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RESUMO 

 
A escola indígena é um ambiente onde as ideias se contrapõem e coexistem, influenciadas por 
diferentes culturas que nesta instância social se encontram, se identificam, se contradizem, se 
fundem e se transcendem. De um lado a cultura da etnia na qual ela esta inserida e do outro a 
cultura do não índio. Centralizando esta tensão temos a “Cultura Matemática” de uma etnia se 
contrapondo e se integrando à matemática tradicional do não índio. O Currículo de qualquer 
escola indígena deve prever esses encontros, com suas diferenças e proximidades, com uma 
perspectiva etnomatemática e transdisciplinar. Este trabalho é parte de uma pesquisa sobre a 
educação escolar indígena do povo Rikbaktsa. Abordamos um elemento da “Cultura 
Matemática” desse povo, por meio da confecção da “canoa de um pau só”, e como essa 
cultura pode fazer parte do currículo escolar das escolas indígenas nas aldeias. 
 
Palavras-chaves: Currículo, Etnomatemática, Educação escolar indígena. 
  
 

ABSTRACT 
 

The indigenous school is an environment where ideas clash and coexist, influenced by 
different cultures which in this social instance, meet, identify, contradict each other, merge 
and transcend. On the one hand, the culture of ethnicity in which it is inserted, and the other 
hand the non-indigenous culture. Centralizing this tension we have the "Mathematics Culture" 
of an ethnic group in opposition and integrating to traditional mathematics of non-indigenous. 
The curriculum of any school should provide these encounters with their differences and 
approximations, being transdisciplinary and with a ethnomathematics perspective. This work 
is part of a research on indigenous education of the Rikbaktsa people. We approach an 
element of the "Mathematics Culture" of them, through the making of the canoe of only one 
wooden, and how this culture can be inserted in the curriculum of the indigenous schools. 
 
Keywords: Curriculum, Ethnomathematics, Indigenous school education. 
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1. Introdução 

O currículo não pode ser engessado, deve sim ser muito bem planejado, mas 

fundamentalmente flexível e plausível a alterações advindas das adversidades e da 

complexidade do conhecimento cultural, em uma escola de não índios e, ainda mais evidente, 

em uma escola indígena e com professores indígenas.  

Há como construir um Currículo de Matemática que contenha a “Cultura Matemática” 

da etnia que ele deva abranger? O que aproxima a “Cultura Matemática” da etnia indígena a 

qual a escola esta inserida com a matemática do não índio? O que as torna diferentes? Essas 

são questões fundamentais que devem ser levadas em consideração quando pensamos o 

Currículo de uma escola indígena. Reconhecer os pontos em comum é fundamental, assim 

como conhecer os pontos diferenciados nas relações culturais que ocorrem na sala de aula de 

uma escola indígena, precisam estar previstos nos planejamentos dos professores indígenas, e 

esses planejamentos são embasados no Currículo dessa Educação Escolar Indígena. 

O Currículo é um conjunto de escolhas que se baseia no Projeto Político Pedagógico 

da escola, o qual é um reflexo dos anseios das sociedades envolvidas no processo. Mas quem 

faz essas escolhas? Quem não participa dessas escolhas pode comprometer-se com as 

escolhas que foram feitas por outros? Temos uma base comum para o Currículo das escolas 

indígenas, mas ela deve ser complementada pelos saberes propostos pelas comunidades 

locais, para que seus componentes tenham liga e formem um Currículo contextualizado, 

dinâmico, vivo e bem mais relevante para quem o vai vivenciar em sua prática escolar. 

Para Sacristán (1995): 

 
O Currículo tem que ser entendido como a cultura real que surge de uma 
série de processos, mas que como um objeto delimitado e estático que se 
pode planejar e depois implantar, aquilo que é na realidade, a cultura nas 
salas de aula, fica configurado em uma série de processos: as decisões 
prévias acerca do que vai fazer no ensino, as tarefas acadêmicas reais que 
são desenvolvidas, a forma como a vida interna nas salas de aula e os 
conteúdos de ensino se vinculam com o mundo exterior, as relações grupais, 
o uso e o aproveitamento de materiais, as práticas de avaliação etc. 
(SACRISTÁN, 1995, p. 85-86) 
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Através de uma abordagem etnomatemática, focamos a educação escolar indígena e o 

currículo, mais especificamente, da escola a qual está inserida a sociedade indígena 

