partir de perspectivas múltiplas de projeções, pois “ao associar projetos com valores, o novo e 

o velho resultam indissoluvelmente articulados” (MACHADO, 2004, p. 127). 

  A perspectiva discutida nos mostra um caminho particularmente viável, no 

âmbito do ensino da matemática, o de mostrar e o de fazer acontecer o encontro dessas 

diversidades culturais, ou diríamos tradicionais. Trata-se do viés educacional como uma 

ferramenta importante e significativa para o desenvolvimento de possibilidades de integração 

entre culturas, discutida de uma forma bastante apropriada por Bello (2002, p. 322), ao 

afirmar que, 

Atividades relacionadas à agricultura, tecelagem e edificação de casas [...] 
parecem facilitar potencialmente a apreensão de relações espaciais – lugares, 
formas, texturas, volumes – relevantes para a reconstrução do conhecimento 
sistematizado da geometria, o que permite a visualização da linguagem 
matemática. Contextualizar o conhecimento matemático, isto é, relacioná-lo a 
atividades manifestas e desenvolvidas por diferentes grupos, é essencial. 
Entender a matemática e a relação que mantém com a organização e as 
práticas do grupo é o primeiro passo para [tentar entender] [...] um 
conhecimento socialmente valorizado. Dessa forma, a integração multi e 
intercultural torna-se necessária. 

Nesse sentido, muitos aspectos diretivos formalizados pelas pessoas desde o primeiro contato 

com o mundo ao seu redor, incluído os saberes matemáticos, são desenvolvidos de uma forma 

aleatória, mas que poderiam encontrar uma ponte em termos de aglutinação, organização e 

aperfeiçoamento de estímulos iniciais ou preliminares, essenciais para o desenvolvimento de 

19 Em termos culturais, significa as estruturas de representação e significados relacionais próprias da identidade 
cultural de uma população. 



58
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

atividades complexas. Esses saberes seriam alguns dos elementos preliminares e integrantes 

do processo de organização, de formas de explicação e de sistemas de representações, 

configurados a partir da linguagem construída no meio ambiente e a capacidade de cognição 

propiciada pelo fator de experimentação e pensamento-ação sobre o que se pretende dar 

forma, em termos de explicação.  

Para que isso seja possível é necessário que tenhamos vários elementos 

admitidos como instrumentos iniciais nos processos de aquisição do conhecimento, tais como 

“[...] o desenho, a língua oral, a escrita, a linguagem aritmética [pois] são utilizados como 

forma de expressão” na construção conceitual de significados, onde “[...] cada um desses 

sistemas constitui um instrumento que organiza de forma diferente a representação mental de 

um fenômeno” (BUSQUETS e LEAL, 2003, p. 101). 

  Nessa perspectiva, estamos falando de processos de conhecimento e de 

formalização de conceitos que dificilmente são explicados sobre uma forma disciplinar, ou 

seja, a esfera de sistemas de explicação sobre um determinado fenômeno ou manifestação se 

torna muito limitante se decidirmos reduzir suas respectivas explicações a uma esfera de 

conhecimento disciplinar. Teoricamente isso é possível de ser superado, mas, de certa forma, 

encontramos uma resistência muito grande, que precisa ser vencida, no aparelho público.

  Como já nos referimos anteriormente, a escola é, por excelência, o exemplo de 

fragmentação, disciplinarização e desorganização educacional mais acentuado, no que se 

refere aos processos educacionais. Isso, praticamente, delega à mesma a sua parcela de 

contribuição para a formação e evolução do pensamento disciplinar e autômato, muito 

fortemente inserido em nossa sociedade. Parece uma contradição, mas, o desenvolvimento 

histórico da mesma, coincide com um retrocesso quando nos referimos sobre o conhecimento 

e a prática pedagógica atribuída a aspectos não disciplinares e, o que é pior, nos mostra uma 

quase totalidade de consentimentos, omissões e falta de empenho do gestor público para que 

esse panorama nebuloso seja revertido. 

  A partir dessas considerações, estabelecemos como um possível 

desenvolvimento, o encaminhamento de ações, voltadas para a inserção de práticas 

pedagógicas alternativas e que levem em consideração os elementos considerados 

essencialmente pertencentes as diferentes disciplinas. Essa proposta de trabalho, a ser 

difundida como um espaço de discussão, leva em consideração saberes diversos, poderia ser 

desenvolvida a partir da configuração de espaços cada vez mais acentuados, envolvendo 

práticas alternativas de trabalho docente. Uma proposta inicial, para a configuração, 
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implementação e operacionalização de um espaço com essas características citadas acima, 

está indicada nas seções seguintes. 

2.3 Algumas notas sobre os espaços transversais em educação matemática – ETEMAT’s 

  O panorama educacional atual, relacionado à matemática, converge para 

muitas tendências ou propostas de trabalhos diversificados, além de alternativas pedagógicas 

para o ensino, aprendizado e formulação de conceitos matemáticos. Uma dessas propostas, é a 

inserção dos espaços transversais ou propostas relacionadas aos temas denominados de 

transversais, conforme nos indica uma série de autores que vem desenvolvendo propostas há 

vários anos20. Esses trabalhos retratam, em forma de relatos de investigações e experiências 

acumuladas, o que vem sendo desenvolvido nas últimas décadas sobre a transdisciplinaridade 

e a transversalidade como elementos de apoio ao aperfeiçoamento e atualização da prática 

docente do professor. 

  Um dos principais eixos norteadores de configuração da proposta confere uma 

perspectiva de trabalho que possibilita promover uma aproximação, articulação e integração 

entre diferentes áreas de conhecimento, a partir do estudo, avaliação e problematização de 

situações existenciais localizadas em um determinado espaço, historicamente construído. O 

desenvolvimento de tal perspectiva de trabalho pode tornar-se uma referência, conforme 

discussões em torno das possibilidades e necessidades de trabalharmos conteúdos, atitudes e 

valores relacionados ao ensino de diversas disciplinas, dentre elas a matemática. 

  Entendemos que não seja um modismo a ser esquecido brevemente, mas sim 

de uma proposta relevante que coloca em evidência os aspectos relacionados à não 

disciplinarização do conhecimento. Esse aspecto pode evidenciar, então, a geração de uma 

discussão mais aberta em termos de construção do conhecimento, e, cada vez mais encontra 

adeptos de suas práticas e de seus princípios. Mais especificamente da matemática, o 

desenvolvimento dessa proposta afasta, de certa forma, muitas crenças e mitos sobre o ensino 

da matemática e de suas disciplinas co-relacionadas. Nesse sentido, pressupomos, de antemão, 

que a construção do conhecimento é tecida como uma espécie de rede constituída de teias de 

interligação entre os diferentes aspectos das áreas disciplinares existentes. 

20 Cainzos (2003); Busquets e Leal (2003); Gimeno e Balaguer (2002); Delgado et al. (2002); Monteiro e 
Pompeu  Junior (2003). 
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  Defendemos que tal rede engloba não apenas os conhecimentos que 

teoricamente fazem parte do sistema educacional reconhecido como oficial. Incluindo aqui o 

corpo de conhecimentos formais e legitimamente concebidos pela academia e pela sociedade 

como potenciais e importantes para a aprendizagem dos alunos. Também inclui os 

conhecimentos tradicionais, pertencentes e agregados a um conjunto de valores difundido por 

determinada população. Isso nos mostra a existência de um imbricamento em termos de 

concepções relacionadas com os saberes formais e os saberes tradicionais. Essa afirmação 

indica que os saberes tradicionais (locais) e a educação matemática estão permanentemente 

em constante conjunção, a partir do momento em que levamos em consideração, no 

desenvolvimento de conteúdos e do aprendizado de nossos alunos, elementos até então não 

reconhecidos pelo sistema de ensino formal. Esses elementos, até certo ponto, desprezados e 

marginalizados pela mesma, tendem a ser importantes para o desenvolvimento de uma 

formulação teórica sobre a perspectiva transdisciplinar. 

  Ao defendermos, de fato, a possibilidade de atendermos práticas pedagógicas 

que levem em consideração os saberes considerados tradicionais, somos levados a discutir de 

que forma esses saberes podem ser importantes para a discussão envolvendo aspectos 

existentes no âmbito da escola e da comunidade local. Para que isso aconteça, é necessário a 

busca por um modelo de transposição conceitual capaz de, simultaneamente, mostrar sua 

relevância para o ensino de conteúdos e utilizá-lo como ponte de construção de novos 

conteúdos, com vistas ao entendimento de que “a capacidade de abstrair o contexto, apreender 

as relações fundamentais e referi-las a outros, a múltiplos contextos, significa um 

conhecimento mais valioso” (MACHADO, 2004, p. 26).  

Além disso, indicá-lo como um referencial em termos de uma teorização sobre 

o seu próprio desenvolvimento, em busca da validação como proposta de implementação, 

parece ser importante em termos de efetivação e atuação no currículo de ensino escolar. Isso 

depende essencialmente da discussão proporcionada pelos sujeitos atuantes na 

operacionalização do modelo, pois é necessário que exista uma perfeita conexão com os 

procedimentos e as relações existentes entre as tensões produzidas e as conseqüências 

fornecidas pelo diferencial e pela similitude existente em cada contexto.  

Ao considerarmos a proposição de uma postura alternativa para o trabalho no 

âmbito pedagógico da perspectiva transversal em educação matemática, é importante 

mantermos alguns cuidados relacionados a essa proposta: 

a) é perfeitamente prudente não cometer uma espécie de supervalorização de 

conhecimentos culturais (relativismo extremo) sob pena de decairmos em uma 
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superficialidade sobre a utilização desses conhecimentos no âmbito estrito do ensino e das 

necessidades mais particulares, produzidas em um determinado local (etnocentrismo); 

b) a conseqüência disso é um impedimento – de certa forma, proporcionado 

pelo “fechamento” de conteúdos a serem trabalhos no âmbito local – de se obter relações mais 

reflexivas e co-relacionais com aspectos considerados globais. Ou seja, é importante que, ao 

desenvolver a proposta no âmbito de um contexto particular, seja imprescindível o professor 

estabelecer pontes de relações existentes com situações e problemáticas mais gerais ou 

existentes em locais próximos de sua comunidade (nível municipal, estadual, etc...). 

  Com isso, o desenvolvimento de propostas de cunho diferenciado, do que 

estamos habitualmente acostumados a presenciar como educadores, se torna essencialmente 

um foco de mudança de postura e de concepção, sob a consideração daquilo que se pretende 

realizar e manter como algo válido para o trabalho docente. No que se refere ao 

desenvolvimento de um espaço transversal em educação matemática, é necessário descartar 

(pelo menos em parte), o modelo tradicional de ensino envolvido e presente em nossas 

propostas educacionais e efetivamente colocadas em prática de acordo com o fluxo de 

movimentos pedagógicos evidenciados em ambientes educacionais. A implicação imediata 

para esse tipo de proposição é o fato de indicarmos um rearranjo ou um desenho alternativo 

das estruturas procedimentais do currículo, envolvendo desse modo, não apenas as disciplinas 

relacionadas aos conhecimentos matemáticos e científicos, como também a busca por uma 

aproximação relacional que possa contemplar todas as outras – se não a maioria – das 

disciplinas localizadas no currículo pleno da escola, a nível fundamental e médio. 

  No diagrama 02 podemos verificar o fluxo de conhecimento que converge para 

o desenvolvimento de habilidades em termos de conhecimentos e de aprendizagens 

relacionados as diferentes disciplinas envolvidas no processo de ensinar e aprender. Cada 

disciplina está imersa em si mesma, cuidando unicamente de seus pressupostos de sustentação 

e disseminando a compartimentalização e a fragmentação do saber. As disciplinas setorizadas 

nos mostram o quanto ainda é desenvolvido os processos de ensino e de aprendizagem em 

nossas escolas, a partir dos encaminhamentos formulados para cada disciplina, 

proporcionando, assim, um distanciamento e um isolamento conceitual de partes ou recortes 

de conhecimentos fragmentários e afastados umas das outras. 

  Essa perspectiva do fluxo de conhecimento, na forma disciplinar ou setorizada 

tende a ser reduzida, na medida do possível, desde que, se faça necessário a – permanente –  

reflexão e revisão sobre os modelos de gestão pedagógica e de atitudes conceituais e de 

crenças advindas dos professores. Sabemos que é um fato a necessidade de estabelecermos 
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mudanças na estrutura principal do ensino, na qual se faz integrante, o sistema nacional de 

currículos e de gestão pública. Essa iniciativa é possível, desde que exista uma importância

necessária em conhecer as muitas experiências que já foram realizadas ou estão em

andamento, sobre proposições pedagógicas, não apenas no âmbito do ensino da matemática, e 

sua força de validação para a incorporação de seus pressupostos teórico-filosóficos nas 

propostas governamentais oficiais. 

Diagrama 02 
Fluxo do conhecimento disciplinar: ambiente pedagógico tradicional 

Matemática
Geografia
Est. Religiosos 
Est. Sociais 
História
Lingüística
Artes
Filosofia
Ciências ambientais
Biologia
Ciências físicas 
Etc...

As discussões acima indicadas nos remetem a uma espécie de re-configuração 

do espaço escolar, conforme indicada em Alvarez (2002) e Busquets (2003), sob os aspectos 

relacionados à atuação do professor, precedendo o indicativo de procedimentos formalizados

em uma proposta permanente de atuação docente. Essa proposta então estaria convergindo 

para os aspectos relacionais aos ambientes ou espaços considerados transversais, a partir do 

momento em que a decisão pelos encaminhamentos formalizados no âmbito do espaço escolar 

possa ter significado para as pessoas envolvidas com a educação na comunidade. A 

elaboração e a formalização de uma proposta de trabalho na perspectiva em que propomos

discutir está relacionada com a indicação de um tipo de modelo representativo, indicado no 

diagrama 03. 
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O indicativo de configuração do fluxo de conhecimento em um ambiente

voltado para a perspectiva transversal aponta para o fato de que, não seja considerado o 

pressuposto de encarar essa perspectiva de trabalho como um abandono das disciplinas em si, 

e de seus critérios de atuação. Indicamos que as mesmas podem ter o seu espaço de 

movimento na escola reconfigurado, a partir de situações e, ou problemas que se colocam

diante de nós, de tal forma que, se torne dificil uma análise e uma tomada de discussão e ação, 

se enquadrarmos ou visualizarmos essas situações, a partir de uma única disciplina. 

Diagrama 03 
Fluxo do conhecimento: espaço transversal 

Matemática Geografia Est. Religiosos

História Lingüística

Filosofia Ciências ambientais

Biologia

Est. Sociais

Artes

Ciências físicas 

Etc....

No esquema proposto (Diagrama 03), indicamos um tipo de representação em

termos de intercomunicações entre as diferentes áreas disciplinares. As setas bidirecionais 

indicam as interligações e a comunicação orgânica necessária entre as disciplinas de tal forma

que os limites conceituais existentes nas próprias disciplinas se tornam insuficientes para um

encaminhamento de proposta, na perspectiva que assumimos.

É importante frisar, no entanto, que o tipo de esquema representativo proposto 

no diagrama 03, é apenas uma possibilidade de mostrarmos as possíveis conexões entre áreas 

disciplinares distintas. Assim, a configuração de um espaço transversal pode assumir,

portanto, muitas outras formas ou estruturas de representação e de interconexões. 

Nesse sentido, a organização, construção e operacionalização de situações, 

atividades e mini-projetos a serem postos em ação, em uma comunidade, tendem a assumir
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essas configurações, conforme o direcionamento e a condução estritamente formalizada pelo 

professor ou grupo de professores responsáveis pela proposta de trabalho a ser desenvolvida 

no âmbito escolar. Elas mostram, inclusive, a interligação existentente e necessária para que 

ocorra a dinâmica e o movimento, a partir de procedimentos indicados, da própria produção 

do conhecimento estabelecido em dado momento (setas em pontilhado). 

Em síntese, falando de uma forma metafórica, poderíamos “quebrar” as 

disciplinas em pedaços e recompor esses pedaços, a partir de nossas necessidades e vontades 

específicas, desde que exista uma ligação, um sentido e um significado para essa 

(re)composição, conforme as situações propostas assim o exigirem. Essa característica, por 

mais que possa ser considerada ou caracterizada como fragmentária, pode nos mostrar 

exatamente o contrário, ou seja, a impossibilidade de construirmos caminhos de resolução de 

problemas essencialmente disciplinares, incapazes de determinar a busca por uma discussão 

mais ampla sobre situações que nos incomodam e nos afligem ou de situações relacionadas 

com a cultura local. 

  Levar um problema, em um âmbito transversal, para discussão em sala de aula 

implica em estabelecer um nível razoável, em termos de conscientização e esclarecimentos 

sobre o que se propõe realizar. O fluxo de conhecimento gerado a partir da proposição de 

procedimentos de respostas, estaria relacionado ao fato de levarmos em consideração: 

Os recursos humanos e os recursos materiais necessários para o desenvolvimento de 

uma proposição de eventos; 

A contemplação de caminhos de investigação e, conseqüentemente, respostas aos 

problemas formulados; 

A adequação do trabalho a ser desenvolvido em determinado nível ou série; 

O trabalho conjunto com as professoras e professores, escolhendo, planejando e 

definindo as atividades e ações a serem desenvolvidas; 

O diagnóstico proporcionado, através de núcleos de investigações baseados no local, 

e a percepção de problemas que mereçam uma intervenção-ação em busca de uma 

tentativa de solução (ou soluções). 

Conforme o trabalho a ser desenvolvido, escolhido após uma sondagem inicial 

ou um estudo preliminar de possíveis problemas existentes, é necessário indicar quais 

situações ou problemas a serem desenvolvidos podem nos fornecer subsídios para a dinâmica 

do mesmo. A medida em que o encaminhamento proporcionado pelas atividades indicarem os 

percursos em termos de ações a serem implementadas, é possível estabelecermos a 

configuração de um esquema introdutório de atividades baseadas na perspectiva dos espaços 
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transversais, conforme está indicado no diagrama 04. Ele nos mostra as características 

internas da estrutura necessária para a implementação da proposta, bem como serve de base 

para a implementação de qualquer projeto preliminar de investigação, a ser colocado em

prática, nos moldes propostos neste trabalho. 

A partir dessa perspectiva de trabalho, é impossível não realizarmos uma

análise mais detalhada de nosso modelo introdutório relacionado à proposta dos espaços 

transversais na perspectiva da educação e da educação matemática. Em primeiro lugar, é 

necessário afirmar que tal proposta de trabalho dificilmente encontra eco em nossos 

ambientes escolares, que forneçam uma quase totalidade de desconhecimento sobre propostas 

adjacentes. Isso, no entanto, não nos fornece subsídios negativos para a sua futura 

implementação até por que, o fato de existir desconhecimento não implica necessariamente

em sua não integração às práticas da escola e posterior validação. 

Diagrama 04 
Possível configuração para um espaço transversal em educação matemática 

ETEMAT

TEMA/TÍTULO

OPERACIONALIZAÇÃO OU 
IMPLEMENTAÇÃO

INTERVENÇÃO/APLICAÇÃO
SOCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES 

VALIDAÇÃO DE SOLUÇÕES 
ENCAMINHAMENTOS

AÇÕES
FORMULAÇÃO DE 

ESTRATÉGIAS
HIPÓTESES

CAMINHOS DE SOLUÇÕES 
POSSÍVEIS

CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS 

LOCAL:

PROBLEMAS DE COMUNIDADES 
SABERES TRADICIONAIS 

SABER-FAZER DAS POPULAÇÕES 
RELAÇÕES COM PROBLEMAS GLOBAIS 

OUTROS

A configuração21 dos ETEMAT’s conforme o diagrama 04, nos leva as 

seguintes características propostas em sua estrutura: inicialmente, ao tomarmos conta de 

problemas, situações ou características intrínsecas a uma comunidade, se tornaria socialmente

relevante, para efeito de discussão e crítica, a relação dessas características com aspectos 

21 Uma configuração mais detalhada do diagrama 04 está formalizada no capítulo 03 (diagramas 07 e 08), 
proporcionando uma visão mais específica das características inseridas nos processos de formalização da
proposta.
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globais ou externos à comunidade. A partir de então, a formulação de ações, configuradas em 

estratégias, hipóteses e caminhos de soluções possíveis seriam o marco inicial para a 

operacionalização e implementação da proposta. A construção desses caminhos indicaria o 

grau de interferência e alteração do meio em si, conforme a disponibilidade das pessoas 

envolvidas no desenvolvimento do trabalho e a validação de propostas de soluções ao final do 

mesmo, com a proposição (ou proposições) de encaminhamentos de soluções. 

A validação dessa proposta em círculos de interesse22, conforme a sua 

implementação gradativa possa fornecer, indicam a criação e discussão de modelos 

preliminares a serem introduzidos gradativamente em ambientes escolares, dependendo do 

interesse e motivação do grupo que irá levar a frente tal idéia. Valente (2003, p. 25-26), nos 

mostra que: 

A escola tem sido, histórica e hegemonicamente, espaço de imposição, 
monólogo, certezas, coabitações. Sua ação homogeneizadora, não por 
acaso, também tem desencadeado reações e reivindicações de respeito 
à diferença, na medida em que é expressão da sociedade abrangente e 
é atravessada por seus conflitos e contradições. 

De certa forma, o aspecto político não estaria de fora de nossas discussões. Devido à natureza 

essencialmente transdisciplinar de nossa proposta, essas discussões não podem estar centradas 

apenas em soluções procedimentais em termos pedagógicos e metodológicos. Existem muito 

mais aspectos em “jogo”, tais como os aspectos políticos e sociais. 

A partir desse aspecto, as considerações indicadas aqui tomam uma dimensão 

de relevância significativa, para a obtenção de reflexões, conclusões e de proposições sobre 

encaminhamentos relacionados ao estado atual de ensino, no âmbito da matemática, e o que 

queremos dispor para nossos alunos, pois pressupomos e “[...] ressaltamos aqui que propomos 

a matemática como um instrumento para a interpretação e a compreensão de um tema (fruto 

de uma necessidade e interesse do grupo) e não o tema como instrumento para se ensinar 

matemática” (MONTEIRO e POMPEU JR., 2003, p. 64). 

22 O termo aparece em Cherinda (1994), tratando-se de uma referência as atividades extra-curriculares 
conduzidas por Gerdes, a partir de interesses relacionados às práticas tradicionais existentes na África, 
conjuntamente, a um grupo de professores ou de pessoas interessadas em um objetivo próprio e comum. 



67
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

2.4 Uma definição para a idéia dos temas transversais e suas relações com a educação 
matemática

Tendo em vista que os temas denominados transversais nascem como uma 

espécie de reação aos aspectos rigidamente disciplinares em que se encontra a escola, é 

natural encontrarmos ou identificarmos a busca por um conceito ou definição tipicamente 

representativo e que venha a mostrar uma espécie de consolidação das idéias até então 

formuladas sobre os mesmos. De acordo com Gavidia (2002, p. 20), o conceito de transversal 

está relacionado com a acepção da palavra, tal qual o sentido daquilo “que se estende 

atravessado de um lado a outro”, e “encadear”, “transpassar”, “infiltrar-se”, de modo que 

temos dois significados: o de cruzar e o de transpassar. Tal perspectiva teórica está ainda em 

formação devido ao seu desenvolvimento recente, relacionado à formulação conceitual e 

operacional, por se tratar de um conceito novo. Conforme forem sendo estabelecidas 

investigações e proposição de relatos e projetos – na perspectiva que propomos desenvolver –, 

é nossa intenção estabelecer contribuições para a construção de um conceito satisfatório na 

perspectiva transversal do ensino. 

Em nosso entendimento, pode ser considerado um tema ou assunto a ser 

desenvolvido a partir de uma situação ou propriedade intrínseca ao interesse de uma 

determinada comunidade ou população. Em outras palavras, o tema transversal, tem o seu 

valor estabelecido a partir do momento em que é atribuído ao mesmo uma situação ou aspecto 

capaz de indicar uma possível formulação de estratégias e diagnósticos que possam motivar, 

mostrar e operacionalizar determinadas ações com vistas a um bem comum. 

Isto remete, rapidamente, a atributos ou competências que precisaríamos ter, no 

que se refere à capacidade de estabelecermos um equacionamento entre o desenvolvimento 

conceitual e metodológico de um determinado tema e suas possíveis relações com outros 

aspectos fora do contexto onde originalmente foi concebido e desenvolvido. Esse aspecto 

tornaria sua validade e sua existência como um artefato relativamente útil ao professor, 

referente aos aspectos relacionados à inserção de elementos que poderiam contribuir com a 

sua prática pedagógica e o seu crescimento intelectual. 

A partir do momento em que, nos predispomos a configurar uma proposta 

didática para os ETEMAT’s, indicamos um ponto de partida para novas reflexões de como 

desenvolver e encaminhar novas relações entre o saber e o fazer do professor e do aluno. No 

âmbito do ensino da matemática, implica em construir e validar a confiança necessária para a 
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permanência da proposta como prática alternativa aos docentes. Essa proposta visa 

essencialmente tornar possível o trabalho docente, a partir dos pressupostos teóricos da 

educação matemática e áreas adjacentes, que contemple a ação e proposição de atividades e 

de projetos relacionados com o fluxo de conhecimento, gerado a partir de ambientes 

estritamente particulares ou locais. 

Nesse sentido, a elaboração de um espaço transversal, na perspectiva da 

educação matemática não implica necessariamente o seu “fechamento” em termos de 

procedimentos localizados nessa área. Muito pelo contrário, a idéia principal do 

desenvolvimento dessa proposta, trata essencialmente das relações possíveis entre os 

elementos conceituais advindos do conhecimento matemático e os aspectos envolvidos no 

saber/fazer tradicional de comunidades. 

A partir desse aspecto, é importante esclarecer que se trata de uma proposição 

que abrange atitudes e possíveis esclarecimentos, que se fazem necessários, quando da 

implementação e operacionalização da proposta. Em primeiro lugar, a proposta visa contribuir 

para o significado e o trabalho envolvendo a dimensão transversal na educação matemática. 

Em segundo lugar, entendemos que um trabalho dessa natureza pode ser importante por 

possibilitar duas perspectivas diferenciadas em termos de enfoque experimental.  

A primeira perspectiva, diz respeito à experimentação vivenciada pelos 

próprios alunos, no que se refere aos possíveis aspectos inovadores e contribuições para a 

formação e construção de conhecimentos derivados dos encaminhamentos formulados através 

da proposição de momentos nos espaços transversais. Isso pode permitir o entendimento 

maior e alguns esclarecimentos sobre os comportamentos cognitivos originados dos próprios 

alunos, especialmente aqueles relacionados ao conhecimento matemático. Com isso, o 

trabalho desenvolvido pelo professor, nesses espaços, se torna importante para o 

desenvolvimento do plano factual, verbal, visual e simbólico dos processos envolvidos na 

cognição, dos estudantes. A nosso ver, esses planos são considerados diferenciados – mas 

nunca não relacionados, uma vez que as quatro etapas são relevantes e imprescindíveis para o 

aprendizado de conceitos, não apenas matemáticos (ver o Diagrama 09, no capítulo 6). 

A segunda perspectiva trata da própria validação da proposta no meio docente, 

pois poucos trabalhos foram ou estão sendo desenvolvidos até o momento. É importante que 

exista a divulgação e conhecimento, por parte do público, de trabalhos na área para que se 

tenham discussões teóricas sobre as potencialidades de incorporação de atitudes, crenças e 

valores provenientes do desenvolvimento de uma postura derivada dos ETEMAT’s, em 

cursos de aperfeiçoamento de professores. 
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Outro aspecto importante, a ser discutido sobre a proposta está relacionado 

com o fato de que seja possível a necessidade permanente de uma revisão nas próprias 

diretrizes teórico-metodológicas iniciais da mesma. O fornecimento de fundamentos 

filosóficos que tal proposta subentende dependerá essencialmente das reformulações e ajustes 

nos modelos teóricos, com vistas ao seu aperfeiçoamento contínuo. 

Sobre os ETEMAT’s é importante alertar aos professores, independente da 

disciplina, que o trabalho nessa perspectiva é considerado um contraponto a muitos 

pressupostos historicamente enraizados na instituição escolar. Assim, é natural a resistência e 

o surgimento de entraves e até mesmo o impedimento por parte de setores situados na 

hierarquia escolar, no desenvolvimento desse tipo de atividade. Tal consideração torna-se 

relevante em termos de discussões, pelo fato de já termos vivenciado situações dessa natureza 

em nosso próprio trabalho, quando em desenvolvimento. 

2.5 Sobre a Etnomatemática, a etnomatemática e as estruturas lógicas envolvidas na 
(etno)modelagem matemática 

  Algumas controvérsias, discussões e tensões tem marcado os estudos na 

perspectiva Etnomatemática, nos últimos anos. Tais discussões são plenamente do 

conhecimento da comunidade matemática e envolvem controvérsias possivelmente existentes 

entre a Etnomatemática e a Modelagem matemática. Os trabalhos desenvolvidos por 

Scandiuzzi (2002), Orey e Rosa (2003), D’Ambrosio (2001, 2002), Fossa (2004, 2005) 

mostram em alguns momentos pontos de concordância e também de discordância. Afinal de 

contas o que está certo ou correto para que exista uma caracterização plena da 

Etnomatemática e da Modelagem matemática? Afinal, qual (ou quais) a(s) relação (ou 

relações) existentes entre esses dois pressupostos assumidos por boa parte dos pesquisadores e 

investigadores em educação matemática, no Brasil e no mundo? 

A matemática é considerada por muitos a rainha das ciências. Para muitos 

carrega a supremacia e a glória de um sucesso jamais visto em qualquer outra manifestação do 

conhecimento. Isto, por si só expressa uma dimensão sobre o que de fato possibilitou essa 

internalização e enraizamento do conhecimento matemático como um campo de 

instrumentação de saberes formalizados, relevantes, praticamente, em qualquer segmento de 

nossa sociedade. 
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  Embora suas raízes sejam reconhecidamente estabelecidas na Grécia antiga, 

como uma ciência dos entes abstratos, muitas de suas características simbólicas e 

procedimentais devem-se ao desenvolvimento de formas de pensamentos produzidos pelos 

paises que margeiam o Mediterrâneo e do território muçulmano. Agregado a isso, atividades 

de ordem prática, com vistas às necessidades mais triviais como a demarcação de um lote de 

terras, até a construção de complexos dispositivos de engenharia hidráulica, civil e mecânica. 

Além disso, seu aspecto lúdico também é um indicativo de que muito desse conhecimento não 

chegou até nós por nenhum tipo de registro escrito e sim oralmente. Foram poucas as fontes 

de acesso que se tornaram disponíveis, mas que demonstraram uma relevância muito forte no 

desenvolvimento do caráter axiomático e estrutural, base para a incorporação da matemática 

em praticamente todos os setores ativos de nossa vida. 

  Mesmo sendo a matemática movida atualmente por um caráter lógico e 

simbólico, estritamente relacionado com as abstrações, é um fato atual o reconhecimento de 

outros processos ou modos de pensamento, muito próximas da matemática. Essas idéias 

matemáticas estão relacionadas à existência de procedimentos algorítmicos, formalizadas a 

partir de operações matemáticas e estruturas construídas ou estabelecidas no plano cognitivo. 

A formulação ou resolução dessas operações – sejam aritmética, algébrica, fracionária ou 

geométrica – tomam forma em diferentes representações e necessidades contextuais, a partir 

do momento em que delimitamos um espaço de sistemas possíveis. 

Tais pressupostos são assumidos por Fossa (2004), como atividades que 

antecedem o surgimento da matemática. Em uma perspectiva histórica podemos afirmar que 

se tratam de atividades que, foram incorporadas, remodeladas ou transpostas ao modelo de 

estruturação advogado atualmente para a matemática. Em um sentido antropológico, é 

razoavelmente plausível supor que os movimentos cognitivos que antecedem e que sucedem 

um determinado evento existem, e estão muito relacionados com atividades cognitivas 

externas e internas. Relação essa que pode ser estabelecida tanto com as estruturas 

perceptíveis no espaço e no tempo (símbolos, linguagens, representações semióticas), como as 

imperceptíveis (mas existentes) estabelecidas em contextos diversos, especialmente as 

relacionadas com a mitologia e as crenças constituídas em um determinado local, 

configurando assim, uma estrutura lógica existente sobre os pensamentos e ações produzidos 

em um determinado meio. 

  Antes, no entanto, que adentremos nos aspectos acima descritos, de uma forma 

preliminar, é importante fazermos uma caracterização sobre o estado atual dos estudos em 

Etnomatematica. É importante indicar que os estudos nessa perspectiva, já ultrapassaram a 



71
MAFRA, J.R.
ESPAÇOS TRANSVERSAIS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

concepção de que somente as idéias matemáticas eram o foco de investigação. Atualmente, a 

maioria dos trabalhos traz em seu bojo de discussões, descrições e conclusões sobre uma 

concepção holística e transversal no que se refere ao estado de configuração de um 

determinado foco de estudo. Além disso, existe a assunção de uma concepção transdisciplinar, 

se o objetivo da investigação, nessa perspectiva, é estabelecer relações entre a pedagogia, o 

ensino e a aprendizagem das pessoas que compõem determinado grupo de estudo e o 

entendimento da sua etnomatemática local. 

As implicações para a tomada de postura acima indicada, pode ser refletida em 

diversas direções. Em primeiro lugar, a perspectiva de investigação toma forma de uma 

amplitude que escapa à fronteira disciplinar apenas da matemática. Conseqüentemente, outros 

ramos de conhecimento se agregam ao entendimento da realidade etnomatemática de uma 

dada população. Isto, por si só, já delega um fator desafiador para quem deseja assumir uma 

investigação dessa natureza. Reproduzir, discutir e implementar essa realidade 

etnomatemática na escola é, atualmente, mais difícil ainda, pelo fato de termos poucos relatos 

de experiência nessa direção, fato este que tende a ser reduzido gradativamente, à medida em 

que novas investigações são feitas. 

O que queremos salientar, no entanto, aqui, dentre outros aspectos a serem 

discutidos posteriormente, é o fato de acreditarmos que o saber e, conseqüentemente a 

geração de conhecimentos sistematizados posteriores a partir desse saber – imersos em 

pluralidades diversas – podem nos indicar múltiplos pontos de convergência e divergências de 

redes de significados, provenientes das ações desenvolvidas e postuladas em um dado 

momento de aquisição de conhecimento. Em outras palavras, estamos falando da lógica (ou 

lógicas) envolvida no processo e produção/reprodução de conhecimento e de modelação desse 

mesmo conhecimento. 

A palavra lógica, conforme Ferreira (1989), indica coerência de raciocínio, de 

idéias, modos de raciocinar peculiar a alguém, ou a um grupo, etc. Filosoficamente e 

matematicamente falando, a lógica está relacionada com o estudo das estruturas e dos 

princípios relativos à argumentação, dedução e demonstração, conforme Japiassú (1996). A 

concepção de lógica passa pelos pressupostos assumidos pelas diferentes escolas de 

pensamentos, configurando verdadeiros estudos do pensamento, da linguagem simbólica e do 

real. Mais tarde subdividiu-se a partir de diferentes ramos provenientes da lógica matemática, 

estruturando-se a partir de um alto grau de abstração, na construção de sistemas formais.  

