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Resumo  
Por necessidade, os sujeitos sempre estão desenhando, contando ou aferindo algo presente 
no meio em que estão inseridos. Nessa perspectiva, a etnomatemática, em uma abordagem 
histórico-cultural, ajuda a entender melhor a capacidade de um povo criar e coletivizar 
representações da realidade. Este estudo tem por objetivo conhecer a etnia 
indígena Parecis por meio dos saberes matemáticos, elementos geométricos, nas pinturas 
corporais, do artesanato e contagem numérica, nas suas atividades cotidianas como a 
agricultura e pesca e as demais atividades de subsistência da aldeia. Tomar-se-á como base 
para análise o conceito de etnomatemática de Ubiratran D'ambrósio. A metodologia será a 
etnográfica, sendo a área de estudo a Aldeia Juininha no município de Conquista D’Oeste-
MT. Os instrumentos de produção dos dados serão entrevistas e observação participante. Os 
resultados a serem obtidos devem, apontar para uma aproximação trocas de saberes entre a 
pesquisadora e a comunidade indígena. O desafio é verificar o cotidiano e a educação 
escolar da comunidade indígena, para explicar como a matemática pode ser aprendida de 
maneira ativa, contribuir para a disseminação de uma educação intercultural e como 
também cooperar para que a etnomatemática seja instrumento de união de várias 
matemáticas de diferentes povos.   
 
Palavras-chave: 1. Educação Indígena 2. Ensino-Aprendizagem 3. Interculturalidade 4. 
Inclusão. 
 

Introdução  

As diversidades culturais existentes no Brasil foram reconhecidas a partir da 

Constituição Federal de 1988, fazendo referência aos direitos legítimos dos povos indígenas, 

quanto a sua autonomia e afirmação de suas identidades, objetivando afirmar o respeito as 

formas diferenciadas étnico-culturais, numa visão ocidentalizada. Andrade (2008) relata que 

nossa cultura (ocidental), porém, só aceita como Matemática aquela desenvolvida pelos 

gregos e a que é ensinada na escola. É desconsiderado qualquer outro tipo de conhecimento 

matemático que não seja este. 

Também chama a atenção para a relação entre a interculturalidade e a colonialidade 
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do poder com a diferença colonial, Walsh (2019), diz que enquanto a configuração e a 

prática da Interculturalidade no conceito do movimento indígena estão, claramente, 

sustentadas nas experiências históricas e na racialização (etnização) que formou a 

colonialidade do poder nas Américas e essa configuração e essa prática continuam 

concebendo a noção de que o conflito é indígena-branco-mestiço. 

A fabricação artesanal de objetos para pescaria, caça, utilidade doméstica e 

ornamental, tais como: arcos, flechas, cordas, armadilhas, cestos, tipitis, chapéus, colares, 

anéis, pulseiras, etc., conservam elementos culturais e diversos elementos matemáticos, 

especialmente de natureza geométrica segundo Silva (2018). Portanto, a partir da 

identificação de elementos matemáticos no artesanato indígena, como também a 

numeração, conduziu-se o presente estudo.  

O grande desafio deste estudo consiste em enveredar por um caminho ainda pouco 

trilhado, ou seja, com poucas pesquisas sobre a etnomatemática do Povo Parecis, percebe-

se que a mesma, vem durante décadas tomando posição nos campos da Educação Rural, 

Educação Indígena, Educação Quilombola, bem como surgindo novos estudos que visam   

debates, questionamentos na área da educação a partir de perspectivas pós-estruturalistas 

acrescenta Santos (2013). 

As atividades desenvolvidas no cotidiano envolvem elementos de contagem, formas 

geométricas, medida, comparação, classificação, espaço, tempo, dimensão, inferência entre 

outros que estão registrados nas artes, nos objetos, nas escritas e nas resoluções de 

problemas do cotidiano. Sob tal posicionamento, problematizamos as seguintes questões: 

De que forma estes saberes e conhecimentos são bases de ensino na educação escolar 

indígena e na perspectiva da uma educação intercultural, como estes saberes-fazeres estão 

nos currículos escolares? Como se estruturam o sistema numérico da comunidade indígena 

Parecis na Terra Juininha? Nessa abordagem, a Etnomatemática mostra-se adequada para 

que se entenda acerca dos conhecimentos matemáticos da comunidade dessa comunidade 

na Terra Juininha? 

Mediante ao exposto o objetivo é analisar os conhecimentos etnomatemáticos dos 

Parecis da Aldeia Juininha sobre o sistema de numeração e formas geométricas e sua 

aplicabilidade no cotidiano da aldeia. 



 

 

A justificativa para este projeto é que a pesquisadora realizou um trabalho nesta 

comunidade indígena e fez vários encontros na aldeia indígena Juininha em 1992.  