Rikbaktsa. Analisamos como a confecção da canoa Rikbaktsa, que é produzida 

artesanalmente a partir de um único tronco de árvore, pode ser utilizada pelos professores 

Rikbaktsa, nas escolas indígenas em suas aldeias. Verificamos que uma analise do formato 

dessas canoas é uma boa oportunidade para o professor indígena Rikbaktsa mostrar, em uma 

de suas aulas de matemática, a relação que essas canoas têm com a função quadrática. 

Utilizamos como modelo uma de suas canoas que está exposta no Museu dos Povos Indígenas 

da Floresta, localizado na cidade de Juína, noroeste do Estado de Mato Grosso. Assuntos 

assim podem e devem ser contemplados no currículo das escolas indígenas das aldeias. A 

metodologia que utilizamos foi bibliográfica e observacional. 

2. Currículo escolar indígena contextualizado e transdisciplinar 

A escola é um local de conflitos, e o Currículo é um dos mecanismos que pode 

aumentar esses conflitos ou equacioná-los de forma que, mesmo não sendo plenamente 

solucionados, sejam equilibrados. Isso é muito saudável para a escola, pois o conhecimento é 

construído, ainda mais nessa tensão provocada pelo “encontro de culturas”. O equilíbrio não é 

fácil e às vezes não é alcançado, mas sua busca deve ser constante.  

A manifestação da cultura nas escolas indígenas alocadas nas aldeias, não ocorre só no 

ambiente da sala de aula, mas principalmente no cotidiano da aldeia, nas conversas com 

familiares e com os mais velhos, observando os afazeres de quem se destaca no que faz, seja 

na construção de uma canoa, ou dos arcos e flechas para caçar ou pescar, seja na construção 

de uma oca ou nas plantações nas roças. Há muita “Cultura Matemática Indígena” em tudo 

isso, e de certa forma ela se associa à matemática do não índio. Os professores indígenas 

Rikbaktsa sabendo disso, procuram promover esse diálogo etnomatemático valorizando a sua 

cultura e dando sentido à matemática do não índio. Nesse sentido, Tereza Vergani (2007) diz: 

 
Há uma ética associada ao conhecimento matemático, cuja prática é guiada 
pelo conhecimento de nós próprios, pela diluição das barreiras entre 
indivíduos, pela construção de uma “harmonia ancorada em respeito, 
solidariedade e cooperação”. Daí que os estudantes sejam sempre mais 
importantes do que currículos ou métodos de ensino; que o conhecimento 
não possa se dissociado da plenitude humana nem do aluno nem do 
formador; que tanto a paz pessoal como a paz ambiental, social e cultural 
sejam corolários de um posicionamento correto face à vida, face ao 
conhecimento e face ao cosmos. (VERGANI, 2007, p. 32) 
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Assim o Currículo não deve ser “frio”, ele precisa ter uma identidade com o seu 

público alvo, e essa identidade passa pela valorização cultural desse público alvo, o que torna 

a sala de aula de uma escola indígena um ambiente ainda mais complexo e dinâmico, repleto 

de conhecimento empírico a ser contextualizado. O conhecimento empírico é bom, mas o 

salto de qualidade se dá com o conhecimento científico. Entretanto, o que hoje é reconhecido 

como conhecimento científico, anteriormente foi tratado como conhecimento empírico e o 

que é considerado conhecimento empírico hoje, pode ser reconhecido ou transformado em 

conhecimento científico amanhã. 

Quando falamos em complexidade, que é um desafio da contemporaneidade, não 

queremos classificá-la com o sentido de dificuldade, mas sim da heterogeneidade, das 

diferentes cores e formas, das variadas visões ou perspectivas. Falamos da complexidade que 

vai ao encontro ao reducionismo. Todo Currículo de uma proposta de Educação Escolar 

Indígena, precisa contemplar essa complexidade transcultural dos não índios com a dos índios 

e também entre as variadas etnias que se encontram no ambiente da escola indígena. 