Para efeito de caracterização do nosso estudo, interessa-nos discutir a lógica 

relacionada com os modos de raciocinar e de representar o real, a partir da configuração e 
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estruturação do pensamento lógico, extraída da percepção e do domínio de representações 

existentes na realidade. É possível que, na maioria das vezes, essa percepção e domínio de 

representações do real seja continuamente (re)configurada, em forma de feed-back, na mente 

humana, exigindo a formulação lógica de entendimento e de construção do real como 

estruturas em redes de operadores cognitivos de uma forma bricolada. Tais redes estariam 

envolvendo imagens mentais, mitos e crenças estabelecidas em uma determinada 

particularidade, absorvidas, gradativamente, no meio social e educacional através de 

mecanismos de apropriações de conhecimento. Na perspectiva antropológica a qual 

descrevemos acima, este sentido será o que utilizaremos a palavra lógica ao longo desse 

trabalho.

Além dessas características encontramos também os materiais físicos locais e 

os vínculos afetivos configurados através de procedimentos tipicamente comportamentais, 

conforme o estado de espírito que se encontra uma determinada pessoa, pois “a diferença 

entre diferentes pessoas reside em suas crenças básicas, ou na ‘lógica’ que usam ou em 

ambas” (FASHEH, 1998, p. 18). Nesse sentido, os registros relacionados aos sistemas de 

representação construídos pelas pessoas podem estar fortemente estruturados de acordo com o 

sistema de signos lingüísticos estabelecidos na comunidade e sua estruturação, a partir dos 

movimentos cognitivos estabelecidos em determinada necessidade ou pulsão de 

sobrevivência. A partir desse aspecto os elementos estruturantes existentes e localizados em 

um determinado grupo, obedecem, ou melhor, estão construídos a partir de seus sistemas de 

mundos inicialmente concebidos. Historicamente, isso significa que muitos elementos que 

hoje vemos disseminados em outras culturas pertenceram no passado, possivelmente a uma 

única cultura e civilização, incluindo-se toda e qualquer possibilidade de manifestação lógica, 

independente de ser matematizável ou não. 

O encontro de culturas possibilitou a fusão/encontro, a adaptação ou a 

transposição desses elementos e de conhecimentos, de uma forma inevitável. Fato que ocorre 

atualmente com extrema rapidez, face às condições tecnológicas desenvolvidas, conforme 

D’Ambrosio (2005) nos revela. Além disso, esse aspecto possui uma implicação muito 

considerável no que se refere aos modelos de representação matemática desenvolvidas pelos 

estudiosos em modo geral. Conforme Fasheh (1998, p. 12): 

O objetivo do ensino da matemática deveria ser descobrir novos “fatos” acerca 
da própria pessoa, sociedade, cultura e capacitar o estudante a fazer melhores 
julgamentos e tomar decisões; construir relações entre conceitos matemáticos, 
situações concretas e experiências pessoais. 
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Isso somente é possível se existir o domínio de técnicas e de procedimentos relacionados ao 

seu entorno de vivência, mais ainda, a exigência do domínio de procedimentos e de técnicas 

existentes fora de seu contexto. Embora possam existir diferenças ou ambigüidades entre 

procedimentos e técnicas, é falsificador afirmar que diferentes técnicas podem ser 

insuficientes em outros contextos que não o de origem. 

Nesse aspecto a seguinte questão é evocada: Qual a relação entre a 

Etnomatemática e a Modelagem, haja vista que, de acordo com Morais (2005, p. 43), 

[...] a elaboração do modelo matemático, portanto, é conseqüência da 
organização do grupo, dos significados que ele atribui aos termos, da maneira 
como o grupo formaliza/organiza os dados obtidos, enfim, depende da forma 
como os membros do grupo se relacionam, de como eles se vêem. 

Sendo a etnomatemática produzida e disseminada a partir de uma determinada especificidade, 

entendemos que a mesma transforma a realidade, conforme a interferência e ação, já apontada 

anteriormente por D’Ambrosio (2002), no ciclo do conhecimento. Essa interação permite 

existir uma troca de ações e estímulos não visíveis em termos de conseqüências posteriores 

nos resultados, capaz de produzir fluxos de conhecimentos tanto identificáveis pelas 

características internas de uma determinada população, quanto pelo domínio às vezes 

necessários e importantes em contextos distintos. Fasheh (1998, p. 18-19) nos informa que 

[...] diferentes crenças e diferentes lógicas são necessárias em ocasiões 
diferentes e em situações diferentes; não existe uma lógica perfeita que seja 
boa para todas as ocasiões e para todas as situações. Assim, em nosso ensino, 
devemos armar os estudantes com diferentes tipos de lógica e com a confiança 
de escolher aquela que eles sentem ser a mais apropriada. 

Nesse sentido, entendemos que o desenvolvimento de representações espaciais e aritméticas 

pelos seres humanos está relacionado com os sistemas de representação específicos de cada 

cultura, ou seja, trata-se de uma lógica subjacente ao meio e ao sistema a qual estamos 

inseridos. É possível admitirmos que a relação existente entre a Etnomatemática e a 

Modelagem matemática (que poderíamos perfeitamente chamar de modelagem 

etnomatemática) repousa essencialmente no plano cognitivo (cognição). As lógicas 

subjacentes a esses conhecimentos etnos, parecem coexistir em um plano cognitivo capaz de 

estabelecer uma plenitude de possibilidades e de resoluções em determinadas situações, 

conforme as necessidades assim a solicitarem e permitirem a sua ativação. 
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Tais planos cognitivos só estarão em condições de operarem com significado, 

sozinhos ou em coexistência, a partir do momento que existir um significado lógico e, 

principalmente, um domínio por parte dos alunos, das estruturas que compõem determinado 

sistema de representação, além da adaptação ou transposição para novos contextos existentes, 

ou seja, “quais as crenças e tipo de lógica que aquela pessoa está usando.”, assim como o fato 

de identificarmos “como essa pessoa veio a aceitar ou adotar esta lógica [...]” (FASHEH, 

1998, p. 18), com vistas à elaboração das relações entre esses sistemas de representações. 

Com isso, temos o intuito de exprimir pleno domínio dos planos de cognição (ou seja, sua 

etnomatemática) a partir do momento em que seja possível o estabelecimento de um domínio 

(controle) sobre as representações e os significados formulados pelos alunos. 

Isso, ao nosso ver, independe da série ou idade escolar, dependendo muito da  

proposição e da evolução gradativa de estágios de situações de complexidade eminente e do 

trabalho permanente, a partir da educação infantil, de situações de conflito que exijam a 

interpretação de domínios lingüísticos e de idéias matemáticas diferenciadas. Essa iniciativa 

tem como um dos fatores principais, indicar elementos esclarecedores não apenas para os 

alunos, como também para os professores no que se refere às discussões envolvendo a 

legitimação e a validação de saberes considerados não formais, em atividades pedagógicas, no 

ambiente escolar, pois, nas palavras de Morais (2005, p. 105), 

[...] a apreensão dessas estruturas lógicas pode contribuir para que 
compreendamos que os grupos socialmente dominantes constituem e 
expressam seus saberes de acordo com seus padrões culturais e que, assim, os 
significados que prevalecem, em sua maioria, são os seus – pois são os 
construtores dessas estruturas – uma forma consciente, ou não, de impedir ou 
dificultar a interpretação dos signos da cultura dos grupos dominados. 

Nesse sentido entendemos que as relações existentes entre as idéias matemáticas locais e as 

idéias matemáticas formais estão relacionadas a partir de estruturas de representação, 

denominadas por nós de operadores representativos23, capazes de indicar o significado que 

está por trás das idéias lógicas envolvidas nas idéias matemáticas formais. Essas estruturas de 

representação estariam configuradas a partir dos movimentos estabelecidos e integrantes dos 

elementos de transição, indicados na elaboração esquemática da modelagem etnomatematica 

(Diagrama 05) e em uma contínua combinação e recombinação de fluxos de interação, 

capazes de indicarem um significado para o que se pretende estabelecer.

23 Em nossa concepção, são elementos cognitivos, utilizados para a construção de esquemas explicativos de 
pensamento. 
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No entanto, esses fluxos estariam tanto mais próximos das atividades lógicas 

subjacentes as especificidades de uma dada população (em nosso caso as idéias advindas da 

etnomatemática da cerâmica) e mais distantes dos elementos geradores de representações 

externas a uma dada situação (no caso, a matemática acadêmica), ou vice-versa, conforme os 

tipos de atividades encaminhadas na sala de aula, independente de serem atividades 

estruturadas em conteúdos matemáticos ou combinadas com a etnomatemática local. 

Diagrama 05 
Um esquema conceitual e de representação lógica da modelagem (etno)matemática 

LINGUAGEM NATURAL LINGUAGEM MATEMÁTICA

Como ocorre essa transição?

Suporte: resolução de problemas
Modelagem etnomatemática

Modelo próprio (Matriz Conceitual) Modelo matemático

Como ocorre essa transição?
[através de(a) ...]

Linguagem
Símbolos
Recortes de pensamento
Bricolagem
Moldes de pensamento cognitivo
Imagens mentais
Mitos e crenças 
Materiais físicos locais 
Vínculos afetivos e emocionais
Etc...
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A partir dessas considerações, propomos uma definição para a 

Etnomatemática, como o estudo 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. Aqui, entendemos etnomatemática 

(com e minúsculo) 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 integram. 

Isso, sem dúvida, nos possibilita refletir sobre o acúmulo e o estado de 

incorporação de conhecimentos adquiridos pelos diferentes povos em sua passagem pelo 

planeta. Nesse aspecto um estudo da história – historiografia – dos povos, populações e de 

comunidades tradicionais, bem como o estudo de suas atividades matemáticas, poderia 

oportunizar um entendimento e um esclarecimento maior sobre as mesmas e sua 

influência/interferência junto à evolução do conhecimento humano, uma vez que elas “têm 

uma importância contínua na vida quotidiana das pessoas” (FOSSA, 2004, p. 04), além de que 

“são quase sempre voltadas para a resolução de algum problema prático da vida quotidiana” 

(FOSSA, 2004, p. 07). 

No entanto, o esforço para que seja desenvolvido um programa de pesquisa 

global sobre essa historiografia, demanda uma quantidade de pesquisadores que escapa agora 

em termos de dimensões e de quantitativo de produções resultantes. Não impedindo, no 

entanto, que seja esboçado propostas e idéias para o estímulo à construção de um campo de 

investigação, que, entendemos, seja concretizado, em um futuro promissor. 

Tais atividades estariam impregnadas de sistemas representativos de suas 

etnomodelagens, intercambiando-se conforme os movimentos de convergência e divergência 

apontem para a compreensão lógica de um determinado significado, conforme o diagrama 06. 

A partir dessas considerações, estamos prontos para extrair as reais implicações relacionadas 

ao trabalho pedagógico, em ambientes de aprendizagem de propostas que estejam 

incorporando os pressupostos da Etnomatemática e da Modelagem matemática, como prática 

de ensino e de aprendizagem. 

O trabalho de diversos autores, tais como Gerdes (1991, 1994, 1996, 2002), 

Vergani (1995, 2000), Ferreira (2002), Lave (2002) e Bello (2002), nos mostram o 

desenvolvimento de cognições que escapam estritamente do caráter simbólico e abstrato da 

matemática. Na verdade, indicam a possibilidade de existência de outras manifestações de 
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pensamento e de representações, tomando como base, referenciais estritamente regulares, 

além de estimativas de pensamento, aferição e dedução conclusiva, a partir de intervalos de 

validade e de aceitação satisfatórios. 

Diagrama 06 
Possíveis movimentos de convergência e/ou divergência entre sistemas lógicos distintos 

CONVERGÊNCIA
E/OU
DIVERGÊNCIA

SIMBOLOS
SIGNOS

LINGUÍSTICOS
PENSAMENTO

TÉCNICAS
ETC...

SISTEMAS

DE

REPRESENTAÇÃO

Esse aspecto estritamente relativo da matemática pode nos indicar pistas para 

estabelecermos conexões entre aspectos diversos, em muitas populações, mas que guardam

uma semelhança muito peculiar em alguns processos de pensamento e de encaminhamento de 

ações, tais como a que Barta e Shockey (2005, p. 56) descrevem abaixo: 

Os anciãos dos utes descreviam por imagens as operações matemáticas
básicas de adição (combinar), subtração (retirar) e divisão (partilhar ou 
repartir). Acrescentar de forma repetida a mesma quantidade equivalia a
multiplicar. As divisões ou frações se inscreviam no contexto da partilha de 
bens – a comida, por exemplo -, e os cálculos eram intuitivos. Qualquer um
podia receber “uma metade” do butim, enquanto outro podia receber outra 
porção que restasse. Partes iguais não significavam sempre que cada um
recebia a mesma quantidade, mas que cada um recebia o que ele e sua família
precisavam.

Os aspectos lógico-matemáticos, como os descritos acima são amplamente discutidas 

atualmente no movimento denominado Programa Etnomatemática. Trabalhos de D’Ambrosio

(2001, 2005), Mendonça (1998), Domite (2000, 2002, 2004), Ferreira (1997, 2004), Knijnik 

(1996, 2000, 2004), mostram que o principal pressuposto é o de que existe um leque muito

acentuado de idéias matemáticas estabelecidas e desenvolvidas no seio de comunidades e 

identidades regionais, incluindo-se a matemática acadêmica, como uma dessas comunidades.
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Se, por um lado o encontro de culturas é inevitável, ou seja, qualquer cultura 

estará simplesmente associando os sistemas simbólicos desenvolvidos à sua lógica ao sistema 

simbólico matemático aceito globalmente, por outro lado, dificilmente será possível 

estabelecermos uma espécie de tradução relacionada aos aspectos lógicos existentes em 

qualquer população. Isso pode nos mostrar que, ao relacionar elementos lógicos, estritamente 

condicionados a uma particularidade de raciocínios, ao pensamento matemático universal 

estaremos fazendo, nada mais do que uma simplificação de racionalidades, ou uma espécie de 

comparação. No entanto, essas possibilidades, passíveis de serem confirmadas ou não, em 

investigações futuras, não impedem de discutirmos as relações existentes entre o que somos 

de fato e as implicações para a construção de nossa realidade: um produto do meio, a partir do 

meio, ou associado a ele, conforme as representações que ele nos fornece, bem próximas do 

que Hall (2004, p. 48) nos indica, sobre as identidades culturais, ao afirmar que “as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação [de um sistema cultural]”. 

A discussão principal sobre essas identidades culturais pode nos mostrar, ou 

nos motivar, a esclarecer e desvendar os pressupostos que estão por trás das manifestações de 

conhecimentos matemáticos, presentes em qualquer comunidade cultural. As relações inter-

culturais podem nos trazer novos indícios de como se processa esse fluxo de manifestações, 

além de tentar entender e “[...] perceber como os grupos se apropriam dos saberes, ou seja, 

como compreendem e usam as informações que recebem, (pois) é tão importante quanto 

resgatar o que é próprio de sua cultura” (MONTEIRO e POMPEU JR, 2003, p. 51). 

Especialmente importante em termos de entendimento e configuração do 

processamento desse fluxo de informações, é o fato de que estaríamos iniciando essa 

discussão em uma perspectiva estritamente educacional, carecendo, portanto, no futuro, de 

contribuições advindas de outras áreas de produção de conhecimento. É claro que, no âmbito 

educacional, não se esgota a perspectiva investigativa no que se refere ao estudo daquilo que 

denominamos matemática não visual. Trata-se de um comportamento a ser traçado conforme 

o desenvolvimento de pesquisas envolvendo a observação participante e a análise do discurso. 

Por matemática não visual entende-se: a maior parte de processos cognitivos, 

movimentos tácitos, idiossincráticos, aspectos emotivos e lapsos de memória, integrantes do 

desenvolvimento e elaboração de possibilidades de soluções e/ou respostas que um evento 

necessita para ser explicado ou resolvido. 

De fato, é muito aceitável hoje, que as pessoas saibam muito mais em termos 

cognitivos e de memória, do que de registros simbólicos, sobre os eventos que são submetidos 
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a qualquer momento. Esses comportamentos não são facilmente observáveis do ponto de vista 

de um observador, se não existir sutileza em identificar pontos descritores de eventos 

comportamentais e emotivos que estão diretamente relacionados com as capacidades 

cognitivas de traçar registros e associá-los a estruturas de pensamento que estejam 

condizentes com os aspectos que se desejem obter, a partir de uma determinada situação. 

Muitas manifestações de pensamento e, conseqüentemente, de conhecimento 

podem se tornar concretizáveis à medida que se estipula um campo de aceitação para seus 

registros de sustentação. No trabalho realizado anteriormente (MAFRA, 2003), vimos o 

quanto de idéias matemáticas relacionadas ao saber/fazer do grupo de mulheres louceiras 

estavam vinculadas a outros aspectos ou manifestações de conhecimento e de crenças. Esses 

eventos só puderam ser “vistos” após um longo processo de observação e imersão no meio a 

qual se encontravam e que, concluímos, serem fundamentais para o desenvolvimento e 

sucesso em seus afazeres. A partir deste aspecto, é importante destacar que, a idéia 

relacionada às características possivelmente existentes em uma matemática não visual, não se 

torna muito distante no que se refere ao ambiente escolar, pois entendemos que muitas 

crianças, por exemplo, tem idéia da configuração de traçado e de formulação de idéias 

aritméticas e monetárias praticadas em seu meio de vivência. Esses indicativos de 

possibilidades de manejo de idéias matemáticas podem estar seguramente agregados a outros 

movimentos de ordem perceptual, visual, de estímulo, estimativa ou intuição, necessários para 

um bom desenvolvimento cognitivo da criança, mas que, na prática, pouco são trabalhados na 

escola.

Conforme discussão proporcionada por essas possibilidades acima descritas, 

entendemos ser relevante a proposição de discussões teóricas que levem em consideração 

manifestações consideradas “ocultas” no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem da 

matemática. Acreditamos que são essas manifestações, as características mais acentuadas em 

termos de formalização conceitual da lógica subjacente a um evento cognitivo, diretamente 

relacionado com o conhecimento matemático (quantificar, comparar, dimensionar, etc.) 

Difíceis de serem descritas na perspectiva “exata” do conhecimento, as 

manifestações de conhecimento, consideradas não visuais,  acreditamos  trafegam no plano 

cognitivo-mental, sendo traçadas conforme as necessidades reais se fazem valer de suas 

especificidades e de seus atributos. Os mesmos, se tornam importantes para a concretização 

de determinados eventos, conforme a construção dimensional de espaços de validação 

conceitual, atrelados às necessidades de resolução desses eventos. A necessidade principal 

então, para a formalização estratégica de resoluções possíveis, para muitos eventos decorre 
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mais do caráter estrutural que uma situação é definida e, conseqüentemente, necessita ser 

configurada, do que simplesmente do evento em si. 

As idéias relacionadas com os atributos discutidos anteriormente, sobre a 

matemática não visual apontam possibilidades de discussão teórica relacionada com os 

aspectos considerados transversais. Ao desenvolvermos atualmente uma extensão de nosso 

trabalho anterior (MAFRA, 2003), na perspectiva educacional, esperamos que exista uma 

pequena contribuição, no sentido de discutir os pressupostos aqui assumidos, a partir da 

projeção de saberes teóricos e da perspectiva filosófica desenvolvida. 

2.6 O pensamento matemático numa perspectiva cultural e transversal 

  Refletir sobre a perspectiva cultural, relacionada ao pensamento matemático é 

encontrar eco nos trabalhos e propostas desenvolvidas pela perspectiva dos estudos 

investigativos da Etnomatemática. Esses estudos desenvolvidos e, em desenvolvimento, 

carregam em seu interior aspectos estritamente peculiares no que se refere aos processos de 

investigação e de relato estabelecidos a partir de propostas de ensino desenvolvidas nas mais 

diversificadas populações existentes. 

  Existe uma relativa quantidade de trabalhos desenvolvidos até o momento 

sobre a perspectiva cultural do pensamento matemático, em que nos mostram uma série de 

possibilidades e alternativas metodológicas, valores e competências que o professor pode (e 

necessita) se apropriar e incorporar à sua prática pedagógica permanente. Muitos trabalhos 

desenvolvidos sob a perspectiva Etnomatemática trazem algumas considerações chaves para a 

validação e sua efetiva implantação nos meios escolares, tais como o saber cotidiano e as 

experiências próprias dos alunos. 

  Essas considerações encontram uma diversificação muito grande em termos de 

significado para o trabalho educativo do professor, numa perspectiva de continuidade. Talvez 

não seja ideal falar em um único ponto de partida, mas, sim, em vários possíveis pontos de 

partida, a serem identificados pelo professor, na sala de aula, como elementos que poderiam 

ser agregados ao trabalho em formulação no momento, independente, de qual disciplina se 

esteja trabalhando. Essa característica pode mostrar comportamentos e atitudes trazidas pelo 

aluno à tona, e, que poderiam conter elementos considerados relevantes para o seu processo 

de ensino-aprendizagem. Desse modo, saberes e experiências fora da sala de aula, poderiam 
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indicar pontos de conteúdos disciplinares a serem potencializados como agentes do processo 

em meios de aprendizagem, conforme Sastre e Fernández (2003, p. 194-195) indicam: 

[...] quando se aprofunda o estudo das idéias prévias à aprendizagem de 
qualquer conteúdo curricular, verifica-se que, em última instância, as idéias e 
opiniões dos estudantes estão profundamente enraizadas em sua intimidade 
pessoal. Assim, se as idéias prévias dos estudantes forem exploradas, sem se 
alterar o fio de seus pensamentos individuais, descobre-se que eles entendem 
o significado dos conteúdos curriculares a partir de imagens de sua vida 
pessoal [...]. 

A partir dessas considerações, os aspectos citados podem nos fornecer pontos de reflexão de 

cunho essencial para o trabalho educativo, necessário ao professor. Assim, pode-se ter 

condições (e aqui é necessário falarmos das habilidades e competências) de efetivamente 

implementar uma proposta de trabalho, capaz de contemplar diferentes perspectivas. Essa 

indicação de diretrizes tem como finalidade, de acordo com Sastre e Fernández (2003, p. 

159),

[...] fazer com que os estudantes possam interpretar os fatos mais 
significativos de nossa civilização como construções humanas, obtidas graças 
à participação direta e indireta de todos e cada um dos grupos sociais, em seus 
diferentes âmbitos de atuação. 

A construção de tais diretrizes para a efetivação e implementação dessa proposta, demanda 

uma projeção de encaminhamentos, decisões e tomadas de posturas, pouco existentes em um 

meio escolar considerado disciplinar. Sabemos ainda que, existe um caráter de pouca 

receptividade sobre as propostas que são elaboradas, sobre os pressupostos das relações 

existentes entre matemática e cultura. Visualizamos uma quase que completa ignorância sobre 

o que essas propostas representam como acréscimo ao trabalho em educação. Ao nosso ver, é 

importante mostrarmos como foram e estão sendo desenvolvidos projetos que contemplem 

essas relações e, principalmente, mostrar a possibilidade de validação dos trabalhos. Nesse 

sentido, entendemos que o pensamento matemático agrega valores que podem ser 

perfeitamente estabelecidos a partir de um desenvolvimento de procedimentos e aspectos 

pedagógicos relevantes para o trabalho do professor, cujo o processo de aquisição de 

conhecimentos está estreitamente conectado com aspectos existente no meio cultural. 

  O trabalho em educação matemática, a partir de uma perspectiva cultural, passa 

então a ser ampliado com relevância social, quando se trata de inserirmos propostas 

“alternativas” de trabalho docente. Tais propostas assumiriam assim, uma configuração 
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voltada para a formulação de situações de interesse particular e/ou coletivos, conectando-as 

com os interesses mais globais em termos de discussão atual, proporcionando assim, “[...] 

uma relação dialética, uma interação desses componentes” [...] (MONTEIRO e POMPEU JR., 

2003, p. 37), sendo esta discussão, capaz de nos indicar os caminhos pertinentes para a crítica 

e para o questionamento. 

  A relação dialética acima proposta, tem como intenção básica, a busca por 

significados e respostas a toda e qualquer necessidade básica e que, esteja diretamente 

conectada com os interesses e a oportunidade de discussão formalizada pelos impulsos 

advindos do meio ambiente. Toda essa possibilidade de formalização concreta de atitudes 

tem, em sua essência, a construção de valores admissíveis como instrumentos que possam 

integrar as atitudes e possibilidades adjacentes ao trabalho formalizado no âmbito escolar, 

incluindo-se as conexões existentes com os problemas reais evidentes em um determinado 

local. O encaminhamento, de certa forma, epistemológico proposto até o momento, tende a 

ser construído, conforme as atitudes e posturas assumidas durante a formalização de um 

trabalho na perspectiva transversal do ensino. Sem esse pressuposto, dificilmente estaríamos 

caminhando para a busca de reflexões e a crítica necessária para o desenvolvimento de 

soluções próprias e de nosso interesse. Os indicativos de uma futura estabilidade em termos 

de controle político e educacional se fazem importantes, conforme as necessidades 

comunitárias e pessoais se encontrem fortemente induzidas pela “pressão” e “tensão” 

existente, entre os valores disciplinares e os transversais, além de que suas estruturas de 

valores componentes estejam satisfatoriamente articulados e bem definidos na unidade do 

tempo e do espaço geográfico. 

  Nesse sentido, uma possibilidade de trabalho envolvendo a matemática seria a 

oportunidade em configurar situações e momentos relativamente “reais” no que se refere aos 

processos de interação conteúdo x realidade, em um dado momento e local pré-definido. 

Tendo em vista essas considerações, a busca por um modelo que possa abarcar e configurar 

todas essas possibilidades de trabalho, está passível de se tornar uma proposição aceitável, 

pois visa realizar uma reflexão sobre a realidade local de forma contextualizada e, 

principalmente, fazer com que nossos alunos desenvolvam suas capacidades de critica e 

conscientização.
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2.7 Uma direção futura para a educação matemática 

  Sobre a discussão relacionada com os aspectos cognitivos que pressupomos 

existir nos processos envolvidos na construção das idéias matemáticas, entendemos que a 

interação entre os componentes integrantes desse processo, só é possível, no aspecto 

pedagógico, quando se faz necessário um remodelamento das estruturas de concepções e de 

pressupostos de aceitação de crenças dos nossos futuros professores. Acreditar em uma 

educação matemática que possa contribuir significativamente para a independência cognitiva 

de nossos alunos é um dos objetivos a serem perseguidos pelos docentes, quando de suas 

atividades em sala de aula. Mesmo que, para isso, seja necessária a revisão, por parte desses 

professores, de atitudes e posturas as quais foram sedimentados e incorporados 

gradativamente em sua formação. 

Para que isso aconteça é necessário que seja incorporado em sua prática 

docente, valores e competências necessárias a uma perspectiva otimista no trabalho em 

educação matemática, que possa envolver comportamentos pouco difundidos e, até mesmo, 

desprezados nas instituições de ensino. Nesse aspecto, Machado aponta que, “um bom 

professor, de matemática ou de qualquer outro tema, deverá necessariamente ser um bom 

contador de história: preparar uma aula é construir uma narrativa pertinente” [...] 

(MACHADO, 2004, p. 95), no intuito de proporcionar aos seus alunos um momento singular 

de aprendizagem e de motiva-los a participar de uma forma diferenciada das atividades 

consideradas tradicionais. Nesse sentido, um foco inicial de discussão seria as próprias 

narrativas de suas experiências docentes acumuladas, incluindo aí o desenvolvimento das 

mesmas e sua contribuição para o aprimoramento e amadurecimento de suas idéias, no intuito 

de transmitir aos alunos segurança e conhecimento de área, integrante e importante em sua 

formação. 

Os elementos acima considerados também encontram ressonância nas palavras 

de D’Ambrosio (2003, p. 79), quando nos fornece uma síntese de como seria o professor do 

futuro em sua ação docente: 

[...] será valorizado pela sua ação como um animador cultural e comentarista 
crítico, e pela sua capacidade de destacar os aspectos transculturais e 
transdisciplinares do conhecimento. Suas atividades terão como ponto de 
partida a experiência em ambientes distintos da sala de aula, associada ao lazer 
e ao fazer. A qualidade da educação do futuro vai depender da boa utilização 
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dos espaços extra-muros, [...], e das atividades fora da escola, como a pesquisa 
em comunidades, em parques ecológicos e temáticos, e em museus. 

Nesse sentido é relevante o aspecto não disciplinar existente e necessário nas características 

descritas, mostrando outros meios de se lidar com a concepção conceitual e a apropriação de 

saberes matemáticos pelos alunos. 

  Uma proposta pedagógica que leve em conta, as características citadas, precisa 

contemplar conhecimentos ou procedimentos estritamente configurados em formato de temas 

transversais, não necessariamente apenas os quais temos conhecimento, tais como o consumo, 

o meio ambiente, os valores sociais, etc., mas também toda e qualquer situação ou evento que 

mereça a devida atenção e uma possível solução por parte das pessoas que estejam 

diretamente relacionadas com as mesmas. 

  A formulação inicial, planejamento e configuração estrutural da proposta 

teriam como base, a idéia desenvolvida anteriormente sobre os espaços transversais, que 

poderiam versar sobre problemas específicos de populações, tradições e valores culturais 

existentes e configurados nos diversos ambientes ou identidades culturais. Isso implicaria na 

aceitação de formas de conhecimento, manifestações de ordem social, cognitiva e afetiva na 

esfera pessoal, bem como as relações contextuais existentes nas apreensões iniciais 

formalizadas pelos alunos. Além disso, a possibilidade de ligação ou relação semântica junto 

aos processos considerados formais e não menos importantes para os alunos, advindos de sua 

experiência na natureza e contato com o mundo, se fazem importantes para o entendimento de 

conhecimentos tácitos. Tais conhecimentos ou características são indicados pelos PCN’s de 

matemática, ao mostrar, o quanto existe de incorporação desses movimentos característicos. 

Associados aos saberes prévios manifestados pelos alunos em sala de aula, as manifestações 

acima sugeridas pouco ou nada se relacionam na busca por uma integração de conhecimentos 

plenamente possíveis de serem articulados em ambientes de aprendizagem. A partir dessa 

discussão, (BRASIL, 1997, p. 25),

[...] a importância de se levar em conta o “conhecimento prévio” dos alunos na 
construção de significados geralmente é desconsiderada. Na maioria das 
vezes, subestima-se os conceitos desenvolvidos no decorrer da atividade 
prática da criança, de suas interações sociais imediatas, e parte-se para o 
tratamento escolar, de forma esquemática, privando os alunos da riqueza de 
conteúdo proveniente da experiência pessoal. 

A incorporação e a aceitação desses aspectos culturais na prática docente certamente tenderia 

a causar uma reflexão e, até mesmo, uma revisão na postura de muitos professores, uma vez 
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que se estaria em jogo vários elementos de ordem diversificada, coisa que até então era 

desprezível para o trabalho envolvendo o ensino de matemática. Uma delas seria o fato de 

considerar válidas distintas formas de estratégias e de procedimentos matemáticos, a partir de 

registros de pessoas pertencentes à mesma população e de encontrarmos técnicas ou 

procedimentos parecidos em populações distintas. Tais elementos foram elencados com muita 

propriedade por Oliveras (1996, p. 74-75), ao questionar o modelo uniforme e centralizado de 

ensino da matemática: 

Si personas diferentes producen distintos tipos de matemáticas, no es posible 
pensar en una educación con procesos uniformes que se desarrollen en el 
mismo sentido por diferentes grupos. La educación matemática debería 
desarrollarse teniendo en cuenta las peculiaridades culturales de cada grupo 
social.24

As considerações discutidas por  Oliveras, apontam para a emergência de novos pressupostos 

de ensino e de aprendizagem a serem construídos e implementados no âmbito escolar. Para 

isso, torna-se necessário a aquisição de valores e de competências necessários aos professores 

para que tenham segurança no momento em que decidirem colocar em prática, procedimentos 

inéditos em suas atividades pedagógicas. Esses procedimentos, na ótica dos estudos em 

etnomatemática, estariam configurados em propostas de trabalho docente baseadas em 

comunidades tradicionais, conforme os seus descritores etnográficos e práticas tradicionais 

indicarem a possibilidade desta abertura. 

Mesmo indicando como pressuposto teórico indispensável, para o 

desenvolvimento de nossa proposta de trabalho, as idéias relacionadas com a perspectiva da 

etnomatemática, é importante estabelecermos que a proposta não se fecha em termos dessa 

perspectiva, ou seja, tenta-se estabelecer uma perspectiva de discussão que perpasse diferentes 

áreas de conhecimento, tendo por base, idéias relacionada à cultura, cognição, sociologia, 

antropologia, etc., caracterizando uma proposta essencialmente transdisciplinar. 

Nesse capítulo, descrevemos de uma forma básica os pressupostos teóricos que 

fundamentam a nossa proposta de trabalho, a partir do momento em que incitamos a 

possibilidade de uma re-configuração do espaço de trabalho, no âmbito da educação 

matemática, relacionada com a inserção dos espaços transversais em educação. Tais espaços 

24 Se pessoas diferentes produzem distintos tipos de matemática, não é possível pensar em uma educação com 
processos uniformes, que sejam desenvolvidos a partir de um mesmo objetivo por diferentes grupos. A 
educação matemática deveria se desenvolver, tendo em vista as peculiaridades culturais de cada grupo social. 
(tradução nossa) 
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visam contemplar os saberes tradicionais, existentes em locais específicos e relacioná-los com 

outras manifestações de conhecimentos. 

Com base nessa configuração teórica preliminar, contemplamos um relato de 

experiência realizado com turmas do Ensino Fundamental, visando a construção de um espaço 

que objetivasse o desenvolvimento de habilidades (idéias) matemáticas, tanto em nível 

formal, como em nível dos saberes locais. Constituir algumas reflexões sobre esse espaço, é 

um dos objetivos do próximo capítulo, no intuito de suscitar uma discussão sobre as 

possibilidades de entendimento desses saberes e do implemento pedagógico de uma proposta 

baseada nos espaços transversais. 
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CAPÍTULO 3 

A pesquisa: um plano em ação 

Toda experiência que nos obriga a enfrentar o medo
cara a cara nos torna mais fortes, 

aumenta nosso valor e nossa confiança 

ELEANOR ROOSEVELT 
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3.1 O ambiente de investigação: o contexto espaço-temporal dos integrantes da pesquisa 

  O trabalho dissertativo desenvolvido anteriormente por nós (MAFRA, 2003), 

indica-nos onde se situa o grupo de trabalho atual. A escola em que realizamos a investigação 

foi a Escola Estadual Maruanum I, localizada na Vila de Nossa Senhora do Carmo do 

Maruanum, sede do Distrito do Maruanum, que congrega outras vilas e comunidades, distante 

cerca de 68 km da capital Macapá, no Estado do Amapá. A Escola Maruanum I atende, 

aproximadamente, a uma clientela de duzentos alunos, residentes na vila do Carmo (centro da 

comunidade) e demais localidades, num raio de 30 km, sendo que existe transporte escolar 

gratuito, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Educação para os alunos que assistem 

em localidades mais afastadas do centro. 