Estabeleceu-se um vínculo de curiosidade, de instigar e trocar mais conhecimentos. 

Para D’Ambrosio (1994, p. 5), “a geometria do índio é colorida, enquanto a geometria 

grega eliminou a cor. E a aritmética do índio é qualitativa, enquanto a aritmética do branco é 

pura codificação quantitativa”. Sendo assim o autor ressalta a existência de uma real 

diferenciação do conhecimento matemático indígena com relação ao conhecimento 

matemático dos não-índios. Gerdes (1991, p. 5) acrescenta que os estudos 

etnomatemáticos buscam analisar tradições matemáticas que sobreviveram à colonização e 

atividades 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. 

 

Material e Métodos  

A pesquisa será no município de Conquista D’oeste – MT, nas duas escolas: Empg 

Jijiholiwina na Aldeia Juininha e Escola Indigena Hanawina Aldeia Três Lagoas, em contato 

direto com a comunidade, no conhecimento do artesanato e da pintura corporal e seu 

significado, conforme já citado. O problema proposto remete a questões de cultura, 

interculturalidade e multiculturalismo e os desafios enfrentados pela educação matemática 

sob o ponto de vista da etnomatemática. 

O universo de investigação deste trabalho terá como sujeitos, professores, estudantes 

indígenas e pais de alunos, numa amostra ainda indefinida dentre a população de 112 

habitantes desta comunidade, considerando adesão voluntária e a não necessidade de 

atingir a totalidade. 

O método será o etnográfico, baseado nos pressupostos investigativos da 

etnomatemática enquanto campo de saber científico e nesta perspectiva, a mesma é 

tomada como uma abordagem histórico-cultural, que ajudará a entender melhor a 

capacidade de um povo, criar e coletivizar representações da realidade.   



 

 

Neste sentido, para melhor conhecer a Etnia Parecis, seus valores culturais, costumes e 

tradições e, principalmente, o conhecimento matemático como é tratado no seu contexto e 

relevância, os instrumentos de produção de dados são: i) questionários (entrevista com 

questões abertas) e ii) observação participante, por entender que é necessário o contato 

direto com o grupo indígena, onde está sendo feito o estudo etnográfico. Na observação 

participante destaca-se o diário de campo (VIERTLER, 2002) no qual são anotadas, desde as 

observações, feitas até as impressões subjetivas tidas pelo pesquisador com relação a fatos 

ocorridos na comunidade Parecis de Juininha.  

 

Resultados e Discussão  

 A pesquisa ainda iniciando faz parte do mestrado em Ensino da UNIC em associação 

ampla com IFMT. Mas de acordo com o projeto tem-se os seguintes resultados esperados:  

 

 Possibilitar que o sistema de numeração e formas geométricas possam contribuir na 

educação escolar indígena e não-indígena, ao menos ao nível municipal (local).  

 Maior divulgação do saber e o fazer, da cultura dos Parecis cuja contribuição é tornar 

mais conhecida esta etnia uma vez que a dissertação se tornará pública.  

 Mais valorização e o respeito às tradições indígenas e suas utilizações matemáticas. 

 Mostrar que ações pautadas no resgate e na valorização dos saberes tradicionais 

podem efetivamente restaurar as memórias e os valores próprios da cultura 

indígena, no caso dos Parecis.  

 

Conclusão  

 A Etnomatemática parte do princípio que não existe, apenas uma matemática com 

caráter universal, civilizacional, mas sim, diversas expressões matemáticas que emergem em 

culturas particulares, únicas, e nelas encontram sentido. Então, ao praticar a 

Etnomatemática, o educador estará atingindo os grandes objetivos da educação 

matemática, com diferentes olhares para distintos ambientes culturais. 

 Portanto, a educação escolar tem que fazer a ponte entre a sociedade indígena e a 



 

 

não indígena, para que os sujeitos possam ter acesso às informações e tecnologias modernas 

e tenham assegurado a liberdade de escolher o que eles querem aderir e o que não querem, 

e isto não pode ser confundido com deixar de pertencer a etnia.     

 Assim a matemática a ser ensinada nessa escola indígena, deve ser capaz de ajudar 

os índios a contraporem-se à exploração e manipulação de que são vítimas, para que 

possam, apoiados em conhecimentos que valorizem sua cultura, tomar uma posição firme 

em defesa de seus interesses. 

Todas as mudanças e a conquista da educação escolar que essa comunidade indígena 

deseja e almeja pode ser resumida nesta frase: Antigamente nós usávamos o arco e flecha. 

Atualmente a gente trocou o arco e a flecha e defendemos nossos direitos na ponta da 

caneta” Professor Lino Zokenazokae. 
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