No caso específico da disciplina de matemática Scandiuzzi (2009) nos diz que: 
 
Em se tratando de educação indígena, acreditamos que falar de matemática 
(produzida pela cultura branca e escolar) para esse grupo soa como uma 
mensagem que vem de fora. Para os mais sensibilizados com a história de 
seu povo, é falar do conquistador, é falar de algo construído pelo dominador, 
que se serve desse instrumento para exercer seu domínio. Estamos 
procurando misturar água e óleo: matemática e índio. É evidente que a 
mistura se logra. Nos esquemas da educação oficial conseguimos, com muito 
esforço e muita química (em termos pedagógicos, isso que dizer muita 
metodologia), fazer a mistura. No entanto, a matemática assim misturada 
será inútil e o indígena estará tolhido em sua criatividade. Tudo será feito 
para o cumprimento de um programa, de requisitos mínimos para que o índio 
obtenha alguns créditos em sua acumulação de credenciais, para sair da 
condição natural de incapaz e atingir a cessão do regime tutelar a que 
consequentemente está sujeito. Nada volta ao real quando termina a 
experiência educacional do índio. Ele não é mais índio e tampouco branco. 
(SCANDIUZZI, 2009, p.18) 

 
Assim o Currículo é político e é pedagógico, tem conteúdos, mas não deve ser 

conteudista, pois os saberes culturais ou o “caldo cultural” precisa ser respeitado e integrado 

ao Currículo tornando-o articulado, contextualizado, não só disciplinar, mas transdisciplinar. 

Quando almejamos uma proposta curricular para a disciplina Matemática que seja 

transdisciplinar ela perpassa pela visão holística da etnomatemática. 

3. O holismo da etnomatemática no currículo da matemática 
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A Cultura de qualquer povo está em sua língua materna, nos seus mitos, nas suas 

crenças, nos seus costumes, nas suas leis, em toda sua antropologia cultural na qual esta 

inserida a sua “Cultura Matemática”. Sendo assim, a humanidade, e em particular cada grupo 

étnico, é uma unidade, mas com uma extraordinária diversidade cultural, racial, individual, 

mística, musical e religiosa. Nessa ótica a “Cultura Matemática” de um povo não está 

somente representada por sua capacidade de realizar cálculos mais complexos ou de associar 

conceitos matemáticos do seu cotidiano de forma abstrata. 

No Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998) diz que: 

 
Pensar o estudo da Matemática na experiência escolar indígena é importante 
por várias razões. A razão mais enfatizada pelos próprios povos indígenas 
diz respeito à situação de contato entre os diferentes povos e a sociedade 
mais ampla. Nesse sentido, a matemática é fundamental, porque permite um 
melhor entendimento do “mundo dos brancos” e ajuda na elaboração de 
projetos comunitários que promovam a auto-sustentação das comunidades. 
(BRASIL, 1998, p.159) 

 
A etnomatemática surge a partir do reconhecimento de que muitas coisas importantes 

do saber e do fazer matemático são criadas por “matemáticos não formais”. Esse termo foi 

utilizado pela primeira vez em 1985 por Ubiratan D’Ambrósio e no primeiro encontro do 

Grupo Internacional de Estudo em Etnomatemática (IGSEm) realizado em 1986 surge a 

primeira definição de etnomatemática, representada na figura 1 abaixo. 

 

Figura 1: Etnomatemática como zona de confluência 
 

Nesse contexto a matemática começa a ser vista como um produto cultural 

independente entre cada grupo e ao mesmo tempo interligado. Pois se dois ou mais grupos 

culturais vivem contextos completamente diferentes um do outro, isso torna a “Cultura 

Matemática” de cada grupo, mais ou menos desenvolvida, dependendo das necessidades de 

cada grupo, o local onde eles estão inseridos, o clima, o tipo de vegetação, a quantidade de 

água enfim os recursos disponíveis, que levam às produções diferentes de “Cultura 

Matemática”. Isto reforça que o desenvolvimento da matemática é dinâmico relacionando-se 
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constantemente com o contexto socioambiental e econômico dos protagonistas, neste caso, a 

comunidade indígena na qual a escola esteja inserida. 