A escola (Foto 01) é voltada para a educação infantil e as séries iniciais do 

Ensino Fundamental em regime de trabalho permanente, nos turnos matutino e vespertino, 

atendendo às séries de 5ª a 8ª e de ensino médio, por meio do ensino modular25, também nos 

turnos supracitados, em especial no noturno. A escola tem em sua estrutura administrativa: 

um diretor, uma secretária administrativa, um datilógrafo, um servente e um auxiliar de 

serviços gerais, duas merendeiras e dois vigias. O quadro de docentes é composto por cinco 

professoras. Todas possuem apenas o ensino médio, no nível de magistério, e pertencem ao 

quadro de servidores do Governo Estadual, em regime de contrato temporário. 

As professoras que atualmente lecionam na Escola Maruanum I são: Geane, 

Denise, Maria José e Mariléia, nas séries de 1a a 4a, e Rosa, na Educação Infantil. Após a 

realização de concurso público, para provimento de vagas no magistério da rede de ensino do 

Estado do Amapá, em todos os níveis, e posterior divulgação dos resultados finais, constatou-

se que nenhuma delas foi classificada. Como os seus contratos administrativos terminaram em 

dezembro de 2005, e segundo informações recebidas, através de conversas com professores 

da SEED/AP, em abril de 2006, nenhuma das professoras mencionadas, de fato, não 

desenvolvem mais atividades docentes na comunidade. 

Após acerto entre professores e administração/direção da escola, ficou definida 

a realização dos trabalhos no âmbito da disciplina matemática, nas respectivas aulas. No 

início do período letivo de 2005, decidiu-se entre os professores e a direção da escola que 

25 O SOME (Sistema de Organização Modular de Ensino), organizado pela SEED/AP, atende aos estudantes 
residentes na zona rural e municípios distantes da capital, visando ao prosseguimento de estudos no Ensino 
Fundamental e Médio. 
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cada professora se responsabilizaria por uma determinada disciplina ou grupo de disciplinas, 

conforme a distribuição igualitária de carga-horária. A disciplina de matemática (séries 

iniciais) ficou sob a responsabilidade da Professora Geane (23 anos). A referida professora 

pretende cursar Letras, em nível de graduação e, posteriormente, o curso de Comunicação.

Segundo nossos registros e depoimentos, a mesma tem um gosto satisfatório pela matemática,

existindo uma provável inclinação, em não continuar trabalhando na comunidade do 

Maruanum, pois pretende continuar os estudos, em nível de graduação, na capital, Macapá. 

Foto 01 
Vista frontal da Escola Estadual Maruanum I 

A Escola Maruanum I encontra-se em condições mínimas de funcionamento,

quanto à sua estrutura física. É evidente o avançado grau de deterioração das salas de aulas e 

demais espaços utilizados pelos professores. O prédio possui relativo tempo de construção, 

em estrutura de madeira. No entanto, essa situação deve desaparecer até o próximo ano, 

porque está em fase de edificação o prédio novo da escola, em alvenaria, com os espaços de 

trabalho mais amplos e necessários para o conforto mínimo a ser disponibilizado aos alunos e 

professores da comunidade.

Realiza-se na escola a proposição regular de atividades, com a participação de 

alunos, professores e a comunidade em geral, envolvendo as principais datas e comemorações

municipais, estaduais e federais. Possui um calendário de duzentos dias letivos, perfazendo 
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um total de vinte horas-aula em sala e vinte horas-aula de planejamento e outras práticas 

durante a semana, além de atividades regulares de reforço em sábados alternados, 

considerados dias letivos, totalizando oitocentas horas-aula anuais. Esse reforço, segundo o 

diretor Rosinaldo Santos Rosa, visa ao aprimoramento de habilidades e capacidades 

relacionadas aos conteúdos ministrados para os alunos de baixo rendimento escolar. 

As atividades realizadas na Escola Maruanum I, no período da pesquisa de campo, foram 

realizadas durante o ano de 200526, em duas fases distintas: A primeira, chamada de Etapa I, 

aconteceu no período de 01/05/2005 a 10/06/2005, constando basicamente dos seguintes 

procedimentos, a serem detalhados mais adiante: planejamento de tarefas, programação 

realizada na sala de aula envolvendo conteúdos de matemática e a inserção de saberes 

advindos da prática ceramista na região, como fonte de informação de aprendizagem e de 

consolidação de assuntos diversos, lecionados nas diferentes disciplinas. A segunda fase, 

chamada de Etapa II foi desenvolvida no período entre 05/09/2005 e 27/10/200527,

concentrando a maior parte de nossas atividades e constando dos seguintes procedimentos: 

planejamento e programação de tarefas, envolvendo medidas e modelagem no espaço, dentro 

e fora da sala de aula.

Vale ressaltar que algumas atividades foram relativamente limitantes em 

relação ao seu desenvolvimento, por não dispor de condições satisfatórias para sua realização, 

tais como a parca oferta de material de apoio, a variação de horários de aula e a 

disponibilidade ou não da merenda escolar. Tais dificuldades eram contornadas à medida que 

adquiríamos, por conta própria, os materiais necessários para as atividades e negociávamos 

horários para a realização daquelas. 

Entendemos que, para a aplicação de atividades em sala de aula, é necessário 

que os professores vivenciem a experiência primeiramente e validem, posteriormente, a 

proposta. Nesta perspectiva, as tarefas foram planejadas e/ou dimensionadas considerando os 

elementos disponíveis na prática ceramista das louceiras do Maruanum e, assim, adaptadas

26 O trabalho de campo inicialmente estava previsto para ser realizado nos meses de abril e maio de 2004, o que 
não foi contemplado em seu planejamento inicial por fatores como problemas de ordem administrativa interna 
da Secretaria de Educação/AP, greve de professores e a burocracia/intransigência do aparelho de Estado e da 
máquina administrativa. Isso, de certa forma, refletiu muito em alguns procedimentos metodológicos 
previstos, que, por força da situação, precisaram ser revistos e ajustados. 

27 Optou-se em realizar a segunda fase no período citado por uma questão de ordem climática, porque, de 
dezembro a maio ou junho, ocorre muita chuva na região, o que corresponde ao inverno amazônico. Esse 
aspecto climático tem uma influência significativa na produção de louças de barro. Decidiu-se, então, realizar 
a maior parte das atividades com os alunos, especialmente as de modelagem em cerâmica, somente quando 
fosse registrado o mínimo de chuvas na região. Sobre as considerações de ordem climática e sua influência nas 
atividades da comunidade, ver Mafra (2003, p. 45-49). 
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ou transpostas para os conteúdos a serem ministrados pela professora, conforme a análise de 

seus planos de trabalho (curso) e a série em que atua. 

Ressaltamos também que pusemos esse planejamento inicial à disposição da 

colaboradora para uma espécie de avaliação, com relação ao nível de aplicação nas turmas, 

pensando possíveis ajustes de conteúdo e/ou de metodologia. Essa iniciativa apóia-se na idéia 

ou princípio de que nenhuma pessoa conhece mais os alunos, quanto a seus comportamentos 

em sala de aula, do que a própria professora. Acreditamos que, na interação com a professora, 

perceberíamos as várias formas de aplicar as atividades sugeridas aos alunos. Conforme 

Moreno (2003, p. 44) assinala, é importante “[...] o corpo docente conhecer a maneira como 

seus alunos e alunas entendem as coisas, para invalidar as idéias inadequadas antes de iniciar 

qualquer aprendizagem”.  

Em nossa proposta inicial de investigação, formulada em 2004, tínhamos 

optado em realizar uma reflexão teórica para professores do Ensino Fundamental, em forma 

de discussões teóricas introdutórias, sobre o objeto de proposição a ser construído e pelo 

posterior desenvolvimento das atividades. Na metodologia prevista, visava-se tanto a nossa 

participação como da professora responsável pela disciplina de matemática, em forma de um 

curso de capacitação. Esta introdução teórica, infelizmente, não foi realizada em função de 

diversos fatores, como os de ordem externa, já indicados anteriormente. O reflexo desse fato 

foi uma acentuada modificação em nossa metodologia de trabalho original, sem, no entanto, 

comprometer o desenvolvimento de nossas atividades, dentro do que propomos realizar, a 

partir de nosso cronograma original. 

Entendemos que múltiplos devem ser os espaços disponíveis ao professor para 

o desenvolvimento qualitativo de suas atividades, com o propósito de submeter os alunos a 

ambientes diferenciados de uma sala de aula. Ele deve visar ao possível contato com a 

matemática atrelada à realidade. Principalmente, é relevante indicar a existência de sentido e 

significado daquela, se forem levados em consideração aspectos mais específicos do contexto 

em que se atua, enquanto professor e enquanto pesquisador. Entendemos também que, ao 

desenvolvermos tal perspectiva de trabalho, iniciamos uma proposta concreta de atividades, 

almejando contribuir com os professores da comunidade, no sentido de criar ou de apresentar-

lhes múltiplas possibilidades de trabalho, envolvendo saberes tradicionais da região.  

Essas considerações estão de acordo com o trabalho desenvolvido por Ferreira 

(2005, p. 90), abrangendo a modelagem matemática junto à nação indígena waimiri-atroari, 

mostrando-nos a importância de inter-relacionar a cultura local e o saber matemático escolar: 
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Os professores/índios [waimiri-atroari] fizeram muitos outros trabalhos 
usando seus conhecimentos do dia-a-dia e os modelaram matematicamente 
para serem usados nas suas escolas, como as construções de maloca, canoa, 
remo, flechas, roça etc. Assim puderam utilizar seus saberes para introduzir a 
matemática ocidental às crianças com significado contextualizado. 

Com isso, espera-se propor atividades escolares inspiradas na produção da cerâmica e outras 

atividades instrumentais baseadas do saber/fazer da comunidade como um todo. Esse 

desenvolvimento se torna importante porque expressa um significado para a matemática ser 

necessariamente aprendida como uma ferramenta útil, frente às necessidades diárias, para a 

vida social das atuais e futuras gerações. 

  Esses elementos foram gradativamente administrados e negociados, a medida 

em que adentrávamos no trabalho de campo, ou seja, conquistávamos a confiança e a 

naturalidade das turmas investigadas. Além disso, no decorrer das tarefas, não deixamos de 

mostrar a indicação de possibilidades de formalização conceitual, liberdade para criar, 

imaginar e criticar, no intuito de que essas características e habilidades fossem incorporadas e 

dominadas pelas crianças. 

Outro aspecto importante sobre o trabalho desenvolvido no campo de 

investigação corresponde a aspectos, ganhos e benefícios advindos da realização das 

atividades, sem causa de prejuízos ou entraves no desenvolvimento da rotina escolar dos 

estudantes. Conforme Tobin (1998), compreendemos que há a possibilidade de um acréscimo 

em seus conhecimentos derivados da própria participação na pesquisa. Isso sinaliza para um 

aspecto importante no que se refere tanto ao alcance de objetivos, como ao retorno para as 

pessoas envolvidas na investigação. 

Quanto ao relacionamento com os sujeitos colaboradores da pesquisa, julgamo-

lo significativo para a nossa boa atuação no campo, em especial para a reunião de dados. 

Porém, tivemos o cuidado de não nos envolvermos emocionalmente com os sujeitos da 

pesquisa, pois, com o passar dos dias, foi-se criando um laço afetivo, de amizade, respeito e 

afeição entre pesquisador e os pesquisados. Por mais que “[...] a boarding shows respect for 

the difference, plus it can contribute in the construction of relations between the researchers 

and the other participants, during the conduction of the studies and of its unfoldings” 28

(TOBIN, 1998, p. 28), sem, no entanto, ser capaz de indicar uma confluência afetiva 

28 [...] uma abordagem mostra respeito pela diferença, mais ela pode contribuir na construção de relações entre os 
pesquisadores e os outros participantes, durante a condução dos estudos e de seus desdobramentos (tradução 
nossa).
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suficientemente forte e considerável para afetar ou alterar os rumos da investigação e de seus 

conseqüentes desdobramentos. 

3.2 A proposta de trabalho 

Etapa I: na primeira etapa, desenvolvemos basicamente a aplicação e o acompanhamento de 

um módulo de ensino, composto por uma série de atividades organizadas a partir de três 

perspectivas de conteúdos: 

I – Medidas e padrões específicos 

II – Concepção de formas espaciais 

III – Estratégias de distribuição ornamental 

As atividades foram organizadas e planejadas com a participação da professora 

titular da disciplina de matemática, das séries de 1a a 4a, existindo uma aglutinação de tarefas 

na 3a e 4a séries, na medida em que os conteúdos desenvolvidos nesses níveis estavam sendo 

associados ao saber/fazer da cerâmica. Os  conteúdos versavam inicialmente sobre os diversos 

tópicos de ensino da matemática de 1a a 4a séries, a saber, números naturais, figuras planas, 

sólidos de revolução, seqüências e simetrias, padrões, medidas etc., de modo que 

contemplassem as três perspectivas supracitadas e indicassem parâmetros de realização de 

outras atividades derivadas das inicialmente planejadas. 

Estabelecemos a condição de que essas atividades estariam configuradas 

conforme os aspectos mais específicos e locais, existentes na região, mas que, por diversos 

motivos evoluíram para uma discussão mais geral sobre conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Isso, de certa forma, seria necessário realizar para que não ocorresse a hipervalorização 

dos conhecimentos sociais e culturais da comunidade e o isolamento conceitual de registros 

desconexos, sem indicativos de elementos necessários para a busca e construção de 

conteúdos, conectados com o currículo escolar.  

A estrutura e a operacionalização de cada atividade desenvolvida na Etapa I e 

II (Quadro 01) eram análogas e tinham como um dos objetivos principais, indicar quais 

pontos ou tópicos de ensino seria contemplado, para que o professor dispusesse de elementos 

suficientes para aplicação em sala de aula. Além disso, visamos proporcionar uma dimensão 

geral sobre os procedimentos metodológicos a serem sugeridos para a realização das mesmas, 

partindo dos pressupostos estabelecidos no referencial teórico, conforme ocorria o 
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desenvolvimento das atividades. Durante a realização das atividades, encontramos um espaço 

de tempo relativo, entre as mesmas, devido a diversos fatores, fazendo com que uma única 

atividade fosse realizada no intervalo compreendido entre um dia a até uma semana inteira. 

Quadro 01 
Estrutura de atividade desenvolvida nas Etapas I e II 

1) Título: descreve o título e a natureza da atividade a ser desenvolvida; 

2) Objetivos da Atividade: indica os objetivos a serem perseguidos até o final da atividade,

conforme os conteúdos a serem desenvolvidos e os encaminhamentos metodológicos

propostos;

3) Materiais utilizados: fornece uma lista de materiais necessários e a serem utilizados para o

desenvolvimento operacional da tarefa proposta; 

4) Conteúdos: registra os conteúdos, não necessariamente apenas os de matemática, a serem

contemplados e suscitados no desenvolvimento das atividades; 

5) Atividades introdutórias ou básicas: enumera um conjunto de atividades introdutórias de

um desenvolvimento preliminar, visando um primeiro contato com o que se pretende

alcançar, durante o trabalho; 

6) Desenvolvimento metodológico da atividade: apresenta as etapas ou os passos do

“caminho” a ser percorrido/construído durante o desenvolvimento das atividades,

conforme instruções propostas pelo professor; 

7) Sugestões para encaminhamento das atividades: mostra algumas dicas ou “pistas” de como

procurar desenvolver o trabalho de uma forma satisfatória; 

8) Atividades problematizadoras ou situações problemas (atividades complexas): sugere um

conjunto de atividades de maior complexidade, ou grau de dificuldade mais acentuado,

que visam analisar o comportamento cognitivo oriundo dos alunos ao se defrontarem com

essas atividades; 

9) Avaliação/Validação da atividade: Procura verificar o ponto de vista dos alunos e

professores, em relação ao desenvolvimento e ao aproveitamento da atividade proposta.

Procura, também, verificar suas opiniões e sugestões para o aprimoramento desta, quando

for implementada em um momento posterior. 
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O encaminhamento formulado para a aplicação das atividades em sala de aula, 

no 2  ciclo (3a e 4a séries), foi posto em prática e está indicado nas próximas páginas, em 

linhas gerais. Ele não refletiu, necessariamente, uma generalização,  na ordem de elaboração 

das questões  para todas as atividades contempladas no módulo de ensino, pois encontramos 

um ritmo diversificado em cada turma. Além disso, as condições de trabalho propiciadas pelo 

ambiente de aprendizagem; do encaminhamento metodológico formulado pelo 

professor/pesquisador; resultados efetivos conforme o planejado; além de outras possíveis 

existentes; mostraram uma descontinuidade em termos temporais para a realização das 

atividades. Com isso, verificamos a existência de uma variação dentro do planejamento 

proposto inicialmente e o planejamento plenamente efetivado e executado. 

A série de atividades 01 – 05 integra a totalidade de nossa proposta pedagógica 

realizada na Etapa I. Ela mostra o desenvolvimento que foi seguido para a aglutinação de 

conteúdos satisfatórios de análise e de comportamento do grupo de investigação durante os 

nossos trabalhos em sala de aula. A seguir, apresentamos a série citada: 
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Atividade 01 

Atividade n. 01  –  Atividades introdutórias 

1) Desenvolva as seqüências abaixo: 

2) A produção mensal de louças de barro, na comunidade do Maruanum, é de 112 peças. Calcule o valor total da 
produção mensal, sabendo que o preço médio de cada uma é de R$ 5,00. 

3) Quatro pratos construídos pelas louceiras custam R$ 12,00. Quanto custarão 6 pratos, 8 pratos e 10 pratos?

4) Complete as seguintes figuras: 

5) Cinco louças de barro são vendidas a R$ 5,00, a unidade. Qual o valor total da venda?

6) Uma tijela custa R$ 4,00. Quanto custam 8 tijelas?

7) A produção mensal de louças de barro construídas por uma louceira é de 30 peças, ao custo médio de R$ 6,00 por
unidade. Qual o lucro mensal da louceira?

8) Descubra quem é a louceira: 

9) 12 alguidares foram vendidos ao preço total de R$ 120,00 e o valor total foi distribuído/dividido entre D. Antônia, 
Cleide, Carmozina e D. Dica. Quanto cada uma das louceiras recebeu?
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Atividade 02 

Atividade n. 02 – Atividades introdutórias (cont.) 

1) D. Antônia produziu 46 louças de barro em um único mês de trabalho. Vendeu 32 louças. Quantas restaram? 

2) A prefeitura da cidade de Macapá plantou 150 mudas de caripé na comunidade do Maruanum, sendo que 96 mudas 
cresceram. Quantas mudas foram perdidas (morreram)? 

3) As louceiras do Maruanum produziram, durante dois meses, 32 panelas, 15 fogareiros, 7 alguidares e 23 potes. 
Qual foi o total de peças produzidas nesse período? 

4) Utilizando sementes diversas, desenvolva as seguintes atividades: 
a) forme grupos de 25 e 36 sementes ; 
b) divida 36 sementes em 2 e 3 grupos; 
c) forme grupos de 6, com um total de 64 sementes; 
d) forme grupos de 8 e 5 sementes com um total de 40 sementes; 
e) forme grupos de 5, 6 e 8 sementes com um total de 27, 49 e 64 sementes; 
f) nas atividades acima desenvolvidas, sobraram sementes? Por quê? 

5) Quais as operações que estão implícitas na atividade? Que operação (ou operações) você utilizou para realizar a 
atividade? 
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Atividade 03 

Atividade n. 03 – Adornos e ornamentos da cerâmica Maruanum 

1) Observe e desenvolva as seguintes seqüências: 

2) Descubra os termos das seqüências abaixo: 

3) Desenhe a sua própria seqüência e dê um nome a ela: 

Para a resolução dos itens 4 a 6, foram apresentadas algumas fotos da cerâmica local: 

4) Você conhece alguns dos desenhos ou figuras acima? De qual local?

5) Você já observou ou viu, em sua comunidade, alguma das figuras acima? Onde? Quando?

6) Na cerâmica produzida em sua comunidade, é possível identificar alguma das figuras acima?
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Atividade 04 

Atividade n. 04 – Simetrias na cerâmica Maruanum

Observe as fotos da cerâmica abaixo: 

1) O que consegue perceber nas fotos?

2) O que existe em comum nas fotos?

3) Em sua comunidade, você consegue identificar alguma das figuras ou ilustrações acima? Onde?

4) Complete as figuras abaixo: 

5) Construa uma ou duas figuras utilizando a idéia de simetria à livre escolha, baseando-se nas fotos acima:

6) Dê um nome às figuras acima? O que pensou enquanto construía as mesmas?
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Atividade 05 

Atividade n. 05 – Introdução às medidas 

1) Utilizando régua, caneta, lápis, a palma da mão, uma tira de papel, fita métrica ou outro instrumento que achar 
necessário,

a) determine a medida da mesa e cadeira que você está usando; 
b) determine a medida do quadro branco; 
c) construa uma tabela de medidas. 

Mesa Quadro branco Cadeira
Régua
Caneta
Lápis
Palmo 
Tira de papel 
Fita métrica 
Outro recurso 

2) O que você observou? 

3) Quais partes do seu corpo podem ser utilizadas para medir? 

4) Você conhece algum tipo de medida utilizada em sua comunidade? Qual? Já utilizou alguma vez? 

5) Determine a sua altura: 

6) Com os instrumentos citados na questão 1, determine a medida do contorno de sua sala de aula e da mesa da 
professora:

7) Para você o que significa medir? 

8) Em quais situações você utiliza ou já utilizou as medidas para atender às suas necessidades? 

9) As louceiras do Maruanum utilizam algum tipo de medida em suas atividades? 
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Etapa II: Na segunda etapa de nosso trabalho, desenvolvemos a série de atividades de n. 06 a 

16 em dois momentos distintos. No primeiro momento enumeramos uma série de 

procedimentos realizados em sala de aula relacionados à concepção de formas espaciais e de 

mensuração, baseados nos saberes tradicionais existentes na comunidade, conforme descritos 

nas atividades sugeridas. Logo em seguida, realizamos, em um segundo momento, 

procedimentos no âmbito externo a uma sala de aula, pois se tratava de atividades de 

modelagem realizadas com o material específico e usual da prática ceramista da região. Nesse 

momento, realizamos as atividades de modelagem em três locais distintos: na casa das 

louceiras, no espaço próprio destinado ao trabalho ceramista na comunidade e na beira do rio, 

em um espaço cedido gentilmente por uma das moradoras do local. O desenvolvimento das 

atividades nesse momento do trabalho foi realizado a partir da seguinte seqüência:  

1) Apresentação das louceiras do Maruanum aos alunos; 

2) Exibição de um vídeo-documentário sobre a cerâmica Maruanum; 

3) Apresentação e demonstração da construção das peças em cerâmica, pelas louceiras e, 

posteriormente, pelos alunos; 

4) Materiais e técnicas utilizados pelas louceiras nas atividades de construção; 

5) Livre demonstração de construção das peças realizadas pelas louceiras; 

6) Livre construção de peças de cerâmica realizadas pelos alunos; 

7) Formatação de peças – por etapas; 

Base (configuração espacial) 

Paredes (configuração espacial) 

Ornamentos (padrões e simetrias) 

Acabamentos (sólidos de revolução) 

Queima (não realizada) 

8) Trabalho com os ornamentos; 

Construir base ou prato de fundo (padrões e medidas) 
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Desenhar os ornamentos encontrados na cerâmica Maruanum (séries e seqüências) 

Desenhar ornamentos livres  

Identificar e explicar os ornamentos construídos 

9) Trabalho com as formas espaciais; 

Construir base ou prato de fundo (medidas) 

Formatar paredes de acordo com as formas espaciais sugeridas e encontradas na 

cerâmica Maruanum 

Formatar livremente outras formas espaciais análogas ou não às encontradas na 

cerâmica Maruanum 

Discutir com a turma as formas, denominação, linguagem empregada e socializar os 

trabalhos produzidos 

10) Trabalho com as medidas. 

Verificar quais materiais são utilizados para medir e produzir as peças de cerâmica 

Construir peças utilizando os materiais de medidas disponíveis 

Determinação, marcação e eqüidistância de pontos 

Explicar as estratégias produzidas 
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Atividade 06 

Atividade n. 06 – Formas espaciais da cerâmica Maruanum

1) Observe as ilustrações e as fotos a seguir, da cerâmica Maruanum:

2) Reconhece alguma delas? De onde? De que as fotos lhe fazem lembrar?

3) Reproduza (desenhe) uma ou duas das formas espaciais acima:

4) Desenhe uma forma à livre escolha, relacionada à cerâmica Maruanum:

5) Você já observou ou viu, em sua comunidade, alguma das figuras acima? Onde? Quando?

6) Na cerâmica produzida em sua comunidade, é possível identificar alguma das formas acima? Desenhe uma à livre
escolha e forneça um nome para essa louça: 

7) Para você qual o significado das louças de barro?

8) Alguma das louças de barro são parecidas com as formas espaciais ou geométricas existentes na matemática?
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Atividade 07 

Atividade n. 07 – Medidas de formas espaciais da cerâmica Maruanum 

1) Observe as peças de cerâmica Maruanum em cima da mesa: 

2) Conhece alguma delas? De onde? Lembra de algo ao visualizá-las? 

3) Reproduza (desenhe) uma ou duas das formas espaciais acima: 

4) Desenhe uma forma à livre escolha e dê um nome a ela: 

5) Você já observou ou viu, em sua comunidade, alguma das formas acima? Onde? Quando? 

6) Na cerâmica produzida em sua comunidade, é possível identificar alguma das formas acima? Desenhe uma à livre
escolha e forneça um nome para a mesma: 

7) São semelhantes com quais figuras geométricas que você conhece: 

8) Com quais instrumentos você mediria a peça? 

9) Utilizaria alguma parte de seu corpo ou instrumento para medir a louça construída? Qual? 
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Atividade 08 

Atividade n. 08 – Vídeo-documentário 

Filme: “As mãos da mãe do barro”         Ano de produção: 2002             Direção: Gavin Andrews 

Baseado no documentário acima, responda as seguintes questões: 

1) Por onde se inicia o processo de produção de louças? 

2) Descreva os outros processos relacionadas à construção de uma peça de cerâmica: 

3) Você identifica alguém conhecido no filme? Quem? Onde? 

4) Quais técnicas ou procedimentos de medidas são usados para a construção das louças de barro? 

5) Como você faria para construir uma louça de barro? 

6) No filme você consegue perceber algumas idéias relacionadas à matemática? Quais?  

7) Qual a importância da produção da cerâmica Maruanum para a comunidade? 

8) Você acha importante a continuidade dessa tradição em sua comunidade? Por qual motivo? 

Atividade 09 

Atividade n. 09 – Construindo formas espaciais da cerâmica Maruanum 

1) Após observar e ver a construção da peça de cerâmica pela louceira, verifique se reconhece a peça? Qual o nome 
dela? (pode perguntar a louceira) 

2) Tente fazer uma peça igual a que a louceira fez: 

3) Após fabricar a sua peça, dê um nome para a mesma e tente explicar/registrar como foi que fez (ou tentou fazer) a 
mesma: 

4) Compare a sua peça com a de seus colegas de sala e indique quais os pontos de semelhança e de diferença entre as 
mesmas: 

5) O que achou dessa experiência com as louceiras? O que aprendeu?  
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Atividade 10 

Atividade n. 10 – Elaborando adornos e ornamentos da cerâmica Maruanum 

1) Construa uma base de forma qualquer, conforme os modelos até então construídos: 

2) Utilize os materiais disponíveis para a construção da base: 

3) Elabore e desenhe uma série de seqüências ou padrões parecidos com as da cerâmica Maruanum: 

4) Desenhe a sua própria seqüência de ornamentos e indique um significado para ela: 

5) O que achou da experiência de produzir as seqüências de ornamentos? Relaciona essa experiência a algum 
conteúdo de  matemática? 

6) Na sua opinião, a matemática está presente na fabricação da cerâmica Maruanum? 

Atividade 11 

Atividade n. 11 – Variando a forma da cerâmica Maruanum 

1) Com base nas fotos, ilustrações e modelos de peças apresentados, construa uma peça diferente dos formatos 
apresentados (você pode combinar dois ou mais formatos): 

2) Utilize os materiais disponíveis para a construção da peça: 

3) Explique como foi que fez a peça. Como a construiu? 

4) Nomeie a peça que você fabricou. De quem ou do que você se lembrou ao fazer a sua peça: 

5) O que achou da experiência de construir a peça de cerâmica? Aprendeu alguma coisa ligada aos conteúdos 
escolares? 

6) O que existe de matemática nas atividades? 

7) Quais as dificuldades encontradas no desenvolvimento das atividades? 
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Atividade 12 

Atividade n. 12 – Utilização de medidas na cerâmica Maruanum

1) Observe as ilustrações e as fotos a seguir e escolha duas para construir duas peças de formas variadas:

2) Utilize os materiais à sua disposição, para realizar as medidas para a elaboração da peça: 

3) Descreva as estratégias que você utilizou para realizar as medidas e, posteriormente, construir as peças: 

4) Compare a sua peça com a de seus colegas. Quais os pontos de semelhança e de diferença?

5) Registre as estratégias utilizadas para a construção das peças: 

Atividade 13 

Atividade n. 13 – Trabalhando a construção de peças à livre escolha 

1) Com base nas atividades anteriores, desenvolva a produção de peças de formatos e dimensões variadas: 

2) Desenvolva a construção à livre escolha, inserindo as técnicas e orientações proporcionadas pelas louceiras ou 
outra que achar necessária:

3) Compare a sua peça com a de seu colega. O que é semelhante? O que difere?

4) Quais elementos de matemática talvez você tenha utilizado na realização de sua atividade?
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Atividade 14 

Atividade n. 14 – Inserindo informações relacionadas a outras disciplinas 

1) Desenvolva padrões artísticos em sua cerâmica livremente: 

2) Crie uma história artístico-imaginária relacionada à cerâmica de sua comunidade: 

3) Escreva uma redação sobre a cerâmica Maruanum: 

4) Desenvolva uma expressão artística originada de um pensamento simbólico sobre qualquer atividade ou 
manifestação do pensamento relacionada à sua localidade (não é obrigado ser os da cerâmica): 

5) Existe alguma relação entre a cerâmica produzida e a religião praticada em sua comunidade? 

6) Faça um desenho ou mapa das proximidades de sua casa até ela: 

7) Faça um mapa da região onde você mora e localize as residências das louceiras que você conhece: 

8) Faça uma entrevista com as louceiras e peça a elas que contem sobre suas origens e a sua  história de vida: 

As atividades de números 15 e 16 nos mostram uma síntese dos 

encaminhamentos formulados para o alcance dos objetivos propostos para cada atividade, 

bem como indicam os comandos necessários para os encaminhamentos metodológicos 

necessários à condução da turma pelo professor. 
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Atividade 15 

Atividade n. 15 – Atividades complementares

1) Faça um relato descritivo de  nossas aulas práticas: 

2) Descreva, de maneira geral, como você fez as suas atividades ceramistas:

3) Reproduza, em forma de um desenho ou de uma ilustração, a louça de barro que você construiu anteriormente:

4) Forneça um nome para a louça que você fabricou: 

5) Desenhe uma peça à livre escolha:

Atividade 16 

Atividade n. 16 – Atividades complementares de revisão e de formalização conceitual 

1) Observe as seqüências abaixo e desenvolva-as: 

2) Elabore a sua própria seqüência: 

3) Complete as figuras abaixo e determine o centro de cada figura: 

4) Desenhe três formas à livre escolha, relacionadas à cerâmica Maruanum. Em seguida,
a) estabeleça um preço unitário para cada cerâmica construída
b) qual o valor total das louças construídas?
c) qual a soma total dos preços das peças?
d) qual o tempo necessário para a construção de cada peça?
e) quanto tempo levou para construir suas peças de cerâmica?

5) Represente em forma de um desenho ou de uma ilustração as frações abaixo: 
a) ½     b) 1/3     c) ¾     d) 5/7     e) 2/5 

6) Escreva uma redação sobre a cerâmica:
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3.3 A configuração preliminar de uma proposta na perspectiva transversal em educação 
matemática

Etapa III: A terceira etapa de nossas atividades descreve a proposta de um trabalho que, 

devido a circunstâncias temporais, não foi plenamente colocado em prática, mas que 

seguramente poderá ser testado sua validade em um momento propício, para diagnosticarmos 

sua relevância em termos de operacionalização. Consta de uma proposta baseada em uma 

perspectiva transversal, a partir da elaboração e construção de um espaço transversal de 

atividades. A proposição desse espaço visa refletir sobre modos de encaminhar procedimentos 

docentes a partir de situações locais de aprendizagem e correlacioná-los com aspectos mais 

gerais, no âmbito além da comunidade, indicando a geração de conteúdos de aprendizagens 

relevantes para a apreensão de saberes e valores por parte de nossos alunos. 

  Tal construção desse espaço transversal pode nos fornecer alternativas de 

trabalho na perspectiva da etnomatemática e da modelagem (etno)matemática, a partir do 

saber/fazer local, não necessariamente somente das atividades instrumentais da cerâmica, mas 

também de outras atividades evidentes na comunidade. A proposição de trabalhos, sob a 

forma de micro-projetos pode envolver a participação da própria comunidade, a partir do 

diagnóstico e da identificação de problemas que a mesma se defronta, além de outros temas 

que poderiam surgir, à medida que um trabalho dessa natureza fosse sendo gradativamente 

implementado na perspectiva do ambiente escolar. 

Exemplos de possiveis atividades a serem desenvolvidas na perspectiva dos 

espaços transversais, estão indicadas a seguir. 
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Atividade 17 

Atividade n. 17 – Espaços transversais 

Situação ou Tema 1: perda de tradições e valores culturais (atividade interna) 

Formulação de perguntas/questões: inserção da problemática proposta a ser discutida e desenvolvida no 
âmbito da escola; 

Elaboração de um roteiro de entrevistas e discussões, enfocando essas problemáticas, para os moradores da 
comunidade, as louceiras, órgãos ou pessoas que desenvolvam algum tipo de ação na comunidade; 

Contexto da situação; 

Configurar o caminho a ser seguido; 

Possíveis perguntas e/ou encaminhamentos; 

O que se pode fazer? Ações efetivas; 

No âmbito da escola, que conteúdos podem ser trabalhados? Como podem ser trabalhados? 