Segundo Ubiratan D’Ambrósio (2002): 
 
A aventura da espécie humana é identificada com a aquisição de estilos de 
comportamentos para sobreviver e transceder nos distintos ambientes que ela 
ocupa, isto é, na aquisição de (tica) modos, estilos, artes e técnicas de 
(matema) explicar, aprender, conhecer, lidar com o (etno) ambiente natural, 
social, cultural e imaginário. (D’AMBRÓSIO, 2002, p. 2) 

Todos os povos têm capacidade de abstração, partindo do que lhes é útil para sua vida 

cotidiana, essa abstração de conhecer em toda sua amplitude, seja uma planta, um animal, ou 

várias plantas e animais. Isso demanda uma capacidade intelectual que constrói visões de 

mundo próprias de cada povo, com conhecimentos matemáticos empíricos típicos de cada 

povo, geralmente não considerados abstratos aos nossos condicionados olhares 

ocidentalizados. 

Teresa Vergani (2007) nos diz que: 

 
A etnomatemática conhece e “fala” diversas “linguagens humanas”. 
Compreende assim aspectos linguísticos, semânticos e simbólicos 
envolvidos na prática da racionalidade, o que leva a etnomatemática a 
atender simultaneamente a processos heurísticos e a processos hermêuticos. 
(VERGANI, 2007, p. 36) 
 

 
Figura 2: Concepção de Tereza Vergani (2007) 

 

Ubiratan D’Ambrósio (2009) nos trás uma nova concepção sobre a etnomatemática: 

 

Diferentemente do que sugere o nome, Etnomatemática não é o estudo 
apenas de matemáticas das diversas etnias. Mais do que isso, é o estudo das 
várias maneiras, técnicas, habilidades (technés ou ticas) de explicar, 
entender, lidar e conviver (matema) nos distintos contextos naturais e 
socioeconômicos, espacial e temporariamente diferenciados, da realidade 
(etno). A disciplina identificada como matemática é na verdade uma 
etnomatemática. (D’AMBRÓSIO, 2009, p.125) 
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Figura 3: Concepção de Ubiratan D’Ambrósio (2009) 
 

A etnomatemática provoca em seu pesquisador uma visão holística de educação 

matemática, que aproxima as ciências exatas, no caso especifico a matemática, das ciências 

humanas, principalmente a antropologia cultural o que D’AMBRÓSIO (1998) chamou de 

“matemática antropológica”, e que ainda traz para discussão, a arte, a música, a poesia, a 

literatura, a experiência espiritual e as mais diversas culturas ditas não formais. É uma 

verdadeira humanização da matemática contextualizando-a com o ambiente que a molda por 

meio de seus criadores em um processo dinâmico do conhecimento matemático. 

 
Figura 4: União das Concepções de Vergani (2007) e D’Ambrósio (2009) 

 
Ao fazermos uma união entre as concepções de Vergani (2007) com a de D’Ambrósio 

(2009) temos a Matemática como o conhecimento formal escolar, e como uma das 

disciplinas, inserida no currículo tradicional. A Etnomatemática corresponde ao conjunto das 

variadas culturas matemáticas, que também devem estar presentes nos currículos das escolas 

indígenas, e entre elas a própria matemática acadêmica. A Educação representa o conjunto de 

saberes étnicos que devem ser estudados e compreendidos, e a Antropologia que envolve tudo 

sobre o estudo do Homem. 
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Figura 5: Uma nova concepção 

Já na figura 5, apresentamos uma nova concepção onde destacamos entre as variadas 

etnomatemáticas o conjunto que denominamos de Cultura Matemática Indígena, que engloba 

todas as culturas matemáticas das variadas etnias indígenas, e entre elas a “Cultura 

Matemática” dos Rikbaktsa. Ao seu lado destacamos a disciplina matemática dos não índios 

que também é uma das etnomatemáticas e componente curricular da Educação Escolar 

Indígena, independente da etnia a qual a escola indígena esteja inserida. Observa-se que 

acrescentamos mais um conjunto, o da Antropologia Cultural, interior ao mais complexo que 

é a Antropologia como um todo, por entendermos que o processo educacional é um dos 

campos de investigação da Antropologia, contido mais precisamente no conjunto da 

Antropologia Cultural. 