Atividade 18 

Atividade n. 18 - Espaços transversais 

Situação ou Tema 2: atividades destrutivas da cerâmica Maruanum (atividade interna e externa) 

Atividades de cerâmica: o local e o global na perspectiva dos problemas enfrentados pelas mulheres 
louceiras; 

Vivência própria dos alunos e contato inicial com as louceiras; 

Estabelecimento de um panorama geral sobre a situação da cerâmica Maruanum, na comunidade; 

Atividades de medidas, simetrias, seqüências etc...: exposição de murais e trabalhos de campo realizados 
pelos alunos; 

Atividades que englobam conhecimentos originados de outras disciplinas; 

Avaliação/Validação das atividades; 

No âmbito da escola, que conteúdos podem ser trabalhados? Como podem ser trabalhados? 
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Atividade 19 

Atividade n. 19 – Espaços transversais 

Situação ou Tema 3: o problema do caripé (atividade externa) 

A função e a importância do caripé na cerâmica; 

O ciclo do desenvolvimento do caripé; 

O desaparecimento/extinção da Licania scabra; 

A questão do desmatamento; 

A visão das louceiras e da comunidade sobre essa problemática; 

Discussão de possiveis ações ou propostas para minimizar o impacto de uma possível extinção do caripé; 

Discussão e reflexão sobre o futuro da cerâmica Maruanum; 

No âmbito da escola, que conteúdos podem ser trabalhados? Como podem ser trabalhados? 

Atividade 20 

Atividade n. 20 – Espaços transversais 

Situação ou Tema 4: o ciclo da comercialização da cerâmica Maruanum (atividade externa e interna) 

A função e a importância econômica da cerâmica para a comunidade; 

A descrição do ciclo de comercialização da cerâmica; 

Relações de troca e equivalência monetária; 

O dinheiro como valor e a atribuição de preços; 

Locais de irradiação comerciária da cerâmica Maruanum; 

O retorno econômico para a comunidade e para as louceiras do Maruanum; 

No âmbito da escola, que conteúdos podem ser trabalhados? Como podem ser trabalhados? 
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  Para o desenvolvimento a ser realizado com as atividades de números 17 a 20, 

é necessário a configuração e o detalhamento de proposições que estejam de acordo com cada 

item existente na proposta de atividade e que esteja associado à configuração do espaço de 

discussão proposto na seção 2.3 do capítulo 2 e da proposição de discussões mais acentuadas 

– respeitando-se o desenvolvimento cognitivo e a faixa etária dos alunos envolvidos nas 

atividades – a partir dos pressupostos indicados nas sub-seções a seguir. 

3.3.1 Esboço teórico-metodológico inicial da proposta, a nível local 

Um encaminhamento metodológico possível para a efetivação das atividades 

propostas para os Espaços Transversais em Educação Matemática, está vinculado a 

apresentação de temas e situações, como as indicadas nas atividades 17 a 20, para possíveis 

investigações, a partir de um trabalho conjunto entre os integrantes da comunidade do 

Maruanum. Ressalta-se, no entanto, o possível caráter imprevisível dos resultados das 

atividades configuradas a partir da idéia proposta pelos espaços transversais, pois se trata de 

um trabalho com vistas a estruturar ações futuras, tendo como um dos suportes para a 

efetivação dessas ações os interesses específicos dos integrantes da comunidade e os 

interesses comuns entre o grupo de professores e administradores do ambiente escolar, na 

região.

  As etapas relacionadas com as atividades decorrentes dos espaços transversais 

podem ser desenvolvidas em vários locais, tais como a casa das louceiras do Maruanum, o 

espaço próprio das louceiras e o centro comunitário. Para esse tipo de atividade ser 

desenvolvido com os alunos das séries iniciais, entendemos que, o trabalho fica inviável 

apenas no espaço da sala de aula, pois necessita de um ambiente “mais aberto”, ou seja, ele 

pode ser feito em qualquer espaço que se tenha condições de reunir ferramentas alternativas 

para o ensino e aprendizagem. 

Ao desenvolvermos a concepção de tema transversal atrelado ao fato de que 

qualquer situação, evento, exemplo, palavra, símbolo, etc. pode ser considerado como um 

tema essencialmente transversal, pressupomos a idéia de que seja possível o desenvolvimento 

de ações no âmbito da pesquisa e investigação estruturada – a partir de um determinado nível 

de ensino – visando a busca por resultados que levem em conta interesses coletivos e 

relativos. Tais investigações podem ser desenvolvidas a partir da implementação gradativa de 
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atividades semi-estruturadas. Com disso, pretende-se estabelecer uma teorização futura sobre 

o somatório de experiências realizadas, que possibilite a indicação de diretrizes para o 

desenvolvimento contínuo e aperfeiçoamento do trabalho docente, nesses espaços. A partir 

dessas considerações, acreditamos que, o desenvolvimento de novos procedimentos 

metodológicos no espaço escolar poderá contribuir para uma discussão mais acentuada sobre 

problemáticas as quais a população local está inserida e, de certa forma, relacionada com 

problemáticas mais globais. 

Ações dessa natureza podem nos mostrar caminhos a serem desenvolvidos 

para o entendimento dos mecanismos de apropriação (cognição) envolvidos durante o 

processo de aprendizagem, sob uma perspectiva transversal, pois “perceber como os grupos se 

apropriam dos saberes, ou seja, como compreendem e usam as informações que recebem, é 

tão importante quanto resgatar o que é próprio de sua cultura” (MONTEIRO e POMPEU JR., 

2003, p. 51). O modelo a ser proposto em um trabalho realizado e derivado das atividades 

realizadas anteriormente, em sua fase inicial, na comunidade do Maruanum, é mostrado no 

diagrama 07. Nesse diagrama, há uma esquematização mais detalhada, para uma situação 

proposta no local (no caso a cerâmica), da matriz generalizada proposta no capítulo 2, 

diagrama 04. 

A situação proposta, a partir das atividades ceramistas de alguns dos 

integrantes do Maruanum, é definida conforme a identificação, dentre o rol de conhecimentos 

diversos existentes na comunidade, de atitudes e procedimentos relacionados a uma dada 

situação que, no caso da cerâmica, pode ser identificada como atividade destrutiva externa ou 

interna. Conforme as características existenciais dessas atividades fossem visualizadas em 

algumas situações  sejam elas externas e/ou internas e tendo como base o diagrama 04, do 

capítulo 2  a configuração do esboço a nível teórico e metodológico seria definido, a partir 

das ações e procedimentos a serem conduzidos pelas pessoas responsáveis pela 

implementação e movimentação dinâmica necessária à esse tipo de atividade escolar-

comunitária. 
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Diagrama 07 
Um modelo de trabalho, na perspectiva dos espaços transversais, a ser operacionalizado em 

turmas de Ensino Fundamental da Escola Estadual Maruanum I 

COMUNIDADE DO MARUANUM 
Conhecimentos diversos dos integrantes da comunidade

CERÂMICA ou ... 

INTERNAS Configuradas/Diagnosticadas em EXTERNAS

Valores,
perda de tradições, 
desaparecimento
de louceiras 
etc.

Desmatamentos,
falta de caripé, 
inexistência de 
materiais
etc.

AÇÕES

Modelos de Ação Pedagógica 
(Enfoque Transversal) 

Os ETEMAT’s seriam os espaços pedagógicos para essas ações. 

Conforme o encaminhamento proporcionado pelo professor ou grupo de 

professores, durante a condução das atividades proporcionadas pelos espaços transversais, é 

necessário estar atento para a agregação de elementos considerados não elementares ou 

conceituais como, por exemplo, elementos de ordem afetiva ou emotiva. Acreditamos que 
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esses elementos sejam integrantes do saber produzido e agregado aos processos cognitivos e 

envolvidos durante a realização de procedimentos tipicamente caracterizados como de ensino. 

Com isso, propomos que, ao “incorporar o sensorial, o intuitivo, o emocional e 

o racional através da vontade individual de sobreviver e de transcender” (D’AMBROSIO, 

2001, p. 50), a partir de um evento ou de um momento a qual uma pessoa está submetida, 

indicamos o incremento das suas atividades instrumentais, possibilitando à mesma um maior 

entendimento e compreensão crítica da realidade local. 

Ao propormos o desenvolvendo uma conexão satisfatória entre a realidade 

local – da qual somos parte integrante de um somatório de comportamentos – e os aspectos 

agregados ao conhecimento global – da qual somos inseparáveis – entendemos estar pondo 

em discussão e reflexão crítica os aspectos relacionados aos nossos processos de formação 

histórico-social e econômica. Tais processos estão revestidos de procedimentos e 

desenvolvimento de técnicas e de idéias adjacentes à matemática. São construídas ao redor 

das atividades e afazeres de comunidades tradicionais e se tornam elementos integrantes da 

composição do ciclo de conhecimento e de produção tecnológica envolvida em sua dinâmica 

de existência. 

Um exemplo de situação, a ser desenvolvida em um espaço transversal em 

educação matemática, é fornecido a seguir, baseado no diagrama 04, do capítulo 2: 

Tema/Titulo: Cerâmica – Atividades destrutivas da cerâmica Maruanum (Atividade n. 18, da 

Etapa III) 

Problema/Problemática: quais elementos ou variáveis contribuem para a degradação das 

tradições ceramistas existentes na comunidade do Maruanum? 

Saberes tradicionais: qual o ciclo da cerâmica Maruanum? Que elementos ou componentes 

integram o saber-fazer da população que pratica a cerâmica? 

Relações com problemas globais: que outras localidades, estados e países possuem o mesmo 

problema existente aqui? Quais as semelhanças e as diferenças entre os problemas existentes? 

Por que é importante conhecer e discutir esses problemas? 

Ações: o que podemos fazer para evitar o desaparecimento dessa tradição? 

Formulação de estratégias e hipóteses: respostas provisórias para o entendimento do 

desaparecimento de tradições, que podem ser motivados por ordem interna e externa. 

Construção de caminhos e de soluções possíveis: modelos de ação pedagógica, conforme os 

que foram construídos para as Etapas I e II. Os modelos podem ser construídos a partir de 

qualquer disciplina e não apenas da matemática. 
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Operacionalização/Implementação das ações: planejamento e construção das atividades, 

vivência própria dos alunos com a comunidade (sobre a cerâmica elaborada pelas louceiras), 

atividades em sala de aula e trabalho de campo desenvolvido na própria comunidade. 

Intervenção/Aplicação: palestras, entrevistas, depoimentos, desenvolvimento de atividades 

produzidas pelos próprios alunos, produção de documentários, produção de material didático 

contextualizado, produção de um banco de dados, informações e memória, etc... 

Validação e socialização de possíveis soluções: produção de seminários, relatos de 

experiência, trabalhos individuais e em grupos, participação da comunidade nas atividades 

consideradas escolares, etc. 

Encaminhamentos: solicitações à administração da comunidade, a população local e ao 

poder público, etc. 

  A construção das etapas descritas anteriormente encontra-se de uma forma 

resumida e podem ser desenvolvidas na perspectiva de qualquer disciplina que esteja 

contemplada no currículo oficial. Acreditamos que, ao participar da elaboração e 

implementação dos processos acima descritos, tanto os alunos quanto os professores, são 

capazes de gerar informações sobre o que se pretende discutir. Essas informações produzidas 

são importantes sobre muitos aspectos.  

Em primeiro lugar, as informações se constituem numa possibilidade de 

articulação entre os saberes locais e suas relações com o saber mais expandido (global). Em 

segundo lugar, elas podem tornar-se parte da própria história ou memória da comunidade, 

dado que muitos instrumentos desenvolvidos podem captar informações e relatos sobre as 

tradições relacionadas à cerâmica. Uma terceira colocação, é o fato de que os próprios alunos 

e professores seriam os agentes e os produtores de conhecimento, como um todo, ou seja, as 

próprias atividades formuladas, adquiridas ou desenvolvidas (tal como foram, nas Etapas I e 

II) estariam contribuindo para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e a formulação dos 

símbolos abstratos necessários ao entendimento da matemática. Por último, faria com que 

existisse uma evolução gradativa do senso crítico sobre a pluralidade dos saberes. Aqui, é 

importante falar sobre o conhecimento matemático e idéias aproximadas, a serem discutidas 

em ambientes de educação. 
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3.3.2 Esboço teórico-metodológico da proposta, a nível global 

Sabemos que existem muitas semelhanças entre os problemas, dificuldades e 

necessidades existentes em muitas localidades, espalhadas pela região geográfica do planeta. 

De uma forma não uniforme, elas apresentam características singulares e/ou semelhantes em 

seus modos de pensamento, registro e representação variados. Se fossemos capazes de realizar 

uma análise comparativa, a partir dessa diversidade, poderíamos supor razoavelmente uma 

possível existência de estímulos preliminares, capaz de indicarmos fontes de conhecimentos 

que possam ser estruturadas sob um mesmo objetivo e uma mesma necessidade, para muitos 

conjuntos de populações diferentes. É razoavelmente provável acreditar que essa semelhança 

entre esses objetivos guarda uma proximidade entre os instrumentos materiais e cognitivos 

utilizados para a construção de esquemas de resolução e de explicação possíveis para muitos 

eventos, em um mesmo conjunto populacional ou em conjuntos diversos. 

  Essa semelhança, acreditamos ser não tão menos diferente, no que se refere aos 

aspectos relacionados às idéias matemáticas e suas estruturas de conhecimento derivadas. 

Trata-se de estabelecer e indicar uma possível configuração de caminhos para a explicação da 

produção de conhecimento existente em outros contextos. 

O envolvimento e o desencadeamento de uma discussão mais geral (global), 

sobre aspectos que afetam comunidades, localidades e o entorno geográfico a qual elas estão 

localizadas, na perspectiva da instituição escolar, pressupõem uma possibilidade de abertura 

conceitual e metodológica de posturas, hábitos e costumes, de certa forma, contrários aos 

disseminados pela escola. Assim, a iniciativa proposta nessa perspectiva tende a ter uma 

abertura em termos de discussões escolares sobre os problemas admitidos como existenciais 

em localidades, mas que nos permitissem também uma discussão que possa agregar aspectos 

mais expandidos, em termos de uma integração disciplinar no ambiente escolar, ou seja, 

consoante Oliveras (1996, p. 176), 

como las ciencias da natureza, las ciencias sociales, el entorno geográfico 
próximo, el lenguaje y costumbres de la región, en definitiva, con la cultura 
propia, lo que permitiría una globalización en el tratamiento de los temas, que 
es aconsejable en los niveles de Educación Infantil y Primaria.29

29 Como as ciências da natureza, as ciências sociais, o entorno geográfico próximo, a linguagem e costumes da 
região, enfim, com a cultura própria, é o que permitiria uma integração no tratamento dos temas, a serem 
trabalhados na Educação Infantil e Primária. (tradução nossa) 
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  A partir desse aspecto, é importante indicarmos uma configuração provável 

para um modelo de trabalho, a nível global, que possa contemplar, em sua maior parte, 

aspectos característicos de uma situação. Além disso, apontar possibilidades de atitudes e 

comportamentos importantes para uma compreensão mais acentuada das relações existentes 

entre diferentes realidades se torna relevante, pelos motivos discutidos anteriormente.  

Dado que seja importante a inclusão e a co-participação no desenvolvimento da 

proposta, de segmentos outros, tais como os próprios moradores da comunidade – 

interessados em aprender a compreender as relações existentes em seu local de vivência – ou 

os próprios pais dos alunos da instituição escolar. Nessa perspectiva, entendemos ser possível 

a proposição de um modelo capaz de abstrair conhecimentos existentes em outros contextos 

tal como apresentamos no Diagrama 07, remetendo-nos diretamente para o esquema proposto 

no capítulo 2 (Diagrama 04). 

  Ao analisarmos a proposição de um modelo explicativo e operacional para o 

desenvolvimento de nossas atividades, é importante indicarmos a necessidade de formularmos 

situações de reflexões em que seja possível a indicação de abstrações teóricas sobre o modelo 

de encaminhamento proposto, conforme o trabalho seja desenvolvido no âmbito educacional, 

visando um contínuo aperfeiçoamento de nossas práticas. O indicativo de como proporcionar 

a elaboração desse modelo, em uma perspectiva mais geral está formalizado, em um esboço 

preliminar, no diagrama 08, onde temos como pontos de partidas para a configuração de nossa 

proposta, a investigação e os estudos de formação histórico-sociológicos e de idéias 

matemáticas em comunidades tradicionais de prática. 

  A partir da formulação de atividades diversas que possam envolver aspectos 

pertinentes a essas comunidades, a configuração de identidades de ordem externas e internas 

pode nos possibilitar um entendimento e uma aproximação entre conhecimentos adquiridos e 

existentes em outros contextos. Essa aproximação pode nos indicar a articulação e o diálogo 

entre os saberes, mesmo que seja apenas no nível teórico, em uma sala ou outro ambiente de 

aprendizagem. Com base nestas discussões iniciais, a proposição de espaços – tanto no que se 

refere ao grupo de alunos como de professores – que possam aprofundar essas características 

se tornam extremamente relevantes do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista crítico 

da realidade a qual estamos imersos. Entendemos que a própria experiência adquirida a partir 

do desenvolvimento, aplicação e resultados preliminares efetivos, mesmo incompletos, podem 

nos proporcionar uma contínua atualização, compreensão e, quando necessário, uma 

(re)configuração do modelo proposto.  
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Diagrama 08 
Um modelo de trabalho, na perspectiva dos espaços transversais, em outros contextos 

COMUNIDADES DE PRÁTICA 
Conhecimentos diversos dos integrantes de uma comunidade 

Atividades diversas (podem ser ...) 

INTERNAS Configuradas/Diagnosticadas em EXTERNAS

valores
tradições
comportamentos
modos
etc...

eventos:  sociais,
econômicos,
ambientais,
tecnológicos, etc... 

AÇÕES

Modelos de Discussão Pedagógica 
(Enfoque Transversal) 

Os ETEMAT’s seriam os espaços de discussão, na perspectiva crítico-pedagógica 

Com base nessas considerações, torna-se então necessário oportunizar as 

diferentes formas do pensar, no desenvolvimento de tarefas e procedimentos tipicamente

reconhecidos como informais, ou seja, o fazer (etno)matemática, em uma perspectiva 

transversal, se torna uma ferramenta possível na construção e na solução de situações 

proporcionadas pelo ambiente de convivência. A estruturação dessa construção, para 

possíveis soluções está muito relacionada com a possibilidade de operacionalização cognitiva 
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formalizada pela implementação e pela validação dos modelos cognitivos, advindos das 

representações da realidade, ou seja, nas palavras de Carvalho (2003, p. 85): 

A exigência de modelos cognitivos complexos poderá concretizar-se em 
processos pedagógicos mestiços, transdisciplinares, caracterizados pela 
liberdade de invenção, pela extinção de grupos corporativos, pela repulsa à 
repetição de fórmulas que acreditam na construção de uma objetividade sem 
parênteses, [...], pela vitalidade imaginária, em resumo, pela razão aberta, pela 
reorganização do conhecimento em todos os graus, do Ensino Fundamental à 
universidade.

Nesse sentido, entendemos que uma proposta de ensino que consiga agregar valores e 

pressupostos até então considerados como disjuntos, seja importante para o resgate de 

significados e de possibilidades de se fazer conhecimento (dentre o qual o conhecimento 

matemático), sob uma perspectiva que procure relacioná-lo com outros ramos disciplinares, 

de uma forma orgânica e transversal. Para que a produção desses saberes ocorra, é necessário 

romper, de acordo com Mendes (2006, p. 08), com o “princípio fragmentador, redutor e 

isolante” [...] dos aspectos disciplinares, e ir, em busca de “metodologias alternativas de 

ensino de matemática [que tentem] promover a construção desses saberes, pelos próprios 

alunos a partir de um processo contextual e globalizante, que dê um significado tanto singular 

como plural das idéias construídas”.  

Essas considerações, então, forma uma das bases de apoio, à iniciativa de 

configurarmos e pensarmos na elaboração e construção de espaços transversais em educação 

matemática, como fonte de reflexões e entendimento sobre práticas pedagógicas emergentes, 

que possam servir de acréscimo, tanto para a prática docente do professor, independente da 

disciplina, como para o próprio desenvolvimento cognitivo do aluno. 

  No próximo capitulo, faremos o relato de nossa experiência envolvendo o 

trabalho com turmas do Ensino Fundamental, a partir da aplicação e desenvolvimento das 

atividades baseadas, na maioria, em saberes originados da comunidade onde a escola está 

inserida. A partir desses relatos, realizamos uma análise descritiva, tendo em vista o 

comportamento e o desenvolvimento proporcionado pelos alunos, no ambiente de ensino. A 

análise tem como um dos objetivos a formalização de uma discussão teórica preliminar sobre 

nosso objeto de estudo e inclui um corpo de sugestões para o trabalho docente envolvendo os 

espaços transversais.
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CAPÍTULO 4 

Traçando caminhos e alternativas de discussões 

Só há uma coisa que faz com que 
um sonho seja impossível:

o medo do fracasso. 

PAULO COELHO 
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  Neste capítulo descrevemos e detalhamos a experiência desenvolvida, no 

campo de investigação, com os alunos do Ensino Fundamental, quando da aplicação das 

atividades em sala e extra-sala, conforme registros e anotações obtidos in loco. Espera-se 

discutir e analisar os eventos que estejam diretamente relacionados com o objeto de estudo, a 

partir das características envolvidas no desenvolvimento das situações e problemas propostos, 

derivados da aplicação das atividades, planejadas previamente com o professor. 

  É importante ressaltar que estaremos descrevendo um relato relacionado com 

as atividades desenvolvidas nas etapas I e II, e que foram base para o desenvolvimento mais 

amplo das atividades formuladas na etapa III, não efetivamente contempladas. Com as 

atividades formuladas na etapa III, pretendíamos levar situações e problemas específicos de 

comunidades para discussão em sala de aula, com vistas à criação de um espaço aberto para 

uma conscientização, esclarecimentos e formulação de propostas e indicativos de ações. A 

partir das atividades relacionadas aos espaços transversais, indicamos o ritmo e o 

desenvolvimento cognitivo da turma, de tal forma que nos garantisse a continuidade do 

trabalho.

4.1 O desenvolvimento das atividades em sala de aula (Etapa I) 

A Atividade 01 – Atividades introdutórias foi desenvolvida entre os dias 16

e 17/05/2005, na 3a e na 4a séries, tendo o espaço disponível para a realização da aula, durante 

o período total de horas de aulas nestes dias. Os itens das atividades introdutórias versaram 

sobre o trabalho com seqüências e simetrias, bem como operações aritméticas simples 

envolvendo situações adaptadas do contexto dos alunos, incluindo nomes de pessoas 

próximas aos mesmos. 

Inicialmente, nos apresentamos às turmas como um professor que estava ali 

desenvolvendo uma pesquisa acadêmica com conteúdos de matemática envolvendo o 2o ciclo 

do Ensino Fundamental. No início, houve um certo ceticismo dos alunos, componentes das 

turmas, mas logo, com o passar dos dias foi-se criando um laço de proximidade e atenção para 

com os mesmos de tal forma que, com o desenvolvimento das atividades posteriores a 

dinâmica em sala de aula foi equilibrada com a freqüência de rotina estabelecida como a de 

qualquer outro professor da escola. 
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Durante o desenvolvimento dessa atividade, distribuímos uma folha para cada 

um dos alunos e solicitando aos mesmos que realizassem o complemento das perguntas e 

questões que lhes eram apresentadas, conforme as explicações fornecidas anteriormente por 

nós e pela professora. Após as explicações fornecidas aos alunos, percorremos toda a sala, de 

aluno em aluno, com vistas a assessora-los em suas dúvidas e dificuldades para a conclusão 

da atividade. Conforme o ritmo impresso pelos alunos durante a aula, fomos percebendo a 

evolução da turma como um todo, ou seja, o nível cognitivo dos alunos, associados ao nível 

das situações propostas pelas atividades, tanto na 3a como na 4a séries. Mesmo se tratando da 

primeira atividade realizada, os resultados foram satisfatórios. Salvo as exceções fornecidas 

pelos alunos considerados de ritmo lento e por aqueles considerados de ritmo rápido, vamos

nos dando conta de como a sala de aula é composta por ritmos diferentes de aprendizagens. 

Isso ficou muito evidente durante o desenvolvimento dos trabalhos, cujo reflexo desses ritmos

estaria relacionado às estratégias desenvolvidas pelos alunos, pois a diversificação encontrada 

na elaboração processual de respostas para uma mesma questão na atividade 01, indica a 

produção de registros muito pessoais, produzidos pelos mesmos, conforme a figura 01. 

Figura 01 – Extrato de atividade 01: 3a série 
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  O registro das situações problemas – de acordo com as atividades 

desenvolvidas na sala de aula – mostram que, para os alunos da 4a série, os mesmos 

encontram-se em um nível bem avançado para os problemas propostos, indicando respostas 

quase que imediatas ao que lhes foi solicitado. Em contraste, para os alunos da 3a série, o 

motivo maior para uma retração evidente durante o desenvolvimento da primeira atividade –  

acreditamos que tenha sido a excessiva timidez, pois a maior parte da turma é formada por 

mulheres. No entanto esse não foi um motivo suficiente para a não conclusão do trabalho, 

pois a professora, nesse aspecto, teve um papel significativo, ao mostrar à turma o significado, 

para os mesmos, do trabalho, além de transmitir calma e serenidade aos mesmos. Até porque, 

nunca houve um trabalho dessa natureza com eles, o que deixa um pouco de apreensão e 

tensão na atmosfera escolar, durante o momento em que estivemos com eles em sala de aula. 

Para alguns alunos, durante o desenvolvimento das atividades, existiu uma 

clara dificuldade em relação à interpretação de problemas. Entendemos que, com o gradativo 

implemento de situações e problemas que contribuam para um desenvolvimento acentuado de 

leituras e interpretações críticas do meio de convivência dos alunos, acreditamos que seja 

reduzida essa dificuldade. Essas situações ou problemas, incorporados juntamente ao contexto 

de atividades locais, podem se tornar um acréscimo de conhecimento para os alunos que 

desconhecem o trabalho desenvolvido pelas louceiras, ou até mesmo para aqueles que já 

possuem uma convivência maior com as atividades proporcionadas pela cerâmica produzida 

na comunidade. Essa iniciativa certamente indica conexões de utilidades futuras entre a labuta 

ceramista, conhecimentos acadêmicos de matemática formal (por exemplo: as quatro 

operações) e outras situações que possam desencadear a necessidade de matematizar 

formulações de processos, fora do contexto da comunidade. 

Durante o desenvolvimento da Atividade 02 – Atividades introdutórias

(cont.) – ocorrida entre os dias 18 e 19/05/2005 – tanto na 3a série como na 4a série, 

desenvolvemos uma seqüência de problemas que procurassem indicar a continuidade da 

proposição da atividade 01, conforme a indicação de questões baseadas no contexto de 

aplicação. Além disso, indicamos uma atividade a ser desenvolvida, com vistas a associação 

simbólica entre as representações numéricas e sementes diversas – baseadas na idéia de 

número e numeração matemática – e diretamente relacionados aos processos e operações 

aritméticas implícitas na formação de grupos de sementes. O objetivo dessa atividade 

pretendeu desenvolver nos alunos o treino de habilidades cognitivas relacionadas às operações 

aritméticas, bem como mostrar a associação entre os processos mentais envolvidos nessas 

operações e o caráter simbólico associado a um determinado elemento existente na realidade. 
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Para o desenvolvimento dessa atividade, tanto para a 3a série como para a 4a

série, formamos grupos de 2 alunos e distribuímos sementes de milho ou de feijão (foto 02). 

Como a proposta de atividades nessa perspectiva nunca tinha sido realizada anteriormente aos 

alunos, foi um fato demonstrarem surpresa e indagações do tipo: para que servem as 

sementes? Como aprender matemática utilizando as sementes?

Foto 02 – Atividade 02: 3a série 

Nessa atividade contamos com a participação da professora, em sala de aula. 

Embora a explicação e a condução da aula estivesse a nosso cargo, fizemos o possível para 

que a professora não ficasse em segundo plano, delegando a mesma, a autoridade máxima na 

sala de aula, com vistas aos excessos proporcionados por alguns alunos e o barulho que 

momentaneamente era necessário ser reduzido por força de sua atenção. Além disso, o 

processo de orientação e redução de dúvidas durante o encaminhamento da atividade foi 

facilitado consideravelmente pela participação da professora nos esclarecimentos solicitados 

pelos alunos. 

Com a folha de questões em mãos, os alunos foram então desafiados a fornecer 

as respostas as quais solicitamos. Tanto na 3a série como na 4a série a maioria das questões 

componentes das atividades foram consideradas fáceis, o que nos permitiu a proposição de 

situações mais complexas aos alunos. O aumento no nível de dificuldade proporcionado pelas 

questões, certamente exigiu um trabalho cognitivo maior dos mesmos, para a formulação de 

respostas satisfatórias e que, ao final, foram contempladas sob a escrita e o registro dos alunos 

que se mostraram destaques em termos de aprendizado matemático.

Ao observarmos os registros, desenvolvidos pelos alunos, proporcionados pela 

aplicação das atividades 01 e 02, verificamos que muitos deles utilizam tipos de registros 

escritos diversificados em termos de ilustrações, sejam elas numéricas ou não, para uma
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mesma atividade e procedimentos de resolução tipicamente específicos (foto 03). Todavia, ao 

serem indagados por qual motivo o fizeram tal resolução, muitos não conseguiram explicar, 

mesmo sendo a resolução (confirmada por nós) correta. 

Foto 03 – Atividade 02: 4a série 

A relação entre as situações propostas pelas atividades e os aspectos associados 

à realidade dos alunos, foi algo que procuramos sempre manter ao longo do desenvolvimento

das atividades introdutórias, indicando a existência de significados para o que fazem na escola 

e o que fazem as pessoas envolvidas com a cerâmica da comunidade. A necessidade, 

possibilidade e oportunidade de indicarmos a concretização dessa postura foi importante e 

significativa durante, praticamente, todas as atividades desenvolvidas, pois acreditamos que a 

escola pode trazer significado aos alunos, ao procurar conteúdos e processos que fazem a 

diferença na elaboração do conhecimento em situações próprias da realidade. 

Ao aplicarmos a Atividade 03 – Adornos e ornamentos da cerâmica 

Maruanum, tivemos como foco de desenvolvimento da atividade em sala de aula o 

reconhecimento, por parte dos alunos, de alguns atributos específicos da cerâmica da 

comunidade e a relação que se poderia fazer entre esses atributos e o trabalho com conteúdos 

da matemática escolar e aspectos regionais existentes no entorno de vivência dos alunos 

(figura 02). As atividades foram desenvolvidas nos dias 07, 08 e 09/06/2005, na 3a e na 4a

séries, conforme a disponibilidade de horários e os ajustes negociados com os professores de 

outras disciplinas. 
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Figura 02 – Extrato de atividades 03 e 04: 4a série 

Inicialmente distribuímos as folhas impressas com as atividades e pedimos aos 

mesmos que tentassem desenvolver o que se pedia. Em seguida distribuímos algumas fotos 

aos alunos para reconhecimento, identificação e localização das peças de cerâmica produzidas 

em sua comunidade, com o objetivo de responder as questões solicitadas. Observamos que a 

maioria dos alunos obteve um bom desenvolvimento da atividade, conseguindo responder 

satisfatoriamente as questões propostas, além de identificar os elementos existentes em sua 

comunidade, relacionadas à cerâmica. A utilização das fotos e ilustrações foi importante para 

efeito de visualização e de suporte no desenvolvimento das atividades, conforme os gestos e 

manifestações de ordem familiar identificados por nós visível.

Os procedimentos indicados anteriormente, também foram importantes durante 

a realização da Atividade 04 – Simetrias na cerâmica Maruanum, que foi uma atividade 

conjunta entre as turmas de 3a e 4a séries, realizada no dia 20/05/2005, no centro comunitário

da comunidade. As questões introdutórias da atividade, já haviam sido realizadas numa forma

preliminar, ao final da atividade anterior, no dia 09/06/2005. As questões nos mostravam um

formato de idéias e de procedimentos semelhantes, indicando uma continuidade para o 

momento seguinte com a turma. As turmas, de um modo geral, apresentaram um poder de 

desenvolvimento satisfatório para o trabalho na sala de aula, com relação aos procedimentos,

registros e representações proporcionados por seus escritos. Isso ficou evidente em seus 

registros. Além disso, estipulamos um grau de liberdade considerável para os alunos, no que 

se refere à criatividade e imaginação no momento de produção individual, para as questões 
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abertas, que pensamos ser importante em trabalhos dessa natureza e que disponibilizamos

nessa atividade e na atividade anterior. 

Nas duas atividades, a professora da turma teve participação, orientando e 

ajudando os alunos na redução de suas dúvidas. Para os alunos, as atividades foram

consideradas boas porque trouxe, para a escola, aspectos relacionados a sua cultura e 

identidade territorial. Além disso, um fator que ficou muito claro durante o trabalho com as 

crianças foi a oportunidade que elas tiveram em desenvolver e criar suas próprias atividades, a 

partir das questões abertas. Em depoimento, as crianças afirmam, que não tiveram a 

oportunidade de realizar tal produção escolar, principalmente na 4a série. Observamos que os 

alunos dessa turma eram muito ativos e criativos, o que facilitou o desenvolvimento das 

questões abertas, embora tenha havido dificuldade e interferência com os alunos considerados 

instáveis na sala. 

  Ao desenvolvermos a Atividade 05 – Introdução a medidas, inicialmente

fizemos uma exposição preliminar de como seria a atividade. Expomos a idéia de medida e 

das referências utilizadas como padrões de medidas, além de indagarmos ao mesmo se 

poderia ser possível, ou se eles tem conhecimento, da existência de outras referências de 

medidas utilizadas em sua comunidade. O trabalho com medidas foi realizado nos dias 23 e 

24/05/2005, na 3a e na 4a séries, na própria sala de aula. Para a realização da mesma, pedimos

aos alunos para trazer alguns materiais listados no quadro, da questão 1, da folha de 

atividades, a serem utilizados durante o trabalho. Solicitamos, também que afastassem as 

mesas e cadeiras e se dividissem em grupos de 2 ou 3 alunos, ou, caso quisessem, trabalhar 

individualmente.

Foto 04 – Atividade 05: 4a série 
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  Ao iniciarmos os procedimentos de medidas solicitados (foto 04), procuramos 

desenvolver a atividade de uma forma dinâmica. Os alunos se movimentavam ao longo do 

espaço disponível para a realização das questões solicitadas. Durante o encaminhamento das 

atividades procuramos mostrar ou indicar pistas dos caminhos possíveis de resolução, 

conforme as orientações e sugestões proporcionadas pelo pesquisador e pela professora 

responsável pela turma. Essa atividade revelou um nível de aproveitamento superior em 

relação às outras atividades, principalmente pela 3a série, pois mesmo sem terem visto esse 

conteúdo anteriormente na escola, demonstraram um conhecimento prévio bastante 

satisfatório durante o transcorrer da atividade. Após a organização das informações sobre 

medidas, proporcionada pelos alunos, pedimos aos mesmos que respondessem algumas 

questões relacionadas à idéia de medir e possíveis relações entre os conhecimentos existentes 

em sua comunidade. 