De acordo com Scandiuzzi (2009): 
 
É muito importante que haja uma inter/infra-relação entre as matemáticas 
construídas por diversas etnos, pois cada matemática apreendida exigirá uma 
maior abertura aos novos conhecimentos, e o possível diálogo entre os 
grupos sociais que a produzem, quando apreendidos, se tronará mais 
próximo e compreensível. À medida que conhecemos a matemática de um 
grupo social culturalmente identificável, ele passa a fazer parte de nós e seus 
hábitos e costumes serão respeitados, não serão folclore e nem tidos como 
“menores”, necessitando de uma reeducação. (SCANDIUZZI, 2009, p.19) 

 
Assim a ideia dos conjuntos pontilhados explicita que as fronteiras entre cada um dos 

conjuntos existem, mas em algum momento da construção do conhecimento essas fronteiras 

podem não existir ou não serem perceptíveis, mas elas estão ali para delinear o campo de 
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atuação, e este campo pode ser transposto por relações dinâmicas do conhecimento. No 

pontilhado posso ver cada parte do todo como parte integrante e representante deste todo, e 

que esse todo é formado por suas partes que se articulam entre si sempre que necessário para 

compreendermos o nosso objeto de estudo. 

Por exemplo, para explicar um fenômeno que envolve uma determinada Cultura 

Matemática Indígena podemos buscar essa explicação na própria Cultura Matemática 

Indígena da qual ela surgiu. Assim o professor indígena Rikbaktsa pode buscar relações com 

a matemática formal do não índio com a finalidade de atingir um caráter científico a essa 

contextualização pela etnomatemática. Essa matematização do conhecimento empírico da 

“Cultura Matemática” do povo Rikbaktsa em uma busca por relações interculturais 

matemáticas, envolve concepções etnomatemáticas, e isso tudo embasado em um processo 

educacional que é analisado pela Antropologia Cultural que é um dos ramos da Antropologia 

como um todo. 

 

4. Currículo integrado e currículo articulado 

Os professores mesmo enquanto seres humanos têm que estabelecer relações em 

situações problemas que a vida proporciona. As articulações são as conexões que se 

estabelecem entre os variados saberes, olhando as dimensões desses saberes em suas 

especificidades procurando solucionar, dar a sua contribuição para a solução do problema que 

foi proposto ou que emerge da vivencia entre as diversidades. 

O Currículo Integrado tem que ter seus conceitos muito bem salientados. As 

disciplinas aparecem lá de forma fragmentada, mas as partes são importantes. Afinal, são as 

partes que compõe o todo. Mas não devemos ficar só nisso, no trato com cada componente 

curricular o professor deve, aos poucos, relacionar ou mostrar as relações que existem entre as 

disciplinas de forma interdisciplinar e ainda ir além ao trazer para esse diálogo educacional as 

questões culturais. 

Para Ubiratan D’Ambrósio (2009): 

 
A transdisciplinaridade é transcultural na sua essência. Implica num 
reconhecimento de que a atual proliferação das disciplinas e especialidades 
acadêmicas e não-acadêmicas conduz a um crescimento incontestável de 
poder associado a detentores desses conhecimentos fragmentados. Esse 
poder contribui para agravar a crescente iniquidade entre indivíduos, 
comunidades, nações e países. Além disso, o conhecimento fragmentado 
dificilmente poderá dar a seus detentores a capacidade de reconhecer e 
enfrentar tanto problemas quanto situações novas que emergem em um 
mundo complexo. Acrescenta-se à sua complexidade natural aquela que 
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resulta desse próprio conhecimento – transformando, através da tecnologia – 
em ação que incorpora novos fatos à realidade. (D’AMBRÓSIO, 2009, p. 
80) 

 

No caso específico da disciplina Matemática, incrementar seu aprendizado com a 

contextualização da “Cultura Matemática” representada em sala de aula, pelos alunos e 

professores indígenas e fora dela pela comunidade a qual a escola indígena esta inserida, é a 

essência da educação matemática pela ótica da etnomatemática sobre a perspectiva da didática 

transdisciplinar, e consequentemente da Educação Escolar Indígena. Onde a totalidade é a 

síntese de múltiplos saberes empíricos que devem ser contextualizados. 