Ao verificarmos as respostas produzidas pelos alunos, poucos se referiram às 

perguntas solicitadas. Alguns responderam que conhecem o “palmo”, a “mão” e a “chave30”

como padrões de medidas utilizados. Já outros destacaram a “importância” que as medidas 

tem em sua vida ou para “medir as coisas, como por exemplo, uma mesa ou um quadro”, “ver 

o tamanho das coisas” ou “medir as pessoas”. Tais considerações fazem partem da esfera 

conceitual, relacionado às medidas, proporcionado pelas argumentações dos alunos. 

Ao realizarmos essa atividade, foi sugerido aos estudantes que procurassem 

trabalhar em grupos com vistas à troca de idéias e sugestões relacionadas ao trabalho, pois 

acreditamos que esse seja um aspecto importante em procedimentos pedagógicos dessa 

natureza. Com isso, acreditamos ser relevante do ponto de vista cognitivo, por tratar-se da 

existência de conflitos, ambições e validação de resultados em jogo e em discussão pelos 

alunos. Essas manifestações são parte dos estímulos integrantes do processo de aprendizagem 

incorporados pelos alunos e podem ser plenamente desenvolvidos durante a sua passagem 

pela atividade escolar, desde que existam condições e possibilidades desse desenvolvimento 

ser realizado. 

Dando continuidade à seqüência de atividades estabelecidas na Etapa I, 

realizamos a Atividade 06 – Formas espaciais da cerâmica Maruanum, nos dias 15 e 

16/09/2005, na 4a série, e nos dias 16 e 17/09/2005 na 3a série. Foram formados grupos de 02 

a 03 alunos, em cada turma. Cada grupo de alunos recebeu uma folha de tarefas a ser 

resolvida, de acordo com as questões solicitadas. Nessa atividade dispusemos, na sala, de um 

30 Tipo de medida, feita com a mão, utilizada na região. 
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painel de fotos e exemplos de peças de cerâmica, de forma a contribuir no desenvolvimento

do trabalho. 

Foto 05 – Atividade 07: 4a série 

Durante o trabalho em sala de aula, pudemos notar que alguns alunos possuem

uma espécie de bloqueio inicial relacionado à inibição, especialmente os alunos da 3a série, 

conforme tínhamos relatado anteriormente. Esse aspecto de caráter inibidor, de certa forma

contribuiu para que alguns alunos tivessem um fraco desempenho nas atividades, embora

constatemos que outros alunos possuem um senso espacial de concepção satisfatório para o 

desenvolvimento das atividades, ou seja, conseguem representar, no plano e no espaço, 

instruções relacionadas às questões propostas pela atividade. A necessidade exige que sejam

desenvolvidos estímulos, posteriormente, para que o trabalhado permanente da representação 

no espaço e no plano de figuras e ilustrações possa ser desenvolvido de uma forma plena. 

Esses estímulos podem ser explorados a partir de trabalhos variados envolvendo a perspectiva 

e o desenho, conforme o nível dos alunos permitir.

Durante o desenvolvimento da atividade, a troca de informações entre os 

alunos foi evidente, bem como impressões afetivas (vínculo com a família), “transferidas” aos 

desenhos construídos e que para eles eram muito familiares, pelo fato de conhecerem as 

louceiras ou terem algum vínculo familiar com alguma delas. Essa observação está 

fundamentada nos discursos e fala dos alunos, tais como “[...] quando a vovó ia fazer, ela 

chamava nós pra nós vê ela fazer e aí nós aprender a fazer”, o que nos faz pensar nos 

possíveis elementos geratrizes de formulação conceitual e procedimental dos conhecimentos
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adquiridos e aplicados em um determinado contexto, ou seja, conforme Moreira e David 

(2005, p. 31): 

[...] o conhecimento do objeto pelo estudante parece se desenvolver através da 
construção de uma espécie de mosaico de representações pessoais desse objeto 
(não necessariamente livre de inconsistências), o qual pode ou não conter a 
definição formal como uma de suas peças. 

Nesse sentido, as representações pessoais e também afetivas tomam uma significativa 

importância no desenvolvimento de determinada tarefa, pois o caráter motivador e pessoal 

que essas construções de representação podem gerar, orientariam os aspectos estruturais de 

um dado encaminhamento formulado pelos alunos, tanto no aspecto cognitivo como no 

aspecto metodológico. 

Além disso, o suporte fornecido pela professora na atividade se torna 

importante para o apoio na redução de dúvidas e bloqueios, independente do nível em que 

realizamos as atividades. Embora, tenhamos obtido um bom resultado nas duas turmas, é 

importante lembrar que, o sucesso no desenvolvimento das tarefas solicitadas aos alunos 

estará cada vez mais satisfatória se o professor tornar-se atento a vários aspectos sugestivos e 

relacionados à perspectiva de condução dessa atividade, o que de certa forma, será absorvido 

a medida em que existir avanço nas experiências, na perspectiva do trabalho que apontamos. 

  A Atividade 07 – Medidas de formas espaciais da cerâmica Maruanum, é 

uma continuidade da atividade anterior e visou basicamente o trabalho ilustrativo das 

representações espaciais fornecidas pelos alunos, acrescido dos instrumentos utilizados ou 

necessários para o trabalho das artesãs. Essa atividade desenvolveu-se nos dias 18 e 

19/09/2005, simultaneamente na 3a e 4a séries, a partir dos encaminhamentos formulados na 

atividade anterior. Para esse momento solicitamos aos alunos que tentassem lembrar de 

alguma medida específica existente em sua comunidade, ou se tem alguma pessoa ou parente 

conhecido que utiliza tal medida. 

O pedido acima tinha por objetivo suscitar a utilização ou implementação de 

outras referências de medidas em suas atividades, em construção, embora isso não tivesse tido 

o resultado esperado quando do final da atividade. Após analisarmos o rol de trabalhos 

entregues, verificamos que poucos alunos fizeram referências a algum padrão de medida 

utilizada em sua comunidade. Ao que parece, algumas palavras escritas no comando de 

questões propostas na atividade, não refletem a lógica lingüística desenvolvida pelas crianças. 

Isso logo mostrou ser um fator de dificuldade inerente ao trabalho na sala de aula.  
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Figura 03 – Extrato de atividades 06 e 07: 3a série 

Após o trabalho em sala, envolvendo conteúdos diversos – tanto relacionado a 

aspectos particulares da cultura local, quanto aos existentes no currículo escolar – proposto 

aos alunos, encerramos essa fase com a Atividade 08, que constava da apresentação de um

Vídeo documentário produzido em 2002, referente ao trabalho tradicional ceramista,

realizado pelas louceiras do Maruanum. A apresentação do documentário foi feita 

conjuntamente na 3a e 4a séries, tendo sido realizada, no dia 19/09/2005. O mesmo vídeo foi 

apresentado no dia 20/09/2005 para os alunos da 1a e 2a séries e da educação infantil. Nesse 

dia, o pouco número de alunos possibilitou a reunião das três turmas em uma única sala. 

Essa atividade foi basicamente dividida em três momentos: apresentação do 

vídeo; discussão entre os alunos das etapas, características e elementos de importância e 

atenção, existentes no filme e, por último, a elaboração de um trabalho envolvendo a 

formulação de respostas para questões relacionadas ao filme.
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ue o reconhecimento de muitas 

pessoas (as lo

sobre os 

aspectos dese

e relacionadas com a importância de produção e 

continuidade d

as louças de barro, possivelmente, utilizando imagens 

Ao analisarmos de uma forma geral, como foi a receptividade e a impressão 

formulada pelos alunos sobre o documentário, verificamos q

uceiras) que aparecem na fita de vídeo é evidente para os alunos, conforme os 

seus gestos e movimentos denunciavam, até mesmo uma certa alegria e satisfação por estar 

vendo alguém familiar e muito próximo, em um filme documentário. De acordo com a análise 

das respostas dos questionários, muitas crianças já sabem construir louças de barro e 

reconhecem algumas etapas da elaboração das louças, bem como os nomes (linguagem) 

utilizados pelas louceiras e os instrumentos necessários para a construção ceramista. 

Após a exibição da fita e atenção fornecida pelas crianças, iniciamos um 

processo de discussão e diálogo com as turmas visando a busca de informações 

nvolvidos até então nas atividades, bem como a procura em sedimentar 

conhecimentos não adquiridos, até então, por parte dos alunos. Foram feitos alguns 

questionamentos sobre os aspectos histórico-geográficos onde se situam, assim como a 

tradição ceramista existente na comunidade, a partir da reprodução e transformação das peças 

no plano da representação e no plano real. Além disso, indagamos sobre o futuro da cerâmica 

Maruanum, o fato de se estar estudando isso na escola e a importância de mostrar a 

necessidade de preservação e continuidade da prática ceramista, tanto para a comunidade, 

como para regiões de maior abrangência. 

Ao verificarmos o retorno do questionário com as questões solicitadas, 

contatamos que as respostas produzidas 

a tradição ceramista era evidente de acordo com as falas produzidas: “eu acho 

que deve continuar com essa tradição”, “[...] a muitos anos que elas fazem e por que é uma 

grande história no Maruanum [...] por que é uma grande alegria”. Outro aspecto evidenciado 

nas respostas é o aspecto econômico e utilitário proporcionado pela cerâmica, tais como: “por 

que é importante pra nós moradores daqui, a gente precisa de um fogão, de um abajú, de uma 

xícara”, “é bonito e importante para vender o material”, “é uma cerâmica que vai para o 

Brasil”, “elas fazem para se sustentar e para a comunidade daqui”, “[...] por que as pessoas 

terão seu dinheiro para suas compras, suas coisas”, etc. Todas essas falas nos fornecem 

indícios de existência de um significado e, de certa forma – por mais que não esteja explícito 

nos discursos – uma preocupação com os aspectos relacionados com a cerâmica, tais como a 

utilidade, a necessidade prática e o aspecto econômico de sustentabilidade, a partir da 

comercialização das peças produzidas.  

No geral, de acordo com as atividades analisadas, entendemos que a maioria 

das crianças consegue desenhar/ilustrar 
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mentais e le

ento das atividades, além de mostrarem um grau de interesse e motivação por 

 la introducción de actividades basadas en algunas de 
las facetas citadas de la cultura local, para crear en los alumnos una relación 
entre sus ámbitos de experiencia y el conocimiento matemático, que se 

Embora o trabalho ne

u etapas que constituem a educação básica, entendemos que, a medida em que o aluno vai 

mbranças originadas de sua convivência familiar. Sabem explicar os 

procedimentos utilizados nas etapas de construção ceramista, a partir de sua própria 

etnomatemática, e o significado da produção ceramista para a comunidade. No entanto, 

conforme o discurso evidenciado, não conseguem realizar um registro satisfatório dessa 

mesma etnomatemática, no plano técnico, com vistas a explicar o raciocínio utilizado, por 

exemplo, em situações matemáticas do contexto. Acreditamos que, com o gradativo e 

permanente implemento de situações problemas, tal como indicamos nas primeiras atividades, 

poderemos desenvolver, nos alunos, a capacidade de elaboração processual na resolução de 

problemas. 

  As crianças forneceram uma excelente concentração durante o 

desenvolvim

algo que consideram importante, em termos de atividades e situações de sala, até então, não 

desenvolvidos anteriormente, pois encontraram estímulo, participação e o trabalho em grupo. 

Nesse sentido, as atividades realizadas como um todo, na Etapa I, procuraram aproximar mais 

os alunos dos significados que possam desenvolver, discutir, descobrir e aprimorar no 

ambiente escolar, com o passar dos anos, envolvendo aspectos de sua cultura local sem deixar 

de conecta-los com algum indicativo de trabalho pedagógico proposto no currículo oficial da 

escola, conforme Oliveras (1996, p. 177), 

[...] creemos necesaria

presenta así como un instrumento capaz de resolver y explicar múltiples 
problemas reales.31

ssa perspectiva deva ser realizado permanentemente em todas as séries 

o

adquirindo experiência e conhecimento sobre os aspectos relacionais existentes em sua 

comunidade e o conhecimento, não apenas o matemático, mas sim como um todo, 

provavelmente ele terá uma tendência a ser mais cuidadoso e critico. Acreditamos que isso 

possa ocorrer a partir do momento em que se defrontarem com aspectos e situações que 

escapem a simplicidade e exijam uma complexidade maior em termos de pensamento, 

raciocínio, projeção e elaboração de mecanismos de planejamento e implementação de ações.  

31 Entendemos ser necessário a introdução de atividades baseadas em alguns aspectos indicados na cultura local, 
com o intuito de criarmos nos alunos uma relação entre seus costumes tradicionais e o conhecimento 
matemático, que se apresenta como um instrumento capaz de resolver e explicar múltiplos problemas reais. 
(tradução nossa) 
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as mesmas deixamos os alunos 

Após o desenvolvimento das atividades práticas, fora da sala de aula, 

realizamos as duas últimas atividades programadas em nossa investigação, que foram as

Atividades 15 e 16 – Atividades complementares, realizadas nos dias 25, 26 e 27/10/2005 

na 3a e 4a séries, de tal forma que pudesse contemplar a maioria dos conteúdos ou 

procedimentos que foram desenvolvidos durante as atividades realizadas anteriormente.

Somado a essas acrescentamos outras atividades até então não elaboradas com os alunos, mas

que entendemos serem importantes para efeito de incorporação de práticas e de

conhecimentos sobre a proposta de trabalho em elaboração. 

As atividades complementares foram realizadas em sala de aula e no espaço do 

centro comunitário da comunidade. Durante a realização d

livres para a elaboração de suas respostas e assumimos um papel mais de orientação e de 

encaminhamentos de sugestões, visando o propósito de obter junto aos mesmos, elaboração e 

produção de informações e de conteúdos. Esses objetivos estão muito evidentes nas questões 

01 e 02 da Atividade 15 e nas questões 02 e 06 da atividade 16. 

Figura 04 – Extrato de atividades 15 e 16: 3a série 

As info volvimento de nossa 

roposta e indicam a satisfação e a avaliação das atividades realizadas, bem como procuram

ostra o gra

rmações obtidas estão relacionadas com o desen

p

m r u de apreensão de informações oportunizado pelos alunos. Alguns registros 

escritos pelos alunos vão nesse sentido, tais como: “foi muito bom, gostei de fazer a louça de 

barro, a primeira vez que fiz uma louça de barro [...] eu nunca tinha visto.”; “eu achei muito

legal, eu fiz uma tigela, uma travessa, uma tampa, eu peguei o barro, precisei do cuiapél32,

barro, resina, água e no fim coloquei no sol, para endurecer.”, 

32 Pequeno pedaço de cuia, utilizado na formatação de uma peça de barro. 
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te estudou eu gostei de fazer as 
inha louça foi uma bandeja e um 

As palavras indicada

ncaminhamento proporcionado pela produção das atividades. Mostram em alguns momentos 

.2 O desenvolvimento das atividades fora da sala de aula (Etapa II) 

 Nesta seção, iremos descrever o desenvolvimento das Atividades 09 a 14 – 

onstruções práticas, referentes a Etapa II de nossa investigação. As atividades ocorreram 

4a série, devido aos seguintes fatores: na 3a

atividades formuladas. 

 “a gente fizemos panelas, tigelas, xícaras, vasos, e eu adorei fazer as peças e 
construir a minha louça com barro, a gen
louças de barro, aprendi com a minha vó, a m
pote, eu amassei o barro, [...] (explicando o processo de construção), 
precisamos lembrar que a cerâmica é muito importante, assim como a 
matemática, [...] usamos o cubo, o quadrado, esfera, procurando fazer o 
melhor”. 

s nas respostas dos alunos projetam de certa forma, o estado de 

e

a preocupação pela manutenção da tradição ceramista, mas também indicam a identificação 

dos processos de construção das louças de barro e das relações existentes entre os formatos 

espaciais construídos e a linguagem matemática associada, conforme a figura 04 nos mostra 

alguns exemplos. 

4

C

nos dias 18 e 19/10/2005 na 3a série, nos dias 20 e 21/10/2005, na 3a e 4a série, e no dia 20 e 

22/10/2005 na 4a série, totalizando aproximadamente 24 horas de atividades efetivas fora do 

espaço tradicional da sala de aula. Conforme nos referimos anteriormente, todas as atividades 

desta etapa foram desenvolvidas na beira do rio e no espaço cedido por uma moradora da 

comunidade, absorvendo as horas de aula destinadas a um turno integral. Neste momento da 

atividade, contamos com a participação das professoras das disciplinas de arte e português, no 

desenvolvimento das atividades, nos dois primeiros dias, como observadoras e orientadoras 

dos trabalhos em desenvolvimento pelos alunos. 

  Durante a realização do trabalho, encontramos uma certa facilidade de 

condução na 3a série e uma certa dificuldade na 

série evidenciamos uma certa retração e timidez por parte dos alunos e que foi gradativamente 

sendo superada com o passar dos dias de convivência. Na 4a série, a existência de alunos 

considerados instáveis, em alguns momentos, atrapalhou a condução das atividades. Em 

alguns momentos a professora precisou intervir para garantir o bom desenvolvimento das 
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ação dos trabalhos, considerado por alguns alunos como “diferente” 

estabeleceu um

agem da peça, os mesmos poderiam solicitar auxílio das louceiras. 

Com isso, pr

m. Esse 

om a 3a e 4a séries, indicamos um local 

ara o rmaz

Mesmo com essas dificuldades, o contorno da situação propiciou o bom 

encaminhamento de nossa investigação. Além disso, acreditamos que o próprio local 

escolhido para a realiz

a impressão não habitual em termos de comportamentos e atitudes, indicando 

para alguns, a própria “aprendizagem de coisas novas” em termos de conhecimentos 

escolares. Nas atividades programadas para acontecerem nos dias 19 e 20/10/2005 contamos 

gentilmente com a participação de duas das louceiras, com vistas a fazerem uma palestra e 

uma explicação/demonstração inicial de como se é estabelecido o processo de construção da 

cerâmica Maruanum. Iniciou-se assim o trabalho com a construção da cerâmica, a partir da 

demonstração inicial fornecida pelas louceiras, e tendo em seguida, o começo da construção 

das peças pelos alunos. 

Sugeriu-se aos alunos que construíssem, inicialmente, formatos pequenos e 

parecidos com os que as louceiras estavam modelando. Caso existisse alguma dúvida ou 

dificuldade para a mont

ocuramos fomentar a troca de idéias e de opiniões durante o trabalho, 

incentivando, assim, a participação coletiva e o compartilhamento de oportunidades. 

A iniciativa proporcionada por alguns alunos, na construção das peças, se tornou evidente 

devido ao fato de alguns possuírem um contato direto com as louceiras e de outros que 

estavam bastante ansiosos com a oportunidade de trabalhar com a cerâmica Maruanu

aspecto demonstrou algo que até então não tínhamos observado em alguns alunos: a 

demonstração do interesse em ter um primeiro contato com a construção da cerâmica na 

região, bem como alguns alunos que se mostravam bastante retraídos durante as aulas na 

escola, ficaram mais à vontade nas aulas práticas. Acreditamos que isso se deve, pelo menos 

em parte, à mudança de ambiente de aprendizagem.  

  Durante o desenvolvimento das atividades, sugerimos aos alunos que fossem 

atenciosos com os procedimentos e instrumentos utilizados pelas louceiras. Após o 

desenvolvimento das atividades nos primeiros dias, c

p  a enamento e secagem parcial das peças construídas. As peças armazenadas, 

construídas pelos alunos, seriam utilizadas na atividade posterior, na elaboração de 

ornamentos e adornos na superfície lateral das mesmas. Essa atividade foi realizada 

utilizando-se alguns instrumentos específicos para a elaboração das ornamentações, criadas 

pelos alunos, livres e criativas no que se refere à elaboração das mesmas. 
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Foto 06 – Atividades Etapa II: 3a série 

Nas atividades seguintes exigimos um nível de complexidade gradativam

mais acentuado, para a construção das peças de cerâmica. Sugerimos o implemento de 

procedimentos e a identificação de unidades ou  utilizadas nas 

construções, c

parte dos alunos envolvidos na investigação. Com isso, aproveitamos o 

momento final de nossas atividades práticas para inserirmos informações relacionadas às 

outras disciplinas, conforme as relações, observações e identificações de conhecimentos

ente

sistemas de medidas a serem

onforme as necessidades às solicitassem. A partir disso, o nível de dificuldade 

para a realização aumentou, a medida em que solicitamos a construção de peças maiores e 

mais trabalhadas, conforme os modelos tradicionais disponíveis. Posteriormente, solicitamos

aos alunos que elaborassem um modelo diferente da qual eles estavam habituados a fazer ou 

visualizar – conforme os modelos descritos em nossas aulas ou em seu entorno de vivência – 

a livre escolha. 

Esse encaminhamento foi sugerido e implementado nas últimas atividades

correspondentes a esta fase, haja vista que queríamos avaliar a capacidade cognitiva, criativa e 

imaginativa por
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dência

m se oduz

ísticas singulares, de certa forma, coincidem com os movimentos 

mo também do 

nhec ento

diversos nos possibilitassem uma discussão conjunta entre alunos e professores sobre o 

aproveitamento educacional, a partir do desenvolvimento de uma  atividade como esta. 

  Durante o desenvolvimento das atividades relacionadas a essa etapa, sugerimos 

aos alunos que tentassem construir peças partindo do formato mais simples para o mais 

complexo e depois inverter a ordem de complexidade. Alguns alunos “pularam” essa 

orientação e construíram diretamente as peças mais complexas, alegando que eram fáceis 

demais para se fazer, embora as nossas observações indicassem a existência de uma ten

e pr ir peças de maior elaboração estética por parte das meninas, enquanto que as 

peças construídas por alguns alunos – inclusive as que foram feitas por alguns que “pularam” 

– possuíam nitidamente distorções espaciais, que foram aos poucos sendo reduzidas com a 

(re)elaboração da atividade. 

  Com este procedimento pudemos observar quanto o trabalho com o barro é 

importante e faz parte da vida de muitos alunos. Existe por trás de todo esse movimento uma 

preocupação de ordem econômica e de valorização afetiva e familiar, configuradas em 

representações físicas que são externalizadas a partir de estímulos mentais e emocionais. 

Esses movimentos e caracter

encontrados em nosso estudo anterior, desenvolvido com as louceiras (MAFRA, 2003). Com 

isso, muitas características implícitas no saber/fazer das louceiras do Maruanum, também 

encontram a sua identidade nas atividades produzidas pelos alunos. Com base nessa 

afirmação, acreditamos que a escola pode e deve se tornar um espaço para a manutenção das 

práticas tradicionais existentes no entorno geográfico a qual está localizada. 

  Após o desenvolvimento das atividades, fizemos uma exposição das peças 

construídas pelos alunos, com a indicação e localização das mesmas. Algo que contribuiu 

bastante para o desenvolvimento da atividade, foi a recomendação aos alunos, por parte das 

louceiras, de procedimentos de realização das peças, tanto no que estava relacionado à 

construção em si (formação da base, levante das paredes, etc.) co

co im  e manipulação de instrumentos e técnicas utilizadas para a modelagem das 

peças. Houve alguns momentos de diálogo entre os alunos e as louceiras, sobre a valorização 

do trabalho ceramista e aspectos econômicos envolvidos na produção da cerâmica, bem como 

a necessidade de uma participação comunitária, por parte dos alunos, quando estiverem 

realizando os processos e as etapas necessárias para a elaboração da cerâmica Maruanum. 
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Foto 07 – Atividades Etapa II: 4a série 

Após o trabalho prático, realizamos a – Atividade 14 – Inserindo 

informações de outras disciplinas, cuja finalidade era inserir no ambiente de aprendizagem,

informações relacionadas a o e desenvolvimento dessa 

tividade contamos com a participação das professoras responsáveis pelas outras disciplinas, 

outras disciplinas. Para o planejament

a

que não a matemática. A elaboração das questões visou a discussão sobre aspectos 

relacionados à comunidade e características existentes em seu entorno, tais como a sua 

geografia, sua história, etc. Conforme as questões solicitadas, muitos alunos realizaram as 

redações, incorporando as mesmas, fragmentos das entrevistas realizadas com as louceiras, 

conforme relatos a seguir: 
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ica mais a cerâmica é um bom rendimento pra toda família porque as 
as que fazem a cerâmica vão pra expofeira33, esse ano elas foram pra lá e 

venderam muitas peças, [...] vem pessoas de muito longe, até de Belém. 

s que 
compram para enfeitar a sua casa e aqui no Maruanum as louceiras tiram o 
caripé para misturar com o barro e ai forma a cerâmica. A dona Irene é uma 

Os relatos acima desc

mostram um conhecim alunos possuem sobre o seu entorno de vivência e que, de 

erta forma, indica alguns elementos absorvidos da prática e da labuta instrumental 

rofessores e alunos: uma análise 

na perspectiva dos espaços 

ansversais foi algo até então considerado impensável para as pessoas integrantes do espaço 

scolar existente na região. Mesmo após tendo conhecimento que uma atividade dessa 

 visual, ou seja, provavelmente conseguem explicar 

o significado de algo – seja uma resposta ou um caminho de resolução – a partir de imagens 

A cerâmica é uma tradição muito velha eu conheço muitas pessoas que fazem 
cerâm
pesso

A cerâmica é usada em todo mundo e aqui ela é vendida para as pessoas que 
gostam e precisam dela. A mais vendida é a panela, as louceiras tiram o barro 
para fazer a cerâmica, tem vaso que custa muito caro e tem pessoa

das pessoas que faz e outras loucerias fazem a panela, aguidar, vaso, fogão, 
abajur, tijela. 

ritos – dentre vários outros construídos pelos alunos, em suas redações – 

ento que os 

c

proporcionada pela atividade ceramista. Todavia, o tempo disponível para a realização da 

atividade não foi suficiente para o trabalho com as outras questões, o que deixou, pelo menos 

essa atividade incompleta. 

4.3 A experiência com os p

  A experiência com os alunos e professores

tr

e

natureza já tinha sido realizada por outros professores anteriormente, de certa forma, o caráter 

de profundidade e detalhamento que propomos discutir e implementar era um de nossos 

objetivos. Desde o momento inicial de nossa proposta, a mesma suscitou a necessidade de 

reflexão e fundamentação teórica e prática para uma discussão sobre os procedimentos 

desenvolvidos no campo de investigação. 

De acordo com as nossas observações preliminares, os alunos sabem mais 

expressar seus sentimentos, desejos de explicações e saberes em sedimentação através de algo 

que definimos como, uma matemática não

33 Feira agropecuária tradicional, que se realiza no Estado do Amapá todos os anos, sempre no mês de outubro. 
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mentais e reco

o que eles não atendem, ou não mostram a realidade, ou 

seja, alguns al

a

rtes de pensamento, mais do que explicitar em forma de registros gráficos e 

impressões simbólicas. Tomemos como exemplo, o desenvolvimento cognitivo, no âmbito do 

cálculo mental, de alguns alunos. É muito superior ao desenvolvimento de registros 

simbólicos sobre as operações as quais estão submetidos, ou seja, eles possuem uma 

capacidade mental de resolução de cálculos muito apurada, e de fato, conseguem representar 

isso verbalmente. Em compensação, possuem uma fragilidade muito forte em registrar a 

sintaxe de suas operações. A que se deve isso? Mesmo sendo um questionamento surgido no 

desenvolvimento de nossas investigações ele pode servir como ponto de partida para futuras 

discussões, em outros estudos. Essa fragilidade foi observada em praticamente todas as séries, 

durante todas as atividades realizadas, mostrando uma diversificação muito acentuada nos 

registros organizados pelos alunos. 

Outro fator muito evidenciado durante o desenvolvimento das atividades foi o 

fato de que os níveis ou etapas de ensino que estamos habituados a trabalhar (1a série, 2a série, 

4o ciclo, 5o ciclo, etc...) parecem ser superficiais ou insuficientes a título de classificação e de 

depuração dos alunos, nos mostrand

unos, localizados em determinadas etapas, poderiam estar em qualquer uma 

delas. Além disso, os resultados de nosso estudo apontam para uma possível 

incompatibilidade comunicativa em termos de linguagens desenvolvidas durante as atividades 

na sala de aula, envolvendo alunos e professores. Essa incompatibilidade é quase 

imperceptível no âmbito do trabalho docente, nos mostrando algo que não aparece de uma 

forma “visual”, mas que tem uma relevância significativa na estrutura construída pelos 

integrantes do sistema de ensino e aprendizagem, desenvolvida a partir de um dado momento. 

O desenvolvimento de atitudes comunicativas tanto por parte do professor (principalmente), 

quanto por parte do aluno, devem ser precedidas por um estudo e apreensão preliminar das 

estruturas logísticas envolvidas no “sistema” em atividade, ou seja, trata-se de uma sondagem 

inicial por parte do professor, com vistas a conhecer a “linguagem” construída pelo aluno e 

sua lógica interna desenvolvida, conforme a discussão encaminhada no capítulo 1, p. 35-36. 

Acreditamos que o problema central do descompasso entre as formas estabelecidas e 

construídas, no que se refere ao estabelecimento de comunicação entre professor e aluno está 

na questão lingüística. Em se tratando da matemática, parece muito provável que existam 

diferentes lógicas de pensamentos, estabelecidos a partir dos significados postulados para 

geração do conhecimento e do nível concreto operacional necessário a essa geratriz. Esse 

aspecto, de certa forma, possibilita o mínimo necessário de informações matemáticas, pois, 

acreditamos existir uma confluência de pensamentos entre o diálogo motivado pela 
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onhecimentos poderiam 

servir como p

si e a um 

Tal consideração es

encaminhamentos for

diferentes ambientes, 

de aula. Existem outras possibilidades para que o fluxo de conhecimento ocorra em outros 

isado, ele se demonstrou muito promissor no que se 

refere a dinâm

os de encaminhamento das mesmas 

em aspectos r

necessidade de aprendizagem de conceitos matemáticos, e a apreensão e consolidação de 

características advindas das possibilidades de comunicação variadas. 

Parece ser do conhecimento de muitos alunos, tópicos de ensino sobre 

determinado assunto, antes que os mesmos sejam apresentados, de fato, na sala de aula. Ou 

seja, os conhecimentos prévios dos alunos são subestimados pelos professores no 

desenvolvimento e planejamento de suas atividades diárias. Tais c

ontos de partidas para a construção de conteúdos a serem desenvolvidos na 

escola. Ou seja, de acordo com Moreno (2003, p. 53), a produção de conteúdos 

proporcionados pelas experiências prévias e anteriores à escola seria uma espécie de 

conteúdos do currículo [...] no caso de se fazer essa opção metodológica, 
sejam tomados como ponto de partida das aprendizagens, por que assim se 
evitará o aprender por aprender, isto é, o exercício de conhecimentos carentes 
de finalidades fora de si mesmos, ao ligá-los e relacioná-los entre 
objetivo.

tá, de certa forma, muito relacionada com os procedimentos e 

malizados pelas atividades que propomos aos alunos, baseadas em 

pois o ambiente escolar não precisa ser necessariamente somente a sala 

ambientes que não apenas a sala de aula. 

As atividades fora do contexto da sala de aula se mostraram algo inédito para 

muitos alunos, devido ao fato de estarem inseridos em um ambiente diferenciado em relação 

ao qual estão totalmente habituados a estudar e a conviver desde a educação infantil. Mesmo 

sendo um espaço, de certa forma, improv

ica de produção das atividades de modelagem e a elaboração de produções 

artísticas realizadas, a partir da efetivação dos trabalhos. 

Algumas considerações sobre as atividades contextualizantes e as atividades 

relacionadas a etnomatemática local foram desenvolvidas, de acordo com o ritmo e a 

intensidade de desenvolvimento proporcionado pelas turmas de séries iniciais. Isso nos 

pareceu bastante evidente, nos momentos proporcionad

elacionados com a disposição da turma em aceitar a realização das atividades, 

bem como à produção de conhecimento e efetivação dos objetivos propostos, conforme 

avaliação realizada após cada uma delas. Nesse sentido, entendemos que “[...] para que um 

conhecimento seja utilizável, a pessoa que o aprende deve conhecer a sua utilidade e ser capaz 

de reconstruí-lo em seu pensamento no momento em que necessitar dele” (MORENO, 2003, 
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minhamentos mostraram algo muito sutil em termos de manifestações 

cognitivas atri

de

 espaços transversais, a partir do momento em que se mostre aos 

s ou procedimentos escolares 

realizados ant

p. 49). Mesmo após a reconstrução desse pensamento, a partir de um dado conhecimento e de 

acordo com a sua utilidade, é possível avançar em direção a um nível de externalização 

satisfatório, ou seja, no nível factual, tendo em vista o aperfeiçoamento e aprimoramento 

desse conhecimento. 

Durante o desenvolvimento das atividades de modelagem, foi possível 

descrever e definir alguns dos encaminhamentos formulados pelos alunos sobre a sua 

produção particular de elaboração artística relacionada aos trabalhos de modelagem 

solicitados. Tais enca

buídas à contribuição fornecida pelas atividades preliminares formuladas em 

sala de aula e que, posteriormente, puderam ser confirmadas nas aulas práticas posteriores. 

  Em nossas observações, captamos, através do discurso de muitos alunos, 

envolvidos na investigação, o fato de que, o trabalho com o barro faz parte da vida de muitos 

deles. Durante o trabalho realizado na Etapa II, a reprodução ou imitação de técnicas 

semelhantes as que as louceiras utilizam parece ser algo inevitável, ou seja, as técnicas 

construção, pelo menos em seus aspectos básicos, tendem a ser as mesmas. Isso parece ser 

bastante natural por fazerem parte do mesmo ambiente de convivência, embora ressaltemos 

que, as atividades cognitivas desenvolvidas pelos alunos, com o passar dos anos, tendem 

permitir a incorporação de novas técnicas e procedimentos instrumentais ao trabalho com a 

cerâmica. Com isso, torna-se possível um fluxo de alteração e transformação da própria 

estrutura de tradição envolvida no trabalho com o barro, sem, no entanto, interferir em sua 

matriz-padrão característica. 

  No entanto, essa interferência só será possível de não ser realizada, a partir do 

momento em que os alunos tomarem consciência e importância sobre a possibilidade de 

desaparecimento de suas tradições. Essa consciência e essa importância podem ser 

desenvolvidas, no âmbito dos

alunos as atividades externas e as atividades internas possíveis de desencadearem a 

eliminação da estrutura tradicional existente na comunidade. 

As construções mentais, proporcionadas pela elaboração das atividades, 

parecem estar associadas a estímulos simultaneamente existentes no interior e no exterior dos 

eventos em ocorrência. Os movimentos cognitivos dos alunos parecem convergir para um 

fluxo de interação existente entre lembranças de trabalho

eriormente, um desenho, um filme, etc. associados a todo tipo de recortes de 

pensamentos imaginados, ou seja, encontramos de uma forma bricolada, conforme discussão 

desenvolvida nas p. 34-35, imagens mentais, mitos e crenças estabelecidas em uma 
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porcionaram uma capacidade, ou estímulo cognitivo 

muito importa

aprendizagem, serão reajustados os objetivos e o desenho das situações 
seguintes.

Em que pese tais situa

são desenvolvidas, p

poderá formalizar a 

irecionamentos de procedimentos e encaminhamentos que, por ventura, deverão ocorrer 

determinada particularidade, bem como os laços estritamente familiares e que são absorvidas 

gradativamente no meio social e educacional através de mecanismos de apropriações de 

conhecimento, tal qual o nosso. Essas internalizações, características de um movimento 

cognitivo existente a partir de estímulos e pulsões advindas do mundo real, a qual somos 

integrantes, adquirem um nível de externalização física essencialmente significativa, a partir 

dos trabalhos realizados pelos alunos. 

Entretanto, outro aspecto que nos chamou a atenção durante o registro de 

nossas observações, foi o aspecto emocional desenvolvido frente ao desconhecido, ou seja, os 

estímulos emocionais dos alunos, agregado ao “gosto” por estarem presentes a uma aula 

considerada “diferente” para eles, pro

nte para o sucesso na execução das peças, conforme o seu gosto e imaginação 

fossem capazes de realizar. Nesse sentido, podemos afirmar seguramente que a mudança do 

ambiente de aprendizagem proporcionou uma transformação nas expectativas e nos 

procedimentos de absorção de informações, por parte dos alunos, por se sentirem valorizados. 

Isso foi evidenciado, tanto no fato de estarem desenvolvendo na escola, conteúdos e 

conhecimentos derivados de saberes tradicionais de pessoas conhecidas, como também por 

tentarem articular esses saberes com os conteúdos formais do currículo escolar com vistas ao 

trabalho contextualizado e com significado para os mesmos. Algo, até então nunca 

desenvolvido com eles. 

Nesse sentido, essa discussão possui uma implicação muito significativa para o 

trabalho do professor-orientador de atividades dessa natureza, conforme Busquets e Leal 

(2003, p. 74), pois 

Tanto as formas de pensar de alunos e alunas, como suas dúvidas, erros, 
hipóteses, etc., constituem fatores essenciais dos processos de aprendizagem. 
Portanto, a partir das respostas e condutas observadas em cada situação de 

ções, no sentido e no contexto onde essas expressões e formas de pensar 

recisam estar associadas a diretrizes e sugestões de como o professor 

proposta em seu local de trabalho, bem como estar atento aos re-

d

durante o desenvolvimento de uma atividade, considerada inicialmente, imprevisível, em 

termos de resultados e processos. 
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os familiares. Isso se tornou evidente, no momento em que 

gun os 

 complexo na construção de algumas peças, 

m proporcionado na escola, não se torna diferente. O contato e a 

enção erma

. O aprendizado relacionado às atividades desenvolvidas fora da 

  Outro aspecto relacionado às atividades emocionais envolvidas no 

desenvolvimento de nosso trabalho, foi o fato de existir uma incorporação nítida de registros e 

movimentos relacionados a aspect

per tam a alguns alunos sobre o significado para o que estavam fazendo e o que os 

motivou a construir tal artefato, pois ao realizarmos a exposição final das peças, construídas 

pelos alunos, alguns perguntaram se poderiam “mostrar ao pai o que foi feito aqui” ou se 

poderiam “levar para mostrar para minha mãe”. 

  Sobre o desenvolvimento dos problemas colocados aos alunos, nos baseamos 

na idéia e definição de problema discutido em Mafra (2003), haja vista que alguns alunos 

alcançaram um nível de resolução extremamente

pois ao verificarmos o fato de podermos “avançar” na dificuldade em modelar algumas peças, 

propomos a alguns alunos que as tentassem construir, indicando assim um desafio para o 

alcance de um objetivo. 

  O comportamento de muitas crianças é, na sua maior parte, moldado a partir 

dos comportamentos, movimentos e atitudes que estão submetidos diariamente e que no caso 

do ensino e aprendizage

at  p nente sobre o intercâmbio de atitudes e valores proporcionados pelos momentos 

e eventos ocorridos no ambiente escolar, entre professor e alunos certamente torna-se 

incorporado e absorvido em forma de valores e procedimentos, por parte de ambas as partes, 

tendo um maior impacto, acreditamos, nos alunos. No caso de nossa investigação, ao 

chegarmos ao final da mesma pudemos verificar o quanto houve de absorção em termos de 

procedimentos e comportamentos por parte dos alunos ao final dos meses em que estivemos 

trabalhando conjuntamente. 

  De acordo com os depoimentos de muitos alunos, a indicação do espaço 

alternativo para os mesmos realizarem a proposta constituiu um aprendizado importante e 

significativo para os mesmos

sala de aula, revela uma possibilidade de inserção de discussões sobre a continuidade de 

práticas consideradas tradicionais e suas relações com aspectos econômicos e familiares 

existentes no entorno de vivência dos alunos. Para alguns alunos houve uma “aprendizagem 

de coisas novas”, assim como alguns afirmaram que “aprendeu com familiares e gosta de 

fazer e continuar” o que foi proposto a ser realizado durante as nossas aulas. Nesse sentido, as 

próprias palavras de alguns dos alunos, através de seus depoimentos, apontam para o estado 

de espírito proporcionado durante o desenvolvimento das atividades. 
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am discussões sobre a 

continuidade d

rior (MAFRA, 2003), na perspectiva 

nomatemátic

esenvolvimento estético 

os algumas atividades que definimos de “alternativas” dentro da própria construção 

erami , tais

A partir desse aspecto, é perfeitamente possível a suposição de que o ambiente 

escolar é um dos caminhos a ser disponibilizado para que ocorr

a atividade ceramista em sua forma tradicional, bem como a possibilidade de 

uma articulação entre esses saberes tradicionais e os aspectos plenos do currículo trabalhado 

na escola. Quando perguntados sobre os aspectos matemáticos formais trabalhados, alguns 

alunos afirmaram ter identificado muitas semelhanças entre o que construíram e aspectos 

geométricos desenvolvidos, a partir das atividades trabalhadas. Além disso, as características 

aritméticas e as idéias sobre medidas e ornamentos também foram indicados pela maioria dos 

alunos como alguns dos conteúdos e procedimentos implementados nos trabalhos 

desenvolvidos. Tal desenvolvimento certamente desloca uma parcela do conhecimento e do 

trabalho desenvolvido para a efetivação e implemento de atividades práticas no âmbito de 

outras disciplinas pertencentes a outras áreas de conhecimento. Certamente esse 

procedimento, quando integrado a uma perspectiva transversal ou transdisciplinar, poderá 

possibilitar uma dimensão mais critica e global das situações, problemas e características 

existentes em diferentes pontos de nosso planeta. 

  De um modo geral, o desenvolvimento dos trabalhos, confirmou algo que já 

vínhamos discutindo desde o trabalho ante

et a, com as louceiras do Maruanum. Algumas louceiras, assim como alguns 

alunos, possuem diferentes técnicas, mas que são próximas em termos de alcance de 

determinado objetivo. O número de aulas práticas (3 x 4 h.a. = 12 h.a. para cada turma, 

totalizando 24 h.a.) se mostrou insuficiente para um gradativo implemento e uma confirmação 

mais acentuada das nossas pressuposições, derivadas das análises realizadas. Isso já era 

esperado devido a alternância com que vínhamos desenvolvendo o trabalho de campo e 

alguns problemas e entraves, já mencionados no início do capítulo. 

  Todavia, pudemos verificar um rendimento satisfatório como um todo, no que 

tange à performance da turma. Destaque para o ótimo d

proporcionado pela 3a série, onde a maior parte é integrada por mulheres, que foi seguramente 

superior à 4a série, formada em sua maior parte por homens. Em contraste, no que se refere ao 

desenvolvimento cognitivo e da dinâmica do trabalho realizado nas duas turmas, a 4a série foi 

superior.

  Outro fator de discussão relacionada às atividades desenvolvidas, foi o fato de 

registrarm

c sta  como a construção de pequenas taças e cachimbos, pelos alunos. Algo que se 

encontra, hoje resumido a pequenas práticas desenvolvidas por alguns moradores da 
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, foi o 

o proporcionada pelos professores, sobre as 

atemático “é importante por proporcionar aos alunos 

vas aneir

comunidade. Um aspecto muito estimulante para o contínuo desenvolvimento do trabalho, foi 

o fato de termos registrado a preocupação (mesmo que inconsciente) de alguns alunos pela 

continuidade das práticas existentes na comunidade, conforme os dizeres: “quando nossos 

avós forem morrendo, nós já vamos fazendo...”. Tal afirmação, certamente não está 

completamente esclarecida para a maioria dos alunos, mas certamente, um ambiente dessa 

natureza, a qual nos propomos implementar, fará com que surja naturalmente o desejo ou a 

vontade de se preocupar com a continuidade de práticas em vias de extinção, na região. 

  Durante o desenvolvimento das atividades, percebemos a formação de alguns 

grupos de afinidades entre os alunos. Algo que nos chamou a atenção, relacionado a isso

fato de percebermos a construção de uma esfera de vínculos lingüísticos e de discurso entre os 

alunos. Parece existir um micro-sistema de comunicação inserido no próprio grupo de 

afinidades, nunca não relacionado com o sistema de comunicação permanente entre os alunos 

e as louceiras. Essa característica, permitiu a visualização de alguns signos lingüísticos e o 

discurso local produzido ao longo do trabalho, tais como a valorização, por parte dos alunos, 

da própria produção ceramista e o pensamento livre e imaginário, necessário após o controle e 

o domínio da “situação”. O aspecto descrito anteriormente permite-nos supor a necessidade de 

obter o domínio e o controle das lógicas subjacentes a um dado processo, por parte dos 

alunos, quando do desenvolvimento de questões solicitadas. Com isso, entendemos que, a 

existência de uma comunicação permanente, entre as pessoas que produzem um determinado 

evento, está diretamente relacionada com os movimentos realizados a partir de uma 

determinada situação, dependendo exclusivamente da atmosfera de situações construídas ao 

longo dos processos emergentes nesses eventos. 

  Um aspecto que merece ser registrado, para efeito de validação e 

implementação de nossa proposta, é a avaliaçã

atividades desenvolvidas. A maior parte das atividades foi realizada durante os horários de 

aulas da professora de matemática. As professoras responsáveis pelas outras disciplinas 

somente participaram de atividades pontuais, na Etapa II. Ao finalizarmos todas as atividades, 

elaboramos um questionário de avaliação dos trabalhos desenvolvidos, objetivando o registro 

das impressões do professor sobre a experiência. Somente a professora de matemática se 

prontificou a responder o questionário. 

  Segundo a professora, a importância das atividades para o entendimento e 

reflexão do que seja o conhecimento m

no m as de compreensão do conteúdo...”. Afirmou também que “as atividades 

realizadas são importantes porque estão ligadas a realidade dos alunos, facilitando, assim, o 
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 local adequado para a realização das atividades. Além 

plemento dos espaços 

 de uma 

mosf  pro

desenvolvimento dos mesmos”. Essa afirmação está relacionada à questão formulada sobre a 

contribuição das atividades para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Com relação à 

contribuição da experiência em sua prática pedagógica, a professora indica que as “práticas 

utilizadas pelos alunos no seu dia-a-dia [...] podem ser aproveitadas para que possamos 

melhorar nossa prática educativa”. 

  Sobre as dificuldades na realização das atividades, a professora destaca o 

espaço escolar, por não possuir um

disso, o comportamento instável e a dificuldade de leitura e escrita proporcionada por alguns 

dos alunos foram apontados como fatores de dificuldade na realização das atividades. Os 

pontos positivos destacados pela professora mostram a oportunidade da realização do 

trabalho, a participação dos alunos e a oportunidade de incorporação de novos conhecimentos 

em sua prática. A mesma afirma, ainda, que irá incorporar “um pouco de cada uma das 

atividades realizadas em [sua] prática [docente]”. Sobre a experiência fora da sala de aula, a 

professora nos revela a valorização do trabalho pedagógico não apenas nas dependências 

físicas da escola, pois a disponibilidade e o interesse dos alunos em realizar as atividades 

propostas se mostra importante para sua inserção no currículo escolar. 

  Sobre o trabalho realizado com as atividades contextualizantes e de 

modelagem, gerando, conseqüentemente, as idéias de formulação e im

transversais em sala de aula, a professora mostrou-nos os seguintes depoimentos: “podemos 

utilizar o trabalho com formas espaciais relacionando-os com os conteúdos matemáticos e 

outras disciplinas, por exemplo, relacioná-las a conteúdos de história, por tratar-se de uma 

herança cultural da comunidade”, valorizando-a. Além disso, possibilita “estudar as diversas 

formas através de diferentes objetos. Em todas as atividades isso pode ocorrer, por que são 

meios de estudar a matemática, através dos quais, foge-se um pouco do tradicional”.  

  Essas características e estímulos, gerados a partir do implemento de nossa 

proposta, de certa forma, atende a nossas expectativas no que se refere à construção

at era pícia ao desenvolvimento das atividades práticas, pois esse era um dos nossos 

objetivos desde o início de nossa investigação. No entanto, é necessário que exista a 

elaboração de um planejamento prévio e alguns cuidados e sugestões para o trabalho nessa 

perspectiva. Algumas dessas condições, geradas a partir de nossa experiência, proporcionaram 

procedimentos e encaminhamentos direcionados aos integrantes de um espaço ou comunidade 

escolar. As condições e recomendações, abstraídas de nossa experiência, para a 

implementação da proposta e, conseqüentemente, incorporação da mesma à prática docente, é 

objeto de discussão no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 5 

O trabalho pedagógico na perspectiva dos 
espaços transversais em educação matemática: 

Nossas vidas melhoram quando nos 
arriscamos, e o primeiro e maior risco que se 

deve correr é ser honesto consigo mesmo.

alguns pressupostos de aceitação e condições 
para a prática docente 

WALTER ANDERSON 
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No capítulo 2, seção 2.3 iniciamos um esboço teórico sobre os espaços de 

configuração transversal, na qual podemos indicar um universo de situações ou temas a serem

desenvolvidos

áticas, no quotidiano 

direção, no sentido de uma formação 
muito mais abrangente, transdisciplinar, que possibilite às pessoas o 
desempenho de múltiplas funções e mantenha o foco permanente na 

Capacidade essa que

beres necessários aos professores, para que possam se defrontar com as mais variadas 

os transversais 

 educação m

 na escola. Tendo as características inerentes a comunidade como base para o 

implemento e a criação de “espaços de interação social” (CAINZOS, 2003, p. 132), 

acreditamos que o desenvolvimento dessa perspectiva possa trazer um acréscimo de 

contribuição para o trabalho pedagógico em nossos ambientes escolares. 

  O implemento que nos referimos no parágrafo anterior, apresenta relevância 

para a formação docente, pois pode possibilitar a inserção de atitudes e pr

educacional. Sendo o professor um dos maiores responsáveis pela condução e 

desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, é necessário que seja realizado pelo mesmo 

uma espécie de revisão de conceitos, hábitos e posturas sobre as perspectivas que foram 

apresentadas em sua formação. Com isso, faz-se necessário realizar uma espécie de 

“realinhamento” com as idéias que estamos propondo e discutindo nesse trabalho, com vistas 

a uma reflexão e, posteriormente, um (re)direcionamento de sua prática. Entendemos ser 

importante esses aspectos, com implicações claras no envolvimento direto com os seus 

alunos, haja vista que, conforme Machado (2004, p. 136): 

O mundo do trabalho aponta em outra 

capacidade de criar. 

 pode ser estimulada, a partir do desenvolvimento de competências e 

sa

situações. Não só em seu entorno de vivência, mas entendemos que, em algum momento no 

tempo e no espaço, os saberes apropriados durante a sua formação escolar ser-lhe-ão úteis 

para o desenvolvimento, implemento e resolução de alguma situação proposta. 

É nessa proposta de trabalho que fornecemos, neste capítulo, algumas 

sugestões e recomendações para o trabalho docente, na perspectiva dos espaç

em atemática, tendo em vista a sua aceitação e posterior implemento gradativo, 

em ambientes escolares. As recomendações propostas a seguir estão estritamente baseadas na 

experiência proporcionada pela nossa investigação e não refletem um conjunto fechado de 

possibilidades, haja vista que, sua amplitude pode ser considerada, a medida em que outras 

propostas nessa perspectiva possibilitem o acréscimo de novas sugestões e recomendações. 
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a,

um exemplo

.1 Recomendações de ordem estrutural e de planejamento 

erspectiva dos espaços transversais requer o esforço conjunto 

unidade, preferencialmente três grupos de trabalho, quando for 

 caso: um co

uns, entre seus 

uito significativa, em seus 

omentos inic

A série de Atividades 17 a 20 que foi proposta para o trabalho a ser 

desenvolvido na perspectiva dos espaços transversais, e que não foi totalmente implementad

é  de situações possíveis de como pode ser configurado um trabalho nessa 

perspectiva e amplitude. Por mais que a série de atividades possa contemplar um programa de 

estudos mais detalhado e elaborado, isso por si só, já iria necessitar de uma quantidade maior 

de pessoas engajadas em um objetivo comum, assim como uma quantidade de tempo superior 

ao que tivemos a nosso dispor, para a construção desse trabalho. No entanto, algo que ficou 

bastante claro para nós foi o fato de que as atividades anteriormente realizadas nas etapas I e 

II, de uma forma ou de outra, se enquadram nas Atividades 17 a 20, como uma parte das 

ações a serem efetivadas na proposta. A partir desse aspecto indicamos as seguintes 

recomendações e sugestões para o trabalho na perspectiva dos espaços transversais. 

5

O trabalho na p

entre professores de uma com

o mposto por professores da educação infantil e Ensino Fundamental menor 

(Educação Infantil e 1a a 4a séries), Ensino Fundamental maior (5a a 8a séries) e ensino médio. 

A articulação entre os grupos é necessária, pois o desenvolvimento e a evolução tanto do 

aprendizado por parte dos alunos, como a aceitação da proposta de trabalho precisa ficar 

evidente a partir do momento em que surgir resultados positivos, derivados da efetivação do 

trabalho conjunto proporcionado pelos grupos. 

No entanto, um cuidado que precisa ser tomado, quando da formulação dessa 

articulação é o fato de que precisa existir, nos grupos, objetivos com

integrantes, para que se consiga ter um desenvolvimento satisfatório de implemento de ações. 

Sem isso, dificilmente o trabalho será dinamizado em sua plenitude, pois se corre o risco de 

existir tomadas de posições e decisões extremas e individualistas, capazes de comprometer e 

desviar o foco de finalidade proposto pelos espaços transversais. 

O planejamento inicial da configuração proposta na matriz do diagrama 4 

(capítulo 2), requer uma demanda de tempo e exclusividade m

m iais, por parte dos professores e alunos envolvidos. Tarefa essa impossível de 

ser efetivada plenamente por apenas um único professor, pois sendo um trabalho na 
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s e troca de 

 argumentar de forma satisfatória com a direção e 

supervisão esc

fragmentador e ideológico 

existente em n

perspectiva transversal de ensino, é necessário que exista um fluxo e um intercâmbio de 

idéias, procedimentos e ações emergentes de diferentes áreas de conhecimento.  

Esse aspecto se torna extremamente desafiador, pois a esfera disciplinar a qual 

estamos habituados a nos isolar dificulta o compartilhamento de informaçõe

experiências entre as diferentes áreas disciplinares. Em nossa experiência, um exemplo 

adquirido a partir de nossa investigação mostra o quanto existe uma “fuga” em termos de 

compartilhamento de responsabilidades e de querer saber algo para além de sua única 

atribuição disciplinar, pois a alegação de que “não fui formado para ensinar isso” e “isso é 

tarefa do outro professor” é colocada como justificativa para indicar a não participação em 

atividades na perspectiva interdisciplinar. 

A importância do apoio dado pela administração escolar, se revela a partir do 

momento em que, o grupo de professores

olar sobre a importância e o significado de um trabalho dessa natureza – tanto 

quanto para o aperfeiçoamento e clareza da perspectiva de implementação docente, como para 

os alunos submetidos a esse tipo de ambiente e os integrantes da comunidade – pois o 

desenvolvimento proporcionado pela implementação da proposta pode gerar uma repercussão 

em torno do desenvolvimento de discussões de problemáticas existentes no entorno social. 

Essa característica, essencial dos espaços transversais, gravita exatamente ao redor das 

situações as quais a escola pode e deve exercer uma postura de intercomunicação entre as 

discussões emanadas em situações internas de geração e absorção de conhecimento por parte 

dos alunos e sua posterior irradiação na forma de propostas e de encaminhamentos. Com isso 

a escola passa a ter um papel relevante no próprio entorno da realidade da comunidade, 

fortalecendo assim a importância do aparelho público (no caso a escola), como um elemento 

não isolado e não alheio às situações que circundam ao seu redor. 

Sabendo-se que muitas escolas possuem ainda uma estrutura essencialmente 

disciplinar e que a mesma, de certa forma, reproduz o modelo 

osso sistema educacional, é muito natural que ocorra uma resistência acentuada 

por parte de alguns integrantes em aceitar tal proposta. Nesse sentido, educadores de 

diferentes áreas disciplinares poderiam inserir gradativamente a proposta dos espaços de 

discussão transversal na escola a partir de situações introdutórias – e aqui vale ressaltar a 

experiência realizada com os alunos, a partir das Atividades 01 a 16 – em um espaço de 

tempo regular, por exemplo, uma ou duas vezes na semana. Essa proposição pode ser 

inicialmente desenvolvida, até o momento em que uma boa parte das horas de aulas 

destinadas ao aprendizado dos alunos, esteja direcionada ao trabalho de conteúdos existentes 
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5.2 Recomendações de ordem metodológica 

As recomendações de ordem metodológica estão baseadas em nossa 

xperiência e, a partir de nossa ótica de análise e conclusões emanadas durante e após o 

senvolvimen

as no trabalho com os outros níveis de aprendizagem, até por que 

efetivamos o t

xiste uma impressão e 

uma ansiedad

no currículo pleno, validado pela secretaria de educação, mas que estejam incorporados ou 

“absorvidos” pela proposta. 

e

de to das atividades realizadas com os alunos. Tais recomendações podem sofrer 

transformações e incremento com o passar do tempo, a medida em que a proposta se 

consolide como uma das alternativas de trabalho a ser incorporada permanentemente no 

ambiente escolar. 

É claro que servem como sugestões introdutórias para efeito de discussões e 

reflexões acentuad

rabalho apenas com o primeiro grupo de alunos e professores, restando assim 

todo um trabalho a ser desenvolvido com os outros grupos34.

É importante que ocorra a variação dos locais de ensino e de aprendizagem 

para o trabalho com os alunos, não se limitando apenas a sala de aula. E

e muito forte presente nos alunos quando informamos a eles que irão ter uma 

aula em outro local que não seja a sala de aula. Cria-se nesse momento toda uma expectativa 

– tanto por parte do professor como do aluno – com relação ao desenvolvimento e 

encaminhamentos proporcionados pela diferenciação do espaço de aprendizagem e que, 

acreditamos ser um elemento a ser incorporado ao conjunto de saberes conceituais, em 

ambientes diferenciais de aprendizagem. Em nossa experiência, constatamos que, o simples 

fato em anunciar: “hoje não teremos aula na sala de aula” ou “vamos a outro ambiente ou 

local ensinar e/ou aprender matemática”, fornece uma “quebra” de padrões tradicionais e 

habituais nos alunos. Tais padrões foram absorvidos pelos mesmos durante a sua passagem 

pela escola, desde o momento em que começam a estudar. 

34 No caso da Comunidade do Maruanum, o nível do Ensino Fundamental maior e Ensino Médio, ainda são 
desenvolvidos baseados na atuação dos professores pertencentes ao sistema modular de ensino. Devido ao 
caráter extremamente rotativo dos professores – característica da modulação de disciplinas – acreditamos que 
o trabalho nessa perspectiva terá um rendimento satisfatório a medida em que, no futuro, existirem professores 
permanentes na região. Isso só será possível se os níveis supracitados perderem sua natureza essencialmente 
modular e passarem a ser regulares. 
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s disciplinas, ou seja, o quadro de 

tido de isolamento disciplinar) deve ceder espaço para o 

e o conjunto de 

na perspectiva a qual nos 

durante o trabalho na perspectiva dos espaços transversais é o fato de existir, em alguns 

omentos, um

Um aspecto importante, quando se trata do trabalho nessa perspectiva, é a de 

que se perde o sentido de existir horários pré-definidos da

horários é substituído por um quadro de trabalho conjunto entre professores de diferentes 

disciplinas, conforme as especificidades e os objetivos a serem alcançados nas atividades em 

desenvolvimento. Nesse sentido, é importante que o trabalho conjunto e a sintonia entre o 

corpo docente, bem como, a permanência do grupo no momento das atividades ocorra e se 

desenvolva pelos seguintes motivos: 

a) é necessário romper com a “atmosfera individual e fechada da prática docente”, ou 

seja, o individualismo (no sen

trabalho conjunto e exposição das posturas e práticas, desenvolvidas pelos professores 

em sua formação, sem medo de serem discriminados e reprimidos por parte de alguém 

do grupo de trabalho. Tal iniciativa pode gerar uma “atmosfera de convivência 

coletiva entre docentes” capaz de indicar uma abertura em termos de discussões entre 

os comportamentos assumidos e derivados a partir de nossa proposta; 

b) é possível que, durante o desenvolvimento das atividades, surjam perguntas 

formuladas pelos alunos, a partir de diferentes focos disciplinares. S

professores, ou grupo de professores estiver presente durante o desenvolvimento dos 

trabalhos a probabilidade de não ocorrer uma resposta insatisfatória, proveniente das 

perguntas formuladas pelos alunos, reduz-se consideravelmente, em relação ao fato de 

estar apenas um único professor no momento da atividade; 

c) é necessário ficar claro e evidente aos professores que, a partir do momento em que 

existe o compartilhamento dos espaços de aprendizagem, 

propomos desenvolver, o compartilhamento de responsabilidades se torna evidente e 

real. A condução dos alunos, durante o desenvolvimento das atividades, é 

compartilhada por todas as pessoas envolvidas. Sem isso, a percepção da experiência 

adquirida fica diluída em fragmentos disciplinares, caso exista um ou outro professor 

trabalhando.

Outro fator relacionado com os encaminhamentos metodológicos formalizados 

m  fator de imprevisibilidade ou incerteza, com relação a algumas etapas, 

procedimentos metodológicos iniciais propostos ou objetivos a serem alcançados. É possível 

que em algum momento do desenvolvimento da proposta seja necessário a reconstrução de 

alguma etapa, para que exista uma adaptação e a continuidade do processo seja garantida. Um 

exemplo simples do que queremos mostrar com essa recomendação pode ser visualizada, a 
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 com a proposta, sobre o 

mbiente em q

 matemática

ala de aula 

partir de um momento de nossa experiência, da seguinte forma: durante o planejamento de 

algumas atividades envolvendo aspectos da cerâmica local, alguns fatores intrínsecos à 

realidade se mostraram relevantes (até então não tínhamos conhecimento) na construção da 

proposta de atividade. A exibição do vídeo documentário para todas as turmas de Ensino 

Fundamental e a construção de cachimbos35 em determinados momentos da atividade prática, 

realizada pelos alunos, foram alguns destes fatores imprevisíveis as quais tomamos como 

aspectos importantes para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

Esse aspecto se torna relevante, em termos de conhecimentos necessários, aos 

professores e/ou pessoas que estejam diretamente envolvidos

a ue estão localizados e integrantes, exigindo, portanto, o máximo possível de 

conhecimentos existentes no local. Além disso, é importante existir habilidade e perspicácia 

para a inserção de conhecimentos, práticas e procedimentos desconhecidos, mas existentes na 

comunidade ou local, na perspectiva do trabalho pedagógico dos espaços de transversalidade. 

Um outro fator a ser considerado, está relacionado com o processo de 

formação e, até mesmo, a própria história de vida dos professores. A maioria dos professores 

de  obteve a sua formação em ambientes estritamente abstratos. Ou seja, a sua 

formação encontra-se longe dos pressupostos, dos valores, atitudes e posturas necessárias à 

formação transdisciplinar e transversal de conhecimentos. No desenvolvimento de nossas 

atividades – por mais que tentássemos nos afastar da prática tradicional de ensino – não 

tínhamos certeza da necessidade de rompimento de pressupostos aceitos durante a nossa 

formação e aqueles os quais estávamos tentando validar. Em algumas atividades foi nítida e 

evidente a nossa dificuldade em romper com a prática tradicional em sala de aula, pois em 

alguns momentos o próprio pesquisador deixou-se levar por essas características. 

Esse aspecto possui algumas implicações que merecem ser discutidas:  

Primeiro, ao lermos ou ouvirmos afirmações de que a prática tradicional em s

precisa ser superada e em seu lugar, dar lugar a outras propostas mais “atuais”, podemos estar 

caindo em uma afirmação até certo ponto falsificadora. Essa consideração deve-se ao fato de 

verificarmos uma espécie de ambivalência ou coexistência de práticas, ou seja, é possível que 

nunca tenhamos que abandonar os aspectos tradicionais em sala de aula, mas, 

simultaneamente, incorporar novas propostas, capazes de “absorver” o tradicional, não 

deixando de lado sua necessidade de utilização no desenvolvimento de propostas outras. 

Todavia, só saberemos de fato o papel (importância) real dos conhecimentos tradicionais, 

35 Trata-se de uma prática antiga e quase que totalmente esquecida pelos integrantes da comunidade do  
Maruanum. 
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5.3 Recomendações de ordem investigativa 

O desenvolvimento da proposta na perspectiva dos espaços transversais, exige 

m conhecimento profundo do entorno histórico-geográfico em que situa determinada 

de conhecerem o máximo possível dos hábitos e 

stumes dos 

portamentos cognitivos e 

assim chamados, atrelados à proposta, à medida que formos colocando em prática o trabalho 

na perspectiva transversal. 

u

população ou comunidade. Na pesquisa realizada por Mafra (2003), realizamos um descritor 

da etnomatemática proveniente dos costumes, tradições, idéias matemáticas, problemas etc. 

existentes na comunidade do Maruanum. O descritor foi importante ao nos indicar subsídios 

para o desenvolvimento e implemento de uma proposta de trabalho na perspectiva 

pedagógica, de conteúdos conceituais de currículo, com vistas a suscitar uma visão crítica da 

realidade a qual estamos imersos. Nesse sentido, o trabalho baseado em nossa proposta só terá 

resultados satisfatórios se o professor e as pessoas envolvidas na implementação da mesma 

realizarem uma investigação preliminar tal qual as características citadas anteriormente, 

pertencentes a comunidades tradicionais. 

Para que isso ocorra, é necessária a realização de uma descrição etnográfica 

das práticas tradicionais situadas, além 

co integrantes do local. Outro fator, difícil, mas importante, é o encontro de 

estímulos para a apropriação das lógicas existentes nas estruturas de linguagem e de idéias 

matemáticas existentes em comunidades de bases. Tais estruturas de pensamento, muitas 

vezes só são possíveis de uma compreensão satisfatória se existir uma articulação com 

aspectos muitas vezes relacionados com a história de mitos e crenças existentes, por ventura, 

nessas comunidades. Daí a necessidade de existir o domínio dessas estruturas – por parte de 

quem for desenvolver a perspectiva de trabalho – no local, para o entendimento do ciclo de 

produção de conhecimento existente em um determinado entorno.  

Essa necessidade se faz importante, pelo motivo de que muitas sociedades e 

suas tradições localizadas no espaço e no tempo tem os seus com

estratégicos, construídos e baseados segundo suas fundamentações mitológicas e de crenças 

desenvolvidas nessas sociedades. Trazer, portanto, os estudos histórico-geográficos de 

formação de comunidades tradicionais como também estudos de formação de idéias 

matemáticas em comunidades tradicionais, parece ser para nós, uma das chaves para 
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5.4 Recomendações de ordem cognitiva 

O trabalho envolvendo a perspectiva a qual imprimimos aos alunos nos 

ostrou alguns movimentos cognitivos as quais precisamos estar atentos, quando formos 

plementar a

lar proporcionado pelos 

entendermos e respondermos a algumas questões relacionadas aos conhecimentos 

etnomatemáticos, suas características e lógicas subjacentes às idéias matemáticas envolvidas. 

A investigação por parte das pessoas envolvidas na proposta, sobre estudos de 

comunidades tradicionais, pode ser desenvolvida, conjuntamente as atividades formuladas

para os espaços transversais. Inclusive com a ajuda dos próprios alunos, na captação e 

construção do arcabouço de informações existentes, podendo ser a própria absorção e coleta 

de informações, integrantes das atividades propostas. A partir dessa iniciativa, se por qualquer 

motivo algum professor que trabalhou nessa perspectiva for deslocado para outro local, 

independente de ser o Estado do Amapá, ele poderá perfeitamente adaptar os conhecimentos 

desenvolvidos e produzidos, a partir das experiências que tomou parte anteriormente, para a 

implementação de uma matriz transversal no novo contexto (ver, por exemplo, a indicação 

proposta no diagrama 08, do capítulo 3). Isso, conseqüentemente, gerará um novo ciclo de 

experiências que será incorporado a um somatório de momentos característicos, tendo 

reflexos tanto em sua prática docente como em sua própria concepção de vida e de 

humanidade. 

m

im  proposta em espaços de aprendizagem. De acordo com nossas observações é 

um fato que a natureza do conhecimento desenvolvida a partir das manifestações 

proporcionadas pelos alunos caminham de uma forma totalmente bricolada, ou seja, existem 

muitas manifestações evidenciadas pelos alunos que comportam elementos de ordem afetiva e 

emocional, que toma corpo em registros externalizados, a partir dos seus sistemas de 

representações específicos, ou seja, suas lógicas de pensamento parecem ser distintas no que 

se refere às diferentes manifestações proporcionadas por cada aluno. 

Isso significa que precisamos estar atentos a essas manifestações se quisermos 

fazer valer as mesmas em critérios de avaliação e de rendimento esco

alunos. Não hesitarmos em propor problemas ou situações em um nível mais complexo, a 

medida em que sentirmos segurança de que os alunos tenham plenas condições de avançar em 

soluções e processos que requeiram um nível de atividade cognitiva mais acentuada.  
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 alunos 

otencializamo

firmações sobre a natureza do comportamento dos 

.5 Recomendações de ordem multicultural 

Ao indicarmos as recomendações e sugestões propostas nas seções anteriores, 

isamos especialmente os contextos locais ou comunidades de práticas que poderiam tornar-

, em potenci

ando-se aos aspectos específicos de 

O poder imaginário e criativo dos alunos muitas vezes é negligenciado pelo 

professor e relegado a segundo plano. Nas atividades desenvolvidas com os

p s o máximo o seu poder de imaginação e criatividade, como aspectos 

relevantes para o sucesso de nossa proposta. A capacidade imaginativa e o grau de liberdade 

concedido aos alunos para que fizessem, dentro de diretrizes proporcionadas pelas atividades, 

um desenvolvimento próprio de produção artística e conceitual foi uma aposta a qual 

assumimos a responsabilidade. Essa iniciativa procurou mostrar até que ponto o trabalho 

desenvolvido atendeu nossas expectativas na apreensão conceitual de aspectos relacionados as 

diferentes disciplinas, a partir das próprias representações formuladas pelos alunos, no 

momento de realização das atividades. 