Na didática transdisciplinar a educação não é solitária, mas sim solidária. Em se 

tratando da educação matemática que corresponda a um currículo integrado e articulado por 

meio da didática transdisciplinar, não basta uma abordagem matemática de seus conteúdos ali 

presentes, mas sim de uma atitude etnomatemática por parte dos professores indígenas ao 

abordarem esses conteúdos, permitindo a contribuição de todos os atores envolvidos no 

processo ensino e aprendizagem, enriquecendo ainda mais esse processo, dando a ele sentido, 

contextualidade e possibilidade de transformação da realidade. Essa didática transdisciplinar 

será representada nessa pesquisa ao relacionarmos uma parábola com o formato da Canoa 

Rikbaktsa de um pau só.  

5. Tsahara: a canoa Rikbaktsa de um pau só 

A canoa rikbaktsa para eles tsahara, é confeccionada pela escavação de um único 

tronco de arvore, por isso de um pau só. O tipo de árvore escolhido pode ser: cerejeira, 

mogno, cedro, taúba, peroba, cajueiro ou ainda taride. Escolhida a árvore, preparam as 

ferramentas (machado, facão, esmeril ou pedra indígena para afiar o machado e o facão). A 

derrubada da árvore escolhida se faz com o machado e pode demorar um dia todo de trabalho. 

Mas antes desta derrubada eles limpam ao redor da árvore com o facão retirando todo o mato. 

No dia seguinte começa o trabalho da lavra no tronco derrubado.  

Geralmente eles a constroem com 7 (sete) metros de comprimento, utilizando para 

medi-la o próprio comprimento do cabo do machado que normalmente tem 1 (um) metro. 

Depois eles cortam nas duas pontas marcadas começando logo em seguida a lavra ao redor do 

tronco para identificar qual dos lados irá começar a escavação. Antes de começar a cavar no 

tronco eles ajeitam a popa e o bico da canoa, conforme a preferência do artesão rikbaktsa. 

Essa cavação ocorre tanto por dentro quanto por fora da canoa, trabalhando de forma que ela 

não fique muito fina e nem muito grossa.  
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Terminada a escavação vem à queimada. Colocam bastante lenha ao redor da canoa e 

ateiam fogo nesta lenha para que o calor desse fogo “cozinhe” a canoa, ressecando sua 

madeira para que depois ela não entorte e também para “lacrar” (impermeabilizar) a madeira 

da entrada de água quando ela estiver sendo utilizada no rio. Essa queimada tem que ser feita 

com cuidado pelo indígena para que não queime demais e nem rache a canoa. Dentro da 

canoa, durante a queimada são colocados pedaços de troncos de madeira para deixá-la aberta 

e para que adquira o seu formato. É interessante que, quando a canoa rikbaktsa não esta sendo 

utilizada, ela fica guardada amarrada e mergulhada próximo à margem do rio para durar mais 

tempo. 

 

 

 

 

 

6. A função quadrática na canoa Rikbaktsa 

Os Rikbaktsa são conhecidos na sua região e em nível nacional como os “Canoeiros 

do Rio Juruena”. Ao verificarmos o formato de uma dessas canoas exposta no Museu dos 

Povos Indígenas da Floresta, localizado no município de Juína, noroeste do estado de Mato 

Grosso, verificamos que suas pontas nos dão, de forma bem aproximada, duas parábolas, que 

são dadas por funções quadráticas. Estaria aí uma boa oportunidade para o professor indígena 

introduzir o conceito de função quadrática a partir do próprio formato da canoa deles. 

Assim a partir de uma foto desta canoa, e após fazermos suas medidas originais, 

podemos construir, conforme a figura 6, duas parábolas nesta imagem da canoa Rikbaktsa. 

Sendo uma delas com a > 0 (concavidade para cima) e outra com a < 0 (concavidade para 

baixo). Neste contexto o professor indígena rikbaktsa pode mostrar aos seus alunos indígenas 

que mesmo sem saber algo sobre a função quadrática da matemática dos não índios, o artesão 

rikbaktsa que confecciona sua canoa, utiliza-se empiricamente desse conceito para deixá-la 

mais perfeita. 