Tais recomendações visam, sobretudo, identificar traçados de movimentos 

cognitivos com vistas a indicar-nos a

alunos, frente a sistemas de representações diferentes do qual não estão habituados a praticar, 

além de que, seja possível inferir sobre aspectos estritamente voltados para a discussão do 

comportamento dos alunos frente a problemas matemáticos formais. 

5

v

se al, os espaços de discussão pedagógica com vistas a proposições de soluções 

para muitos problemas, que não se encontram isolados em relação a problemáticas mais 

gerais. Sendo também um espaço de reflexão sobre a construção, permanência e difusão de 

valores, crenças e tradições, entendemos que o encontro de culturas, em nosso mundo atual é 

inevitável, acarretando conseqüências de diversas ordens para o futuro e a permanência das 

tradições seculares existentes no mundo como um todo. 

Nesse sentido, é recomendável que não seja executado o trabalho na 

perspectiva dos espaços transversais unicamente limit

populações tradicionais. O que nós discutimos nesta investigação refere-se a uma 

especificidade, mas não unicamente a ela. É necessário que exista um rompimento com um 

possível fechamento que venha a ocorrer em trabalhos baseados em nossa proposta, pois, na 

verdade queremos indicar exatamente o contrário. Longe de supervalorizar culturas e 
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alho

nos fornecer um 

ntendimento 

oas envolvidas com a proposta, um contato com outros trabalhos realizados 

tradições, técnicas e sistemas matemáticos próprios de idéias, queremos indicar uma porta de 

abertura para o desenvolvimento de uma reflexão sobre o comportamento e sobre as estruturas 

que configuram a dinâmica cultural de diferentes regiões do espaço geográfico regional. 

Esse cuidado deve-se ao fato de afastarmo-nos do relativismo extremo, cujo 

perigo principal é o de decairmos em um etnocentrismo exacerbado. O trab

proporcionado pelos espaços transversais aponta para o diálogo entre os diferentes saberes e 

tradições, conforme suas origens e dificuldades de permanência frentes aos problemas 

existentes em nosso planeta. Tentar trazer um significado crítico sobre a produção de 

conhecimento, proporcionado pelo ensino da matemática e de outras áreas disciplinares é um 

de seus objetivos, mostrando que a mesma atende muitas de nossas necessidades e soluções 

do dia-a-dia, a qual nossos alunos precisam dominar. Mas, ao mesmo tempo, é necessário 

apontar que, além do plano territorial a qual uma comunidade se encontra inserida no mundo, 

a produção e a disseminação do conhecimento matemático é utilizada no desenvolvimento de 

uma série de problemas e ameaças ao mesmo. Essa relação entre o local e o global, a qual nos 

referimos neste trabalho, procura essencialmente afastar os integrantes de uma comunidade do 

papel de alienação e desconhecimento sobre muitas coisas que estão acontecendo em nosso 

mundo, cuja matemática tem um papel relevante. Por isso, o encaminhamento, formulação e 

implementação de propostas futuras sobre os espaços transversais, podem nos indicar ou 

mostrar caminhos para a construção dessa relação, em ambientes escolares. 

Nesse sentido, entendemos que os espaços de discussão pedagógica, tal como 

apresentados em sua matriz inicial, no diagrama 08 (capítulo 3) pode 

e e uma dimensão maior sobre comportamentos e costumes existentes em outros 

contextos, que pensamos ser não menos diferenciados do qual estamos inseridos. Tal 

discussão irá depender, sobretudo, da possibilidade de implementação gradativa de outros 

espaços transversais em outros contextos e, posteriormente, de uma discussão e aproximação 

dessas práticas e de costumes existentes e que acreditamos serem muito semelhantes em 

muitos aspectos. 

Na perspectiva de nosso trabalho, sugerimos disponibilizar o acesso aos 

professores e pess

nessa perspectiva. Adaptar alguns conteúdos, mesmo que de forma representativa, sobre 

situações e problemáticas não muito diferentes ou distantes das que existem na comunidade, 

podem ser importantes para efeito de discussão. Para que isso aconteça, pode-se ter a 

disposição matérias de revistas ou jornais atualizados ou vídeos documentários sobre aspectos 

e assuntos relacionados ao que se pretende discutir com os alunos. Se possível, levá-los a 
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stos a 

plementar o

 suas experiências e sua cultura são fatores 
extremamente importantes no ensino da matemática e para tornar este ensino 
mais significativo e relevante. [...] Além disso, ensinar matemática por meio 

Os indicativos de reco

r aperfeiçoados, incrementados ou revistos a medida em que se tenham novos subsídios de 

tiva de mais problemas ou situações, conforme as 

 problemas formalizados pelos alunos. Dado que, acreditamos que muitos deles 

apresentam um

algum parque temático ou exposição que esteja em sintonia com algum assunto de discussão 

e/ou elaboração de um relatório sistemático de atividades e de apontamentos de idéias. 

Quando do trabalho envolvendo a disciplina matemática, é importante frisar o 

conhecimento necessário, para além da disciplina, ou seja, se estivermos dispo

im  trabalho envolvendo os espaços transversais em nossa prática docente, será 

necessário adquirir conhecimentos amplos de outras áreas de conhecimento, que possibilitem 

a intervenção na realidade, em forma de ação conjunta e integrada. Nesse sentido, a partir das 

considerações apontadas por Fasheh (1998, p. 27-28): 

O professor de matemática, o aluno,

de experiências pessoais e culturais relevantes ajuda os estudantes a conhecer 
mais sobre a realidade, a cultura, a sociedade e sobre eles mesmos. Isto, por 
sua vez ajudá-los-á a tornarem-se mais conscientes, mais críticos, melhores 
julgadores e mais auto-confiantes. Isto também os ajudará a construir novas 
perspectivas e sínteses e a buscar novas alternativas que, espero, os ajudará na 
transformação de algumas estruturas e relações existentes. 

mendações e sugestões acima considerados não se esgotam e tendem a 

se

encaminhamentos e sugestões a serem incorporados nos procedimentos de trabalho 

relacionados aos espaços transversais.

  Dentre alguns encaminhamentos a serem formulados no futuro, indicamos o 

aperfeiçoamento e a elaboração grada

propostas pelas atividades na Etapa I e II. O nível de complexidade e de dificuldade para 

determinados problemas apresentados nessa Etapa pode ser desenvolvido com as séries 

posteriores.

Além disso, algo muito valioso pode ser feito utilizando a própria produção de 

elaboração de

 poder criativo e imaginativo para a elaboração e construção de atividades 

diversas sobre o seu contexto. Todas as produções desenvolvidas nos espaços transversais 

podem ser organizadas em um “banco de questões” e, posteriormente, catalogadas e 

disponibilizadas em produções didáticas (livros didáticos). Ou seja, a própria produção do 

conhecimento existente no local pode servir como referência para a construção do 

conhecimento exigido pelos currículos oficiais, disponibilizado a partir de material de apoio 

pedagógico produzido. 
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as finalidades básicas a incorporação e reunião de material necessário 

para efeito de 

ita que o professor do Ensino Básico 
menos encontra as pesquisas, estudos e propostas de que possa lançar para 
experimentar, criticar, refletir, reformular, adaptar e eventualmente criar 

Nesse sentido, entend

a plenitude, seja útil para o desenvolvimento de propostas futuras e que possa suscitar no 

.6 Conclusões 

Sabemos que é relevante mostrar a importância em aprender a matemática 

rmal como também em aprender as etnomatemáticas subjacentes aos aspectos evidenciados 

em culturas di

Contudo, sinalizamos que, as indicações e sugestões, acima recomendadas, 

tenham como uma de su

registro e memória das experiências desenvolvidas e consolidadas. Entendemos 

que essa consideração tem relevância para o fato de disponibilizarmos, no futuro, relatos 

dessas experiências, que possam ser disponibilizados e sejam acessíveis a quem possa 

interessar, pois, conforme Moreira e David (2005, p. 98), 

[...] é na situação em que mais necess

formas de abordagens que se ajustem às necessidades e às condições de sua 
prática docente. 

emos que a experiência desenvolvida, mesmo que não totalmente em 

su

educador uma perspectiva alternativa de enxergar o desenvolvimento de uma proposta 

baseada nos espaços transversais. 

5

fo

versas. Por qual motivo? A análise da pergunta pode ser abstraída para diversas 

perspectivas. A partir do momento em que existe o domínio das estruturas simbólicas e das 

lógicas incorporadas aos processos necessários à abstração das mesmas dar-se-á, 

possivelmente, um processo permanente de elaboração semântica sobre o que se quer 

elaborar. No entanto, esses processos requerem um contínuo trabalho em diferentes estágios 

de evolução de aprendizagem por parte dos alunos, além de que os professores precisam estar 

preparados para a incorporação e efetivação de pressupostos pouco conhecidos pela maior 

parte. Daí, a grande dificuldade que nossos alunos têm em resolver problemas específicos da 

matemática formal sem ter, pelo menos em parte, a atividade cognitiva necessária e 

relacionada com o seu entorno (sua lógica), a partir de seus esquemas mais particulares. De 

acordo com Macedo (2003, p. 45): 
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ntar uma situação-problema, tomar uma decisão, fazer alguma 
uemas são organizadores de nossas condutas, ações ou 

pensamentos. Nos permitem assimilar, qualificar e ajustar à experiência. São o 
conjunto de nosso saber dizer, realizar, compreender e conviver com pessoas e 

Sendo considerados i

extremamente valios

iferenciais, pois, em nosso entendimento, o conflito pode gerar, ao final, não uma confusão 

ção dos mais variados problemas existentes. Nesse sentido, a partir das 

considerações

rnam

Esquemas são padrões de comportamento, gestos, formas de agir, que nos 
permitem enfre
coisa. Os esq

coisas.

ntegrantes do desenvolvimento cognitivo de nossos alunos, se tornam 

os se forem permanentemente colocados em conflito de lógicas 

d

de símbolos sem significado, mas sim um domínio sobre esse próprio conflito e que resultará 

certamente em uma assimilação e compreensão das etnomatematicas em termos de discussão 

e de entendimento. 

Morais (2005), discute o fato de que cada sociedade e conseqüentemente, cada 

cultura possui o seu desenvolvimento relacionado às suas estruturas de pensamento lógico, 

com vistas a resolu

 indicadas por Morais (2005), o trabalho gradativo com modelos, pode 

possibilitar o aprendizado de conceitos e o domínio de possíveis resultados encontrados a 

partir de suas inquietações e insatisfações. Isso pode acorrer, conforme os problemas 

emergem, não só do local a qual estão inseridos ou localizados (etnomodelos), mas também 

situados em outros contextos, necessitando, portanto, de modificações ou acréscimos, visando 

a construção de novos modelos. Com isso, demonstra-se, em parte, a incapacidade atual em 

desenvolvermos o trabalho relacionado ao ensino da matemática, apenas em uma única 

perspectiva, ou seguindo um único “procedimento-padrão”. É necessário sim o 

encaminhamento de um leque diferenciado para o trabalho envolvendo o ensino da 

matemática e, conseqüentemente, o ensino em uma perspectiva transversal, característica 

principal da perspectiva Etnomatemática, pois “não podemos esperar que uma única maneira 

de ensinar seja eficaz num contexto marcado por tanta diversidade” (FOSSA, 2005, p. 02).

  Nesse sentido, quanto maior for o preparo docente, a disponibilidade e a 

oportunidade de existir apoio institucional, bem como o acúmulo de experiências e reflexão 

sobre esse acúmulo, em busca de um aperfeiçoamento contínuo da proposta, maiores se 

to  os elementos relevantes para a validação e implementação da perspectiva 

Etnomatemática e das etnomodelagens existentes, haja vista que, como diz Fossa (2005, p. 

04), “a modelagem, como a etnomatemática, valoriza o aluno como um ser ativo que chega à 

escola com muito conhecimento e que deve ser envolvido na construção do seu próprio 

conhecimento”. 
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dos durante a operacionalização das atividades propostas aos alunos. Esses 

contemplar, por exemplo: a pesquisa de campo, a modelagem matemática, a 
legitimação da cultura do outro, a necessidade do retorno da pesquisa ao 

Tais características e

embora, entendemos 

lacionados à modelagem matemática, ainda hoje estejam estritamente relacionadas aos 

esenvolvida sobre a estrutura de lógica 

  Conforme o desenvolvimento de nosso arcabouço teórico-metodológico ia se 

configurando, verificamos a necessidade em desenvolvermos uma reflexão maior sobre os 

estímulos suscita

aspectos que entendemos serem aspectos cognitivos, ainda pouco esclarecidos em estudos 

nessa perspectiva, mostraram-se evidentes em algumas observações das atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Abstraídas das nossas observações, as representações construídas 

pelos alunos, seus esquemas simbólicos e os elementos representativos de seus modelos 

construídos, a partir do seu entorno de vivência, nos mostraram existir uma série de 

manifestações e de representações capazes de serem externalizadas em suas construções, 

atividades e ilustrações elaboradas a partir de seus desenhos. Tais manifestações e modelos 

estão muito vinculados aos aspectos intrínsecos a sua realidade e as idéias matemáticas 

presentes nas tradições existentes na região. Essas manifestações parecem fornecer uma 

resposta para o significado central dos elementos conceituais, discursos e explicações que os 

alunos conseguem fornecer. Isso, pelo menos no que se refere à investigação em 

etnomatemática, contempla algumas características, citadas abaixo por Ferreira (2004, p. 19): 

Hoje, o grande trabalho dos protagonistas do Programa de Pesquisa 
Etnomatemática é estabelecer o “núcleo” deste programa, o que deve garantir 
a sua durabilidade e credibilidade. Este “núcleo” deve, pelo menos para nós, 

pesquisado sobre uma forma que traga para a sua cultura algum significado 
etc.

ncontram ressonância na formação do núcleo central do Programa, 

que – conforme nossas conclusões preliminares – muitos aspectos 

re

aspectos simbólicos que são traduzidos para a linguagem matemática formal, característica 

essa, refletida em muitos trabalhos nessa perspectiva. 

  Alguns aspectos evidenciados em nossas observações, nos fazem refletir sobre 

a concepção de construção de peças em cerâmica, a partir da perspectiva da modelagem 

etnomatemática, ou seja, a modelagem estritamente d

subjacente às pessoas envolvidas em um entorno social. No entanto, esses sistemas de 

representações etnomatemáticos pouco ou nada são discutidos e levados em consideração na 

hora de se estabelecer uma relação com o sistema simbólico da matemática formal. Ou seja, 

nos dizeres de Moreira e David (2005, p. 27): 
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são mais aprofundada das relações matemáticas em 

Nesse

aritméticas, pelos se

presentação específicos de cada cultura. Tais situações são muito relevantes quando 

tentamos desve

consideração os motivos que fazem 
muitas vezes eles parecem não existir e 

a decidir investir na sua resolução. 

A partir desse aspecto

de características de ordem material e imaterial, nunca não relacionados, que um 

eterminado grupo cultural ou população tradicional se serve para a construção e 

nosso repertório de interpretação, indicando quais são as afirmações com 
sentido, cada grupo cultural pode se valer das suas formas matemáticas e da 
sua estrutura gramatical para interpretar a natureza física e a homogeneidade 
dos fenômenos de acordo com os interesses, necessidades e possibilidades de 

Em outras palavras, 

discutindo se, as relaç

epresentações são válidas. Mas sim, se as estruturas que integram a formação do 

conhecimento têm um sentido contínuo para o desenvolvimento de procedimentos que 

As justificativas menos formais, mais “livres”, que se desenvolvem tomando 
como postulados e elementos primitivos tácitos certos conhecimentos 
provenientes da vida cotidiana [...] não apenas podem ser aceitas, mas também 
levar, [...] a uma compreen
discussão.

sentido, admitimos que o desenvolvimento de representações espaciais e 

res humanos está, de certa forma, relacionada com os sistemas de 

re

ndar, conforme Ferreira (1994, p. 41-42), 

[...] investigações sobre a resolução de problemas e de transferência de 
aprendizagem [que] devem levar em
indivíduos reconhecer problemas onde 

, uma definição proposta para a modelagem etnomatemática seria o rol 

d

elaboração de seu saber/fazer permanente. Essa elaboração está de acordo com a dinâmica 

cultural existente em nosso dia a dia, e que tende a incorporar ou suprimir determinadas 

características intrínsecas a uma população tradicional, ou seja, existe, na verdade, uma 

(re)elaboração permanente de saberes e fazeres, sem contudo, fazer com que exista um 

desaparecimento de tradições como um todo, salvo em circunstâncias específicas e de 

interferência interna e externa como as discutidas em Mafra (2003), e que podem resultar na 

supressão de etnomatemáticas. Nesse sentido, Vilela (2004, p. 50) aponta a seguinte 

consideração:

Se a matemática não é descritiva e sim normativa, ou seja, se ela compõe 

interpretação do momento, sem que esta realidade [grifo nosso] seja o fator 
determinante na pressuposição ontológica e epistemológica da matemática. 

podemos indicar que o problema maior não está no fato de estarmos 

ões existentes entre a modelagem matemática e os diversos sistemas de 

r
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ormal. O trânsito fornecido pela intercomunicação de diferentes 

s a uma discussão sobre nossos reais problemas e 

significados d

cognitivos e de lógicas subjacentes e existentes, necessitando para isso de um aprofundamento 

possam vir a ser encontrados e necessários a resolutibilidade de problemas que, embora sejam 

específicos de cada cultura, podem ser, posteriormente, vir a ser resolvidos com as técnicas e 

raciocínios advindos de outros conhecimentos. Aqui sim, as relações existentes entre os 

conhecimentos matemáticos passam a fazer sentido, a medida em que o domínio desses 

conhecimentos permite que se consiga obter resultados, até certo ponto, nunca encontrados ou 

imaginados anteriormente. 

  A esquematização conceitual da modelagem etnomatemática e suas relações 

com a matemática acadêmica estão desenvolvidas no Diagrama 5 (capítulo 2), a partir das 

relações existentes entre os aspectos lingüísticos envolvidos na linguagem etnomatemática e 

na linguagem matemática f

lógicas encontra ressonância na suposição de possíveis resultados de respostas, a partir da 

articulação entre os diferentes processos de pensamento. Como discutimos anteriormente, as 

estruturas que estão por trás dos movimentos e processos cognitivos envolvidos nas lógicas 

subjacentes a uma ou outra idéia matemática, podem se tornar elementos existentes nos 

operadores representativos que definem um determinado registro, a partir dos fluxos de 

transição possíveis de existir. Esses elementos estariam então convergindo para uma 

necessária conexão entre as estruturas componentes desses operadores, de tal forma que sua 

implementação efetiva, a partir de um estímulo qualquer, possa mostrar um sentido para o que 

se pretende desenvolver ou construir. 

Toda essa discussão, feita até o momento, aponta para a configuração daquilo 

que definimos anteriormente (capítulo 2) como espaços transversais em educação matemática,  

cujo principal propósito é realizar uma leitura crítica e profunda do entorno e da realidade a 

qual estamos localizados, com vista

e existência. Essa discussão, sem dúvida passa pela reflexão da amplitude 

existencial da realidade local, bem como o entendimento e o papel do conhecimento 

matemático agregado a essa realidade, conforme as cognições dos agentes envolvidos nessa 

realidade nos mostrem indícios para esse entendimento. Uma discussão mais  expandida nesse 

sentido pode indicar uma compreensão mais acentuada da realidade global, tanto maior for a 

diferenciação de padrões de modelos de comunicação não triviais, a serem desenvolvidos na 

escola, tais como alguns dos elaborados no capítulo 3, cuja principal finalidade é, um 

entendimento maior sobre nós mesmos. 

É importante frisarmos que, o estudo realizado por nós, se mostra insuficiente 

para afirmarmos categoricamente se, de fato, é possível existir essa co-existência de planos 
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espectro de discussões sobre o desenvolvimento da 

perspectiva de

maior em termos de investigações futuras, inclusive em outros contextos. A partir dessas 

considerações pretendemos expandir o 

 trabalho que nos propomos a apresentar, sem deixar de levar em consideração 

os aspectos cognitivos em uma escala, digamos, microscópica, mas que possui reflexos 

consideráveis em termos de dimensões macroscópicas de problemáticas mais gerais e 

relacionadas diretamente com estudos em educação matemática. Tais considerações de ordem 

sociológica serão foco de uma reflexão teórica preliminar no próximo e último capítulo deste 

trabalho.
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CAPÍTULO 6 

Estabelecendo rumos e desafios: o 
espalhamento atual e a organização de uma 

utopia

   O motor do mundo é a economia,
seu combustível é as relações de poder que existem

MARX (revisitado) 
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O trabalho desenvolvido na comunidade do Maruanum, não terminou. Pelo 

contrário, está apenas começando, assim como o trabalho a ser projetado e

e contextos, s

.1 Pensamento e cognição: uma porta de entrada para a evolução, o desenvolvimento e 
o entendimento da aprendizagem 

 Os elementos reguladores envolvidos nos processos descritos anteriormente, 

rticulados a partir da proposição e da resolução de situações e problemas propostos, 

sloca  o f

a comunidade, foi algo considerado diferente pelos alunos e pelos 

professores as quais tivemos oportunidade de desenvolver as atividades. Tal fato, de certo, foi 

m outras realidades

eja ele educacional ou não. Nesse sentido, é importante situarmos o trabalho à 

luz do que se discute e do que se pretende desenvolver ao longo dos diversos rumos à 

educação, mais especialmente a educação matemática. Especialmente importante é o fato de 

estabelecermos relações entre o papel da matemática no aprendizado e no desenvolvimento de 

habilidades necessárias aos nossos alunos, para o enfrentamento de situações mais diversas e 

imprevisíveis possíveis. Independentemente dessas habilidades serem de natureza matemática 

ou não, entendemos que as práticas desenvolvidas, de uma forma preliminar, nos espaços 

transversais que propomos, nos traz uma perspectiva de reflexão sobre a conexão entre as 

problemáticas e características suscitadas em comunidades tradicionais. Seus vínculos 

desenvolvidos e disseminados ao longo das suas historicidades denunciam a falta de 

importância e marginalização que as mesmas se encontram, com relação as suas contribuições 

nos processos de produção de conhecimentos e de valores, em praticamente todo o mundo. 

Tais considerações, que acreditamos estarem diretamente relacionadas com os aspectos 

inerentes a institucionalização do conhecimento, ou melhor, por quem ele é instituído, além 

dos valores agregados de legitimação e validação de saberes é o objeto de discussão de nosso 

último capítulo. 

6

a

de m oco de discussão para o âmbito da cognição situada. Longe de se indicar 

qualquer relação mais profunda com os aspectos psicológicos evidenciados em nossos relatos 

de experiência, entendemos que existe uma relevância na discussão proporcionada pelas 

análises e reflexões obtidas a partir de nosso trabalho e da psicologia envolvida em um 

ambiente de aprendizagem. 

  Em primeiro lugar, o simples fato de existir uma prática alternativa no 

ambiente escolar existente n
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ionando-os com o conhecimento 

produzido, a 

gnitivos integrantes do saber/fazer do grupo, visando a sua 

estabilidade, a

as de acordo com as concepções de 
 experiências de vida. Isto significa contextualizar culturalmente os 

processos cognitivos de cada povo e aqueles desenvolvidos de modo 
diferenciado dentro de uma mesma sociedade. 

Ou seja, o próprio d

símbolos, de significados e representações, é relevante para a sustentação e o progressivo 

considerado “perturbador”, referindo-se de uma forma metafórica, aos olhos de quem constrói 

um ambiente tradicional peculiar, relacionado ao ensino. Nesse aspecto, as atividades 

desenvolvidas constituíram um momento de diferenciação psicológica atípica ao envolvermos 

os alunos em procedimentos pouco ou nada trabalhados no âmbito da escola. Esse aspecto 

pode ser considerado uma ruptura com a perspectiva ou idéia de que, toda – ou pelo menos a 

maioria – das aulas de matemáticas são consideradas monótonas, ou chatas, conforme o 

discurso ou fala dos alunos apontam para essa conclusão. 

Encontramos nessas atividades, uma forma de “driblar” essa monotonia, 

incorporando outros pressupostos, crenças e valores ao trabalho envolvendo o ensino de 

conteúdos matemáticos e de outras disciplinas, relac

partir das atividades ceramistas, no interior da comunidade. Nesse aspecto o 

diferencial proporcionado pelo desenvolvimento da experiência torna-se um elemento de 

acréscimo e de incorporação de práticas registradas e validadas às experiências docentes e 

discentes dos integrantes do local. 

O desenvolvimento então proporcionado pelo acúmulo existencial de 

experiência, na direção proposta dos espaços transversais, pode se tornar um ponto de 

esclarecimento dos movimentos co

 partir de seus procedimentos sedimentados, incorporados e permanentemente 

em transformação com a realidade subjacente. As atividades desenvolvidas podem se tornar 

um caminho válido para a incorporação e o domínio desses procedimentos, de uma forma 

gradativa, em nossos alunos, pois tendem a exercitar a elaboração de uma capacidade de auto-

regulação desses mesmos procedimentos. Com o desenvolvimento proporcionado por essa 

auto-regulação, a possibilidade de criação imaginativa e concreta, estabelecida a partir do 

sistema de configuração conceitual formalizada pelos alunos, tendem à elaboração e/ou 

combinação de novas técnicas provenientes do exercício proporcionado pela capacidade de 

resolução de uma situação, definida a partir de uma dada complexidade gerada. Ferreira 

(1994, p. 14) argumenta que, 

[...] as habilidades cognitivas constituem a base dos sistemas de aprendizado 
em qualquer sociedade, desenvolvid
mundo e

esenvolvimento cognitivo proporcionado pelo trabalho de criação de 
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domínio de habilidad

entificação com o aprendizado de um

e lógica da esfera de conhecimentos 

acumulados pe

nstatamos que a maior parte 

dos registros e

es em diferentes contextos. Nesse ponto, é importante estabelecer a 

 modo geral, pois a solicitação de situações onde a id

criação de estratégias livres sobre determinadas representações a serem formalizadas pelos 

alunos é um fato e está continuamente a ser ignorada, de uma forma “proposital” ou 

inconsciente, pelos professores. De acordo com nossas conclusões, essas criações fornecem 

indícios de estrutura de pensamentos que são configuradas em diferentes planos de apoio, a 

partir do desenvolvimento dos operadores de representação construídos pelos alunos, 

conforme as solicitações exigidas em uma situação. 

Os operadores acima citados são indicados ou gerados pelo fluxo de 

pensamentos e de combinações de representações, conforme o que está sendo solicitado. Tais 

fluxos, acreditamos, são construídos conforme a capacidade de bricolagem dos elementos 

existentes e disponíveis na dimensão semiótica

los alunos. Uma atividade cognitiva plena em termos de domínio de linguagens 

(ou seja, diferentes etnomatemáticas) à ser gradativamente assumida pelos alunos, tanto forem 

as situações as quais são submetidos – e aqui, inclui-se a matemática acadêmica –  estará 

passível de ser implementada com sucesso, se existir a oportunidade dos alunos 

desenvolverem as cognições existentes nos diferentes planos situados, a partir das relações 

envolvidas no processo de ensinar e de aprender (Diagrama 09). 

Esses processos podem se tornar evidentes a partir da observação de diferentes 

configurações, estabelecidas pelos alunos, antes e depois de determinadas atividades. Um 

exemplo relacionado ao nosso relato de experiência é tomado da seguinte forma: ao 

desenvolver a seqüência de atividades relacionadas à Etapa I co

scritos (plano simbólico) de desenhos relacionados às configurações espaciais 

das peças de cerâmica solicitada estava sendo desenvolvida na forma plana, sem uma 

perspectiva de configuração espacial. Após o desenvolvimento dessa atividade, o trabalho 

fora da sala de aula, juntamente com as sugestões e recomendações proporcionadas pelas 

louceiras (nível verbal) e os procedimentos de construção prática (nível visual e factual) 

desenvolvidos posteriormente pelos alunos, elaboramos novamente questões envolvendo a 

configuração espacial das peças, com um relativo acréscimo de registros na forma não plana 

(três dimensões). As características então descritas, nos fazem desconfiar que, na perspectiva 

do desenvolvido cognitivo, o que ocorre é uma espécie de configuração de padrões de 

mosaicos de representações, tais como os indicados na p. 130-131.  
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Fluxo de conhecimento cognitivo possível de existir nos processos de aprendizagem

Supõe-se que esses mosaicos estejam relativamente sendo configurados, a 

partir de um processo mental, desencadeado pela organização de pedaços de elementos ou 

características transitivas essenciais e, necessa ente, articuladas para a configuração de um

model forma

proximada, as solicitações exigidas na situação.

a qual, desconfiamos, que o conhecimento

matemático, ta

al dos investigados. A partir

NÍVEL/PLANO
FACTUAL

NÍVEL/PLANO
SIMBÓLICO

NÍVEL/PLANO
VERBAL

NÍVEL/PLANO
VISUAL

Diagrama 09 

riam

o de representação espacial satisfatório que contemple, pelo menos de uma

a

Tendo em vista que “a verdade consiste na representação fiel ou, pelo menos, o 

mais aproximada possível da realidade que existe, independentemente das formas que assume

e dos processos através dos quais é produzido o conhecimento que se tem dela” (SANTOS, 

2004, p. 18), a configuração do modelo de representação da realidade, em nosso ponto de 

vista, perpassa por todo esse processo cognitivo e

mbém faça parte desse mosaico de representações. 

A atenção requerida acima pode ser expandida a outras categorias de

investigação e observação de procedimentos – em outro momento de investigação – de tal 

forma que se consiga obter resultados que comprovem ou não a evolução de percepções e de 

conceitos, originados do trabalho na perspectiva dos espaços transversais e, de que maneira

esses resultados ou evidências se relacionam com o entorno cultur
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matemática, que possibilita a pessoa, a 

dquiri comp

s, objetivando um 

maior entendimento da produção e da articulação de signos e técnicas em diferentes 

desse aspecto, entendemos que “refletir sobre cognição é estudar, portanto, o comportamento 

cognitivo numa situação particular e a relação desse comportamento com outros aspectos da 

cultura” (FERREIRA, 1994, p. 38), visando desenvolver um entendimento maior das 

estruturas, relações e tensões provocadas pelo desencadeamento de manifestações cognitivas 

diversas. Em nosso entendimento, a articulação necessária entre o fluxo de conhecimento 

existente – caso seja operacionalizado – no ambiente trivial de aprendizagem e que, de tal 

forma, possa contemplar os planos ou níveis acima descritos, podem nos fornecer um 

esclarecimento maior sobre a evolução da aprendizagem em ambientes distintos. No entanto, 

é importante que esse entrelaçamento seja comprovado na prática, por outros relatos de 

experiência. Essa evolução, seguramente, pode estar pautada em conhecimentos advindos de 

comunidades tradicionais – qual o nosso estudo mostrou – cujo contexto desses saberes 

projetam elementos conceituais diversos e difusos.  

  É importante afirmar que os processos que ocorrem em um determinado evento 

são produzidos e externalizados, conforme a configuração dos estímulos, iniciativas e 

registros criados no meio de produção e vivência de um grupo de pessoas e cujos objetivos 

são definidos conforme as suas necessidades básicas e complexas. No domínio de outras 

atividades etnomatemáticas, inclui-se a atividade 

a r etências necessárias para a utilização de instrumentos que irá precisar, 

simultaneamente, dentro e fora de seu espaço comum de convivência. Isso não significa dizer 

que ela deva abandonar, perder ou minimizar a importância de sua atividade cognitiva inicial, 

mas sim entender que as atividades cognitivas (diferentes lógicas de pensamento) 

possivelmente co-existem em um fluxo contínuo de interdependência, onde as estruturas 

componentes de uma podem integrar a composição de outra, de acordo com a necessidade e 

interesse imediato, ou seja, “[...] a lógica não dita o conteúdo [...]; o uso é que determina a 

estrutura lógica”, conforme Kline in Moreira e David (2005, p. 66). Outrora é importante 

dizer que o domínio das técnicas e atividades cognitivas é necessário, por parte de professores 

e conseqüentemente dos alunos, mas, mais importante ainda é o fato de, como proceder nesse 

domínio, com possibilidade de desenvolvimento das habilidades sugeridas. 

O entendimento dos significados existentes que concorrem para a produção 

dessas atividades, acredita-se que estejam baseados em configurações de origem 

antropológica e social. No entanto, para que consigamos, de fato, validar as nossas suposições 

descritas, não basta um único estudo a ser realizado em comunidades de base. É necessário 

que exista uma atividade de pesquisa capaz de agregar estudos simultâneo
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comunidades, 

o trabalho desenvolvido por Mafra (2003), alguns dos resultados discutidos, a 

partir da investigação das atividades instrumentais proporcionadas pelas louceiras do 

Maruanum, apontam a possibilidade da relação direta entre os saberes tradicionais 

stitucionalizados como 

álidos, dentro do currículo escolar. Tais relações estariam impregnadas de elementos 

onceituais advindas da antropologia, da sociologia e do estudo ou investigação de técnicas 

u idéi  mate

 discutir e alertar para a necessidade de discussão e 

plem

aberes produzidos e institucionalizados no 

ambiente esco

em uma amplitude mais acentuada, do que, simplesmente, entender as idéias 

matemáticas dessas comunidades. No entanto, essas atividades escapam apenas ao trabalho 

envolvendo a disciplina matemática, ou seja, configuram, em nossa opinião, espaços 

transversais de investigação e de reflexão sobre a própria produção e legitimação do 

conhecimento em uma perspectiva pouco discutida no ambiente educacional de uma sala de 

aula. Estamos falando das relações econômicas, sociológicas e políticas envolvidas na 

atividade matemática, bem como os processos de desenvolvimento, legitimação, validade e 

implemento envolvidos nessas relações. Tais aspectos serão discutidos preliminarmente, na 

próxima seção. 

6.2 Necessidade de mudança ou co-existência com a diversidade? 

  N

desenvolvidos pelo grupo estudado e os conhecimentos formais/in

v

c

o as máticas específicas. 

  Conforme o estudo ora realizado mostrou, é possível a existência de discussões 

e encaminhamentos para uma gradativa inserção dessas relações na perspectiva escolar. Tal 

finalidade tem o intuito de mostrar um caminho a ser configurado no que se refere às 

estruturas elementares capaz de sustentar a discussão válida a partir do implemento gradativo 

de espaços transversais em educação matemática. 

Nesta seção iremos

im entação gradativa de estudos que visem contemplar debates e reflexões sobre 

elementos estruturais, tais como os citados anteriormente, que entendemos serem importantes 

para uma discussão sociológica sobre o conhecimento matemático. Posteriormente, para uma 

discussão mais geral sobre as direções possíveis do trabalho nessa perspectiva, indicamos a 

necessidade de existir uma articulação entre os s

lar e dos saberes considerados não formais, entendendo-se que esses saberes 
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dimento, reflexão e intervenção sobre a 

realidade repr

duzindo
contribuições significativas para as ciências sociais, ainda que remetidas para 
as margens destas. 

Nesse sentido, o adv

representativa do mun

sociedades modernas,

saberes, formas de co

ara conhecer e entender o mundo a qual vivemos. Tendo em vista que, conforme Nunes 

estão sendo considerados como válidos para efeito de formalizações conceituais e, 

conseqüentemente, aquisição real de conhecimento. 

A escola, como espaço de disseminação de práticas de exclusão e alienação, 

ainda se encontra fortemente solidificada na reprodução e na divulgação de conhecimentos 

prontos e acabados. Essa característica, marcante na maioria das instituições escolares, tende a 

contribuir pouco ou quase nada para a formação do espírito crítico, inovador, imaginário e de 

iniciativa que nossos alunos precisam para o enten

esentativa que cada um constrói. As causas para que tudo isso ocorra, tendem a 

encontrar significados na história e nos processos de formação da sociedade moderna, tendo 

em vista que a própria sociedade foi (e está sendo) construída a partir do modelo educacional 

proposto como válido e aceito pelas estruturas de poder. Todavia, esse modelo tende a, no 

mínimo, mostrar uma convergência única para a idéia do que é válido e verdadeiro para o 

aprendizado de conceitos e domínios de técnicas, a partir de um único referencial, como, 

também, mostra uma completa falta de sintonia e sensibilidade com as manifestações de 

conhecimentos de comunidades tradicionais, que são, na maioria das vezes, marginalizadas, 

frente ao saber institucionalizado. Conforme os dizeres de Santos et al. (2005, p. 23), 

é insustentável a situação de, por exemplo, as ciências sociais continuarem a 
descrever e interpretar o mundo em função de teorias, de categorias e de 
metodologias desenvolvidas para lidar com as sociedades modernas [...] 
quando a maioria da sociedades existentes não só apresenta características e 
dinâmicas históricas diferentes, como tem gerado as suas próprias formas de 
conhecimento das suas experiências sociais e históricas e pro

ento ou a implementação de uma única perspectiva de construção 

do, a partir de pressupostos sustentados pelas teorias que descrevem as 

 tendem a acentuar ainda mais as distâncias entre o reconhecimento de 

nhecer e a legitimação e implemento desses saberes como instrumento 

p

(2004, p. 68), 

não é claro, ainda, até que ponto a propensão para distinguir os ‘etnos-saberes’ 
dos ‘outros’ e os ‘nossos’ saberes científicos poderá ser duravelmente 
contrariada pela consideração simétrica dos vários tipos de conhecimentos 
como sendo, sem exceção, parciais e situados e, por isso, dignos de igual 
consideração e respeito. 
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ntendemos que, a pluralidade e o intercâmbio dos elementos conceituais existentes, técnicas 

e modelos de represe

importante para uma 

desaparecimento de c

 Em nosso trabalho foi possível refletir um pouco sobre as estratégias, 

so ponto de vista, são relevantes para a 

] estratégias de conhecimento são basicamente estratégias 

nação

ocial e 

gradativo de saberes e conhecimentos diversos, como fonte de conteúdo para o 

E

ntação, baseados em diferentes formas de conhecimento, é necessária e 

compreensão mais clara da dinâmica que envolve o encontro, fusão ou 

ulturas, consideradas periféricas. 

conceitos, conteúdos e instrumentos utilizados pelos alunos, na resolução de suas atividades 

matemáticas. Elementos que, entendemos, pertencem tanto aos aspectos técnicos (ou 

etnomatemáticos) existentes em seu entorno de vivência, como também aos elementos 

simbólicos advindos da matemática formal que, em nos

criação e a expressão livre de representações e de configurações diversas, expressas por suas 

atividades e atitudes desenvolvidas. 

  Essas relações, no entanto, ainda não se fazem perceptíveis para os alunos, em 

um primeiro momento, pois o trabalho unicamente voltado para a aquisição de competências 

estritamente existente no currículo tradicional, não permite essa perspectiva de trabalho. 

Muito pelo contrário, as instruções decorrentes do implemento do currículo escolar tendem a 

mostrar e a demonstrar que suas “[...

de domi ” (SANTOS et al., 2005, p. 29), o que impede, seguramente os alunos de 

“pensarem” ou “refletirem” mais sobre o seu próprio entorno de vivência e a projetarem esses 

pensamentos para a busca de respostas a suas questões e inquietações em nível global. 

  Com isso, a discussão aponta para o indicativo de que poderá existir uma nítida 

relação de tensão entre as estruturas de poder em jogo. Dado que, o que queremos fornecer 

aos nossos alunos (crítica, reflexão, discussão, reivindicação, etc.) é o que menos a escola 

divulga, já que é um dos instrumentos que nossos governantes utilizam para manter o controle 

sobre muitas pessoas e barrar o acesso de muitos às camadas de maior poder político, s

econômico. 

  Tanto mais as relações existentes entre as práticas e conhecimentos diversos 

estiverem próximas de um entendimento e de um significado antropológico das mesmas, por 

parte dos atores envolvidos, mais serão as chances de aceitabilidade e de co-existência desses 

conhecimentos. Essa afirmação, necessariamente tende à aceitação, à assunção e ao 

implemento 

trabalho escolar. Durante o desenvolvimento de nossa proposta, utilizamos os conhecimentos 

advindos da prática ceramista para desenvolver conteúdos de matemática contextuais e de 

outras disciplinas, na escola fundamental. Mas também, fizemos o caminho inverso, ou seja, 

em contrapartida, mostramos aos alunos e professores que, as experiências e os saberes 
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 dimensão social existente na inversão de pressupostos assumidos, a 

rtir d uma 

ntemente em 
função de novas experiências e de novos desafios postos por circunstâncias 
históricas novas. 

É importante mostrar,

aglomeram uma per

conhecimentos locais

técnicas proporciona

tradicional”. Nesse sentido, a existência de um certo cuidado em não deixar-nos isolar tanto 

ualquer consideração a ser construída e, posteriormente, 

 e de gerência de poderes, até porque 

produzidos em um determinado entorno, por um grupo social, tem um significado para o 

entendimento e para a necessidade de assimilação e domínio das idéias relacionadas aos 

saberes da academia. 

  Mostrar então, nesse ponto, que, a necessidade de convivência e de suporte 

com a diversidade existente é importante, apenas pelo fato de existir uma articulação entre 

ambas, com possibilidade de alterar os procedimentos metodológicos incorporados à prática 

docente, não basta. É necessário, sobretudo, dotar e alertar as pessoas envolvidas sobre a 

dimensão política e a

pa e postura diferenciada. Nos dizeres de Santos et al. (2005, p. 32-33), 

Ao conceito de conhecimento ‘local’ subjaz, assim, a noção de que as pessoas 
que o detêm apenas conhecem um meio muito restrito e que este 
conhecimento não tem aplicação para além dele. É um saber local, 
circunscrito. Por seu lado, o conceito de “conhecimento tradicional” remete 
para a presença de um sistema homogêneo de pensamento, encobrindo o fato 
de que os grupos sociais renovam seus conhecimentos consta

 no entanto, que existe renovação de conhecimento, ou seja, eles de fato 

manente mutação. Não tanto pelas exigências proporcionadas pelos 

, mas sim pela gradativa fusão e intercâmbio de conhecimentos e 

das tanto pelo conhecimento “local”, quanto pelo conhecimento 

“

pela circunscrição dos saberes locais, como pela magnitude absoluta dos “saberes 

tradicionais” se faz necessário. 

  A perspectiva apresentada em nosso trabalho procura indicar um diálogo 

permanente em várias direções, tanto quanto forem possíveis as formas de conhecer e de 

saberes produzidos. Esse diálogo apontou para alguns obstáculos na analise, discussão e 

resolução no avançar dos estudos que assumimos, sob pena de se estar imerso em um “fogo 

cruzado”, capaz de refutar q

sustentada por argumentos, considerados falsificadores. 

  Em primeiro lugar, é importante mostrar que as estruturas de poder atuais, 

existentes em uma dimensão microscópica ou macroscópica, estão relacionadas com a nossa 

discussão, haja vista que a legitimação dos saberes escolares, necessariamente, perpassa pela 

pressuposição de qual saber é o mais “ideal” ou “certo” de ser ensinado nas escolas. Tais 

estruturas tendem a manter o seu status quo de diligência
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diver

de várias bifurcações possíveis, em termo 

ento de saberes. A questão é que, se de fato, “[...] o desafio do conhecimento 

é, antes, o de proc

experiência” (WAGN

ciológica mais ampla, capaz de mover e desenvolver significados para a articulação e a 

 e de negligência, tanto maior, quanto a falta de consistência e de 

ndam nto nã

te

os, mais ainda, da 

falar em sidades de saberes implica, de certa forma, cessão de parte do poder advindo da 

legitimação de um conhecimento único, em direção a uma ecologia de saberes, conforme os 

dizeres de Santos et al. (2005, p. 101): 

A transição da monocultura do saber científico para a ecologia dos saberes 
será difícil porque, tal como aconteceu no processo de consolidação do 
paradigma da ciência moderna, envolve não só questões epistemiológicas, 
como também questões econômicas, sociais e políticas. 

Não basta apenas o desenvolvimento e a indicação 

de desenvolvim

urar a relação, adequada a cada situação, entre a expectativa e a 

ER, 2004, p. 119), significa trabalharmos por uma (re)configuração 

so

comunicação de uma ecologia necessária à transformação do mundo, ou melhor, das pessoas 

que conduzem o mundo. 

  Neste sentido, entendemos que um trabalho voltado para a configuração de 

espaços transversais, em diferentes contextos, conforme a nossa proposta indica, pode ser 

importante para configurarmos uma organização sociológica, mais atuante e mais solidária. 

  Tais tarefas ou encaminhamentos encontram hoje, no ambiente escolar, um 

sentimento de retrocesso

fu e o disciplinar, por parte das pessoas que conduzem a educação. Esse aspecto se 

torna, portanto, outro fator de extrema resistência e repulsa pela introdução gradativa de 

propostas transdisciplinares na escola. O “medo de mudar” parece que nunca foi tão for

agora quanto antes, pois é um fato o gradativo aumento de perspectivas e de iniciativas 

voltadas para um entendimento orgânico das relações que nos envolvem. 

  A inserção gradativa de proposições e discussões relacionadas com a 

perspectiva dos problemas e necessidades de nossa sociedade se torna necessárias, não apenas 

em ambientes de aprendizagem matemática, mas também, na força integradora que é 

necessária existir nas outras disciplinas. Sabemos da força e da importância da matemática 

para a leitura e interpretação crítica do mundo que nos cerca. Sabem

necessidade e importância que nossos alunos precisam ter em termos de domínio dessa 

matemática, para que consigam vencer os desafios que se apresentam aos mesmos, 

permanentemente. Além disso, o domínio de uma compreensão satisfatória do mundo que os 

cerca, e não estamos nos referindo só ao caso da matemática, tende a ser relevante, à medida 
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 registros de representação simbólica e de estruturas 

e pen ment

 epistêmica do mundo é potencialmente infinita, pois 
todos os conhecimentos são contextuais. Não há nem conhecimentos puros, 
nem conhecimentos completos; há constelações de conhecimentos. 

De acordo com a con

entre essas constelaçõ

processo dialógico ne

entendimento maior 

entificação dos fluxos de comunicação que possivelmente venha a existir entre elas. 

mediatas (dentre as quais a ambiental e a biológica são as mais 

em que o encontro de culturas se torna inevitável, sem que exista a sobreposição ou de 

supostas superioridades reivindicadas. 

  Quando se fala de uma compreensão satisfatória do nosso mundo, estamos nos 

referindo a tantas possibilidades de entendimento, de compreensão e respeito pelas diferenças, 

pois isso é algo que, pouco se torna disseminado em nossas escolas. Implica em 

reconhecermos formas de conhecimento que podem ser consideradas diferentes e idênticas ao 

mesmo tempo. Diferentes por existirem

d sa os configurados, a partir dos mitos, crenças e linguagens legitimadas, mas 

idênticas, quanto ao traçado de caminhos de solução, objetivos perseguidos e comunicação 

solidária. Para Santos et al. (2005, p. 54-55): 

Ao longo dos séculos, as constelações de saberes foram desenvolvendo formas 
de articulação entre si e hoje, mais do que nunca, importa construir um modo 
verdadeiramente dialógico de engajamento permanente, articulando as 
estruturas do saber moderno/cientifico/ocidental às formações 
nativas/locais/tradicionais de conhecimento. [...] Em conclusão, pode-se 
afirmar que a diversidade

cepção de Santos, uma oportunidade de estabelecermos comunicações 

es de conhecimento é a proposição de oportunidades para o gradativo 

cessário às mesmas. Tal esforço pode ser estabelecido a partir de um 

das micro-estruturas que sustentam essas constelações, bem como, a 

id

Entendimento esse, que os espaços transversais em educação matemática se propõem a 

realizar futuramente. 

  O desenvolvimento da perspectiva de ação, a qual propomos implementar, 

infelizmente vai de encontro aos pressupostos de aceitação assumidos por muitos grupos 

dominantes. Legitimados pelo poder do capitalismo corruptível e perverso, estão à frente – 

devido aos seus interesses particulares, políticos e econômicos – das necessidades e 

preocupações mais i

acentuadas no momento) e mais diversas existentes em nosso planeta. Essas considerações 

são partilhadas por Shiva (2005, p. 329), quando aponta a 

[...] erosão da diversidade cultural e biológica própria da biopirataria. Nesta 
corrente de movimento pela diversidade, resistir à biopirataria é resistir à 
colonização definitiva da própria vida – do  futuro da evolução assim como do 
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r a liberdade de evolução das diversas 
ersidade cultural e biológica. 

Acrescentamos às pre

reconhecimento, a le

geradas e o complet

encruzilhada desse p

pistemologias remanescentes, capazes de conduzir o mundo à comunhão de valores, de paz e 

No trabalho construído por nós, a partir do momento em que propomos as 

tividades desenvolvidas pelos alunos, estabelecemos um processo de legitimação e de 

ências acumuladas pelos 

esmos. Ao �ês�idera-las aceitáveis para efeito de produção de conhecimento, não apenas 

escrevemos a importância e a necessidade de destacarmos a identificação e localização, por 

parte do prof

futuro das tradições não-ocidentais de conhecimento e de relacionamento com 
a natureza. [...] É uma luta para protege
culturas. É uma luta para conservar a div

ocupações de Shiva, o diferencial existente no ponto de inflexão entre, o 

gitimação das tradições diversas, das técnicas, das etnomatemáticas 

o desaparecimento ou a “morte” dos conhecimentos tradicionais. A 

onto de inflexão (quando e onde, não sabemos) poderá nos remeter a 

e

diversidade ou de confirmar o saber moderno ou científico como o modelo de 

desenvolvimento (ou de destruição) do planeta. 

6.3 Uma perspectiva futura em estudos de educação matemática 

a

incorporação de conteúdos originados da própria produção de experi

m

d

essor, da elaboração lingüística e representativa, formalizada pelos alunos. 

Indicamos também, a necessidade de conhecermos o contexto a qual estamos estabelecidos, 

com vistas ao entendimento e o esclarecimento dos movimentos desenvolvidos ao longo da 

produção do conhecimento local, pois “compreender as convenções de escrita e de leitura de 

outro autor e, mais ainda, de outra disciplina ou abordagem, exige tempo, esforço e cuidado” 

(FUJIMURA, 2004, p. 175). Conhecer o contexto, desse modo significa estruturar um 

paciente processo de estabelecimento de uma representação da realidade, o mais próxima 

possível da qual os integrantes da população local fazem parte. O entendimento desta 

realidade, no entanto, só será possível, se, existir a identificação dos movimentos que 

constituem a semântica construída em um dado momento no espaço e no tempo. Todavia, a 

tarefa não é nada fácil, pelo fato de estarmos “moldados” a partir de princípios e valores, 

muitas vezes divergentes daqueles as quais estamos motivados a representar e a entender. Isto 

nos mostra que, a investigação e, conseqüentemente, a apreensão de outros valores e 
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iformidade da realidade social e a necessidade de valorizar a racionalidade 

É importante que o

entendimento e a c

contextos. Essas cont

recisa estar a disposição de quem possa interessar ou necessitar. 

atemático, mas entendemos 

ue, p emos

re a construção/formação dos processos envolvidos no surgimento de 

tar abrindo um 

aminh  para

pressupostos assumidos por outras culturas se torna necessária, próximas dos quais Wagner 

(2004, p. 128) aponta:

os estudos culturais chamam a atenção para o contexto social em que todos os 
textos e todas as comunicações são elaborados e recebidos, recorrendo assim, 
a um tema que foi sempre central nas ciências sociais; e salientam a não 
un
do outro. 

s estudos sociológicos em matemática tragam contribuições para o 

ompreensão das estratégias de conhecimento existentes em muitos 

ribuições podem nos mostrar que, o uso “racional” dessas estratégias 

p

  Os espaços transversais podem ser o local para a disseminação e a divulgação 

dessas racionalidades, haja vista que, com relação a matemática, poucas pessoas sabem do 

papel e da importância da mesma no desenvolvimento da nossa sociedade. É certo a 

necessidade de aquisição dos atributos estruturantes do objeto m

q od  avançar mais, rumo à uma articulação entre conhecimentos considerados 

distintos, até porque “[...] uma das condições para a aquisição dos saberes formais da 

matemática passa por conhecer os saberes que os actores adquiriram e usam em contexto, e 

�ês-los, por sua vez, como recursos para a aprendizagem formal, sem os desqualificar” 

(NUNES, 2004, p. 72). 

  Essa iniciativa possui implicações claras para efeito do ensino e a 

aprendizagem. Não são claros, até o momento, as articulações as quais nos referimos. Em 

momentos anteriores, nos referimos a um esboço de explicação possível, na qual sustentamos 

respostas provisórias sob

idéias cognitivas, a partir dos resultados preliminares de nossa investigação. Todavia, um 

único trabalho não é capaz de responder satisfatoriamente ou confirmar hipóteses formuladas, 

devido às suas próprias limitações naturais de estudo e percurso investigativo. 

  Entendemos que a inserção gradativa dos espaços transversais podem ajudar na 

compreensão dessas articulações, ao levarmos em consideração os saberes e experiências das 

comunidades tradicionais, como fonte de conteúdos e conceitos a serem trabalhados na 

escola. Ao legitimar ou validar, gradativamente, essa possibilidade, podemos es

c o  a identificação de campos de aprendizagem envolventes em um sistema de 

currículo que contemple ações locais, sem deixar de existir a necessária articulação com 

saberes globais. 
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lidade social. A atitude política para a validação de um curriculum dessa 

natureza, no e

ra efeito de explicação científica 

 mu o. No

 A proposição de uma prática de ensino aliada a um sentido para a busca de 

 diferentes ocasiões, nos motivou a encontrar, nas 

tividades laborais e instrumentais proporcionadas pelas louceiras do Maruanum, um caminho 

e entendimento e busca por respostas e esclarecimentos. Encontramos um sentido, a partir do 

omento em 

Nesse sentido podemos entender a importância de um currículo que contemple 

essas possibilidades, pois “o curriculum é, de facto, uma narrativa historicamente específica e 

a pedagogia uma forma particular de política cultural” (LEE, 2004, p. 96), que abrange as 

dimensões da rea

ntanto, depende muito de decisões políticas, pois ao desenvolver o mesmo sobre 

uma perspectiva sociológica, entendemos que seja necessário investigar a historicidade do 

grupo cultural a qual se está referindo e mais ainda discutir com esse grupo o porque da 

necessidade do entendimento e da discussão proporcionada. 

  A vista de alguns setores da comunidade científica, tal proposta não é vista 

com bons olhos, dado que o caráter de rigor e cientificidade delegada aqueles as quais a 

verdade se torna única, relega à segundo plano ou direciona à marginalidade toda e qualquer 

forma, considerada suspeita de compartilhar, como válida, pa

do nd  entanto entendemos que o trabalho científico não é unilateral, ou seja, este 

“[...] inclui, assim, o desenvolvimento metodológico de regras através das quais são 

construídas e confirmadas tanto as representações como a produção de representações” 

(FUJIMURA, 2004, p. 156). Independente das representações serem fornecidas pelas 

explicações científicas ou pelos sistemas explicativos advindos dos conhecimentos 

tradicionais, entendemos que “o trabalho científico não é dissociável do mundo, separado 

deste. A compreensão deste aspecto obriga a que o examinemos de forma contextualizada” 

(FUJIMURA, 2004, p. 156), a partir de seus pressupostos iniciais, válidos para efeito de 

construção de uma ciência. 

6.4 Conclusões?: um aporte filosófico 

explicações e inquietações surgidas em

a

d

m que nos propomos a construir um espaço onde pudéssemos admitir o fluxo 

constante de discussões baseados em diferentes conhecimentos, advindo dos integrantes da 

comunidade (especialmente os alunos que estudam na região).  
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ica disciplina, ou o trabalho 

unilateral de i

o de espalhamento desses grupos 

com relação à

faz-se necessária em cursos de formação de 

professores, n

ia do fenômeno do fracasso 

e da evasão es

O desenvolvimento de nossa proposta indicou a necessidade de investigações 

de maior amplitude, sobre os movimentos existentes em um entorno social. Não basta apenas 

o trabalho baseado no conjunto de conhecimentos em uma ún

niciativas microscópicas existentes em uma escola. A expansão da dimensão de 

problemáticas mais gerais sobre situações e problemas que convergem para o destino de nosso 

ambiente local, precisa ser equacionado como um fator de discussão permanente por parte dos 

envolvidos na administração educacional. Aqui não falamos apenas dos professores, pois a 

eles é delegada uma parcela de responsabilidade que precisa ser compartilhada com outras 

pessoas e agentes diretamente envolvidos com a educação. 

A partir do momento em que admitimos a pluralidade cultural como fator 

determinante para o trabalho e desenvolvimento de propostas na perspectiva do ensino, não 

apenas da matemática, estamos indicando o comportament

 diversidade de práticas. Essa pressuposição aponta para a incapacidade de 

generalizações acentuadas, em se tratando de explicar suas atividades instrumentais, ou seja, 

existe de fato uma diversidade de técnicas e de procedimentos ideológicos existentes nas 

diferentes manifestações de conhecimento. 

Fazer chegar aos alunos apenas uma única forma de conhecimento, válida para 

efeito de verdade, parece ser incompatível com a pressuposição indicada anteriormente. Essa 

discussão, essencialmente antropológica, 

a perspectiva de mostrar, até que ponto o fato de ensinarmos e orientarmos 

nossos alunos sobre uma única perspectiva de aprendizagem, pode ser incompatível com o 

desenvolvimento futuro da formação proporcionada aos mesmos. 

Ao olharmos para o passado e para o futuro, verificamos que existe uma 

espécie de efeito borboleta36, em duplo sentido, na perspectiva da educação. No passado, 

talvez encontremos as verdadeiras razões/significados ou a essênc

colar de muitos de nossos alunos – justificada pela falta de vida e de significado 

contextual de nossos ensinamentos – o que certamente gerou bifurcações de toda ordem,  

relacionadas com o abandono e a decadência de muitos de nossos alunos, na escola. No 

futuro, convém salientar o caráter, estritamente, imprevisível dos espaços de configuração 

transdisciplinar, capazes de produzirem uma irradiação irregular de fluxo de propostas e de 

procedimentos relacionados com novas práticas de ensino e aprendizagem. 

36 Termo utilizado, na teoria do caos, que designa as condições iniciais de um sistema complexo ou instável. 
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de, pois sabemos 

que, conforme

minhos legítimos de saber e conhecer, a 

medida em qu

mpreensão crítica do 

louceiras da 

un e d

, visando o encontro e identificação de seus mecanismos de 

As implicações para efeito do entendimento da ciência do conhecimento são 

obviamente diretas, no que tange aos aspectos intrínsecos da nossa realida

 Visvanathan (2005, p. 209), “[...] a ciência tem que se voltar para a questão da 

diversidade onde as formas de vida estão desaparecendo, seja uma variedade de planta por 

dia, ou um idioma por semana”, ou uma técnica por mês, ou uma etnomatemática por ano, ou 

algumas culturas tradicionais a cada século. Resta saber, quais tipos de ciência ou quais 

configurações assumidas como válidas se tornam importantes para um entendimento mútuo e 

para o alargamento dos horizontes de pensamentos subjacentes aos conhecimentos científicos. 

Nesses múltiplos caminhos assumidos, é importante destacarmos a importância de uma 

discussão mais acentuada sobre os pressupostos existentes nos conhecimentos considerados 

rivais, localizados em diferentes regiões do planeta.  

O trabalho desenvolvido, na perspectiva educacional na comunidade do 

Maruanum, aponta para a existência de múltiplos ca

e, a legitimação desses caminhos sejam validadas, praticadas e disseminadas no 

interior da comunidade escolar. Esse procedimento significa, portanto, a valorização de 

conhecimentos locais, considerados periféricos, no sentido de que a investigação 

proporcionada pela leitura existente dos processos de construção cognitiva envolvidos nesses 

conhecimentos possa trazer respostas as nossas diferentes inquietações. 

  Portanto a legitimação dos conhecimentos rivais ou da diversidade existente de 

conhecimentos locais, estão aliados à necessidade e importância da co

significado do saber global, importantes para o entendimento dos nossos alunos, e que tem 

uma significância social relevante em estudos sobre os conhecimentos diversos. 

  Ao estabelecermos uma proposta de trabalho, pautada em saberes 

tradicionalmente construídos – baseada no conhecimento das artesãs e 

com idad o Maruanum – tivemos a preocupação em discutir, mesmo que de uma forma 

preliminar alguns elementos teóricos baseados em manifestações cognitivas, sociais e 

pedagógicas. Essa discussão, certamente atendeu e contemplou os objetivos de nosso estudo, 

haja vista que tínhamos traçado como um de nossos percursos investigativos a própria 

validação e implementação das atividades formuladas no ambiente escolar. As atividades 

formuladas envolvendo aspectos geométricos, aritméticos e de mensuração foram construídas 

observando-se a possibilidade de uma ligação e de uma intercomunicação de diferentes fontes 

de conhecimento e de saberes. 

  O comportamento assumido pelos alunos durante o desenvolvimento da 

investigação foi “radiografado”
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gniç , mo

m ambientes distintos, no espaço 

ográ

 configuração global do 

nhec ento

obrir investigações futuras, em diferentes contextos de 

estudos, que le

co ões vimentos e comportamentos derivados do momento e das situações a quais 

estavam submetidos. Esses elementos, certamente, estão muito próximos das conclusões as 

quais chegamos, em nosso estudo dissertativo (MAFRA, 2003) e que se fazem presentes no 

ambiente escolar, necessitando apenas de serem potencializados pela elaboração gradativa e 

permanente de uma prática pedagógica que tenha em seu bojo, elementos constituintes e 

integrantes as quais nos propomos a discutir e implementar. 

  Mais importante ainda, foi a possibilidade de construirmos um esquema de 

configuração inicial para o desenvolvimento de discussões e

ge fico, configurado a partir de uma matriz preliminar de discussões e possibilidades de 

implementação, conforme as situações, questões e problemáticas indicarem a necessidade e a 

vontade de uma discussão e resolução para determinadas situações. Embora essa matriz de 

conhecimentos seja possível de ser transposta para outros contextos, ela é carente, ainda de 

confirmação e de validação, conforme a sua implementação gradativa em espaços de 

discussão, nos forneça a garantia de sua confirmação ou refutação. 

  Nesse sentido, uma discussão mais acentuada sobre o comportamento desse 

modelo, advindo de diferentes contextos, pode nos mostrar a

co im , a partir das experiências e reflexões advindas dos contextos locais. Isso, sem 

dúvida, pode nos indicar uma discussão mais relacionada à filosofia e a sociologia do 

conhecimento, com vistas ao esclarecimento e a conscientização dos atores envolvidos no 

ciclo de conhecimento. Todavia, é importante alertar para o fato de que essas discussões 

certamente irão trazer um aumento no nível de tensão entre pessoas que assumirem posições 

antagônicas nos espaços institucionais, permeado pelas relações de poder e de dominação que 

encontramos em nosso mundo atual. 

Essa perspectiva sombria a qual nos referimos no parágrafo anterior, no 

entanto, não pode ser capaz de enc

vem em consideração projetos pedagógicos baseados nos espaços transversais, 

tal qual tentamos implementar em nossa pesquisa. Nessa direção de investigação, é possível 

encontrarmos resultados divergentes, convergentes ou adjacentes com as quais compactuamos 

e acreditamos. Acima de tudo, acreditamos que, a dependência de estudos futuros, sobre essa 

trajetória investigativa, pode apontar um vasto campo de pesquisa a ser realizado e 

desenvolvido nas próximas décadas. 
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ANEXOS

Contra a “morte” dos conhecimentos tradicionais 

Deixe-me lhe dizer, com o risco de parecer ridículo, 
que o verdadeiro revolucionário é feito 

de grandes sentimentos de amor. 

CHE GUEVARA 
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ANEXO I 

Fotos do grupo de pesquisa, da região e da cerâmica Maruanum 
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Alunos da 2a série assistem o vídeo documentário 

Torrão do Matapi – Maruanum/AP 

Cerâmica Maruanum 
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Encerramento de Atividades – 4a série 

Louças construídas pelos alunos da 4a série – Etapa II 

Vila de São Raimundo – Maruanum/AP 
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Pôr do Sol – Maruanum/AP 

Atividades Etapa I – 4a série 

Atividades Etapa II – 3a série 
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Louças construídas pelos alunos da 3a série – Etapa II 

Atividades Etapa I – 3a série

Atividades Etapa I – 3a série
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Atividades Etapa I – 3a série

Rio Maruanum/AP 

Atividades Etapa II – 3a série 
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Vila do Carmo do Maruanum – Sede do distrito do Maruanum/AP 
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ANEXO II 

Ementa de proposição de cursos ou disciplinas 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Docência - NEPED 
Base de Pesquisa: Educação Matemática 
Curso/Disciplina: Estudos sociológicos em matemática ou Sociologia da Matemática 
Docente: Prof. Msc. José Ricardo Mafra 
Carga Horária: 60 h/a 

Ementa: o ciclo do conhecimento na perspectiva matemática, poder e sociedade, a matemática 
como uma ferramenta de sustentação do capitalismo, relações de poder e política nas 
instituições escolares, a institucionalização da matemática como ciência exata, 
etnomatemática e cooperativismo: uma nova relação de sustentabilidade, em comunidades 
menos favorecidas. 

Objetivos:

 Discutir o ciclo de conhecimento relacionado à disseminação do conhecimento matemático 
em nossa civilização; 

 Refletir sobre as relações existentes em nossa sociedade sobre o poder e a matemática; 
 Mostrar como ocorre a institucionalização da matemática, nas instituições escolares, como 

corpo de conhecimento maior em nossa sociedade; 
 Apontar novos indicativos de trabalhos envolvendo o cooperativismo e a etnomatemática. 

Metodologia:
  O curso será desenvolvido a partir da leitura e discussão de textos 
selecionados, apresentação de seminários e construção/produção de trabalhos individuais por 
parte dos participantes, elaboração e planejamento de atividades conforme temáticas a serem 
apresentadas durante o desenvolvimento do curso. 

Avaliação:
  A avaliação será processada conforme a participação efetiva nas atividades, 
produção de trabalhos avaliativos de uma forma individual ou em dupla, ao final do curso, 
apresentação de relatórios e seminários. 

Material:
  Apostilas, quadro de giz ou branco, giz ou pincel, retroprojetor, papel, caneta, 
lápis, televisão, vídeo, cartolina, papelão, isopor, cola, materiais diversos, sucata, etc. 

Cronograma: 
  Será estruturado conforme disponibilidade dos professores da comunidade e 
adequação ao calendário escolar. 

Bibliografia: 
  Ver referências (tese) 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Docência - NEPED 
Base de Pesquisa: Educação Matemática 
Curso/Disciplina: Estudos de formação histórico-geográfico de comunidades 
Docente: Prof. Msc. José Ricardo Mafra 
Carga Horária: 60 h/a 

Ementa: breve histórico da pesquisa etnográfica, métodos e técnicas para uma descrição 
etnográfica em uma comunidade, necessidade e validade dos estudos de formação em 
comunidades tradicionais, perspectivas e implicações no trabalho escolar e na discussão 
comunitária. 

Objetivos:

 Fornecer subsídios técnicos e metodológicos para a elaboração de descrições etnográficas, 
em comunidades de base; 

 Discutir a necessidade e a validação desses estudos em comunidades tradicionais; 
 Apontar o trabalho, em instituições escolares e comunitárias na perspectiva dos estudos de 

formação histórico-geográficos, como fonte de esclarecimento e entendimento da 
realidade.

Metodologia:
  O curso será desenvolvido, a partir da leitura e discussão de textos 
selecionados, apresentação de seminários e construção/produção de trabalhos individuais, 
elaboração e planejamento de atividades conforme temáticas a serem apresentadas durante o 
desenvolvimento do curso. 

Avaliação:
  A avaliação será processada conforme a participação efetiva nas atividades, 
produção de trabalhos avaliativos de uma forma individual. Apresentação de relatórios e 
seminários. 

Material:
  Apostilas, quadro de giz ou branco, giz ou pincel, retroprojetor, papel, caneta, 
lápis, televisão, vídeo, cartolina, papelão, isopor, cola, materiais diversos, sucata, etc. 

Cronograma: 
  Será estruturado conforme disponibilidade dos professores da comunidade e 
adequação ao calendário escolar. 

Bibliografia: 
  Ver referências (tese) 
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Docência - NEPED 
Base de Pesquisa: Educação Matemática 
Curso/Disciplina: Estudo das idéias matemáticas de comunidades 
Docente: Prof. Msc. José Ricardo Mafra 
Carga Horária: 60 h/a 

Ementa: Introdução aos estudos sobre Etnomatemática, etnomatemática e as estruturas lógicas 
envolvidas no pensamento, construção e modelação da realidade. Atividades cognitivas e 
estruturas externas e internas, integrantes da realidade e do contexto. 

Objetivos:

 Mostrar um panorama de estudos envolvendo a concepção da Etnomatemática e de idéias 
matemáticas existentes em comunidades tradicionais; 

 Apontar e discutir possíveis pressupostos de entendimento e esclarecimento sobre as 
estruturas cognitivas envolvidas no processo de construção e modelação da realidade; 

 Indicar fatores cognitivos e estruturais de ordem externa e interna integrantes desse 
processo.

Metodologia:
  O curso será desenvolvido a partir da leitura e discussão de textos 
selecionados, apresentação de seminários e construção/produção de trabalhos individuais, 
elaboração e planejamento de atividades conforme temáticas a serem apresentadas durante o 
desenvolvimento do curso. 

Avaliação:
  A avaliação será processada conforme a participação efetiva nas atividades, 
produção de trabalhos avaliativos de uma forma individual. Apresentação de relatórios e 
seminários. 

Material:
  Apostilas, quadro de giz ou branco, giz ou pincel, retroprojetor, papel, caneta, 
lápis, televisão, vídeo, cartolina, papelão, isopor, cola, materiais diversos, etc. 

Cronograma: 
  Será estruturado conforme disponibilidade dos professores da comunidade e 
adequação ao calendário escolar. 

Bibliografia: 
  Ver referências (tese) 