Agora, partindo do modelo da canoa com suas parábolas desenhadas, o professor 

indígena rikbaktsa pode utilizar as equações que compõem a função quadrática, e com as 

coordenadas cartesianas obtidas sob a figura 6 da canoa, chegar às respectivas funções 

algébricas para cada uma das referidas parábolas. Durante a construção dessas funções 
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algébricas o professor indígena pode trabalhar com seus alunos os conceitos de máximo e 

mínimo que a função quadrática proporciona.  

Vejamos uma maneira que podemos utilizar para chegar às funções algébricas das 

parábolas da referida canoa rikbaktsa. As coordenadas nos eixos cartesianos das parábolas, 

que estão em centímetros, são valores medidos proporcionalmente na imagem referentes à 

canoa real. Com as coordenadas das parábolas da figura 6 podemos completar a seguinte 

tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1: Coordenadas das parábolas da figura 6 

Coordenadas da parábola a < 0 Coordenadas da parábola a > 0 

X (cm) Y (cm)  X (cm) Y (cm) 

5,5 0  7,4 0 

16,8 33,9  15,6 - 17,5  

28,0 0  26,2 0 
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Figura 6: As parábolas na canoa Rikbaktsa 
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6.1. Modelando a função quadrática com a < 0 

Segundo Dante (2012, p. 150) “uma função f: R → R chama-se quadrática quando 

existem números reais a, b, c, com a ≠ 0, tal que f(x) = ax2 + bx + c  para todo x ϵ R.” 

Sabemos também que em qualquer função matemática fazemos f(x) = y justamente para 

relacionarmos em seu gráfico cada uma de suas coordenadas (x,y) obtidas, nesse modelo em 

questão, a partir de uma canoa Rikbaktsa. Então partindo da função quadrática geral y = ax2 + 

bx + c e associando a essa função o primeiro par ordenado da tabela 1 (5,5 ; 0) teremos: 

y = ax2 + bx + c → 0 = a.5,52 + b.5,5 + c → 30,25.a + 5,5.b + c = 0  (1) 

Agora, fazendo o mesmo, porém com as coordenadas do terceiro par ordenado da 

tabela 1 (28 ; 0), teremos: 

y = ax2 + bx + c → 0 = a.282 + b.28 + c → 784.a + 28.b + c = 0  (2) 

A seguir utilizaremos a mesma ideia das situações anteriores, porém com as 

coordenadas do segundo par ordenado da tabela 1 (16,8 ; 33,9): 

y = ax2 + bx + c → 33,9 = a.16,82 + b.16,8 + c → 282,24.a + 16,8.b + c = 33,9  (3) 

Assim obtemos três equações com três incógnitas, o que nos fornece um sistema de 

equações que podemos resolver pelo método da soma, ou pelo método da substituição e após 

resolvermos encontraremos os valores de a, b e c que formam a equação algébrica que origina 

a parábola presente na canoa rikbaktsa da figura 6. Neste caso os valores aproximados de a, b 

e c são: a = - 0,27 , b = 8,97 e c = - 41,1. Esses coeficientes nos dão a sequinte equação 

algébrica: f(x) = - 0,27x2 + 8,97x – 41,1 que representa aproximadamente a parábola com 

concavidade para baixo (a < 0) da canoa Rikbaktsa da figura 6. 

 

6.2. Modelando a função quadrática com a > 0 

De acordo com a mesma definição de função quadrática citada acima e partindo da 

função quadrática geral y = ax2 + bx + c, vamos associar a essa função o primeiro par 

ordenado da tabela 1 (7,4 ; 0), assim teremos:    

y = ax2 + bx + c → 0 = a.7,42 + b.7,4 + c → 54,76.a + 7,4.b + c = 0  (1) 

Agora faremos o mesmo, porém com as coordenadas do terceiro par ordenado da 

tabela 1 (26,2 ; 0) teremos: 

y = ax2 + bx + c → 0 = a.26,22 + b.26,2 + c → 686,44.a + 26,2.b + c = 0  (2) 

A seguir utilizaremos a mesma ideia das situações anteriores, porém com as 

coordenadas do segundo par ordenado da tabela 1 (15,6 ; - 17,5): 
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y = ax2 + bx + c → - 17,5 = a.15,62 + b.15,6 + c → 243,36.a + 15,6.b + c = - 17,5  (3) 

Assim, novamente obtemos três equações com três incógnitas, o que nos fornece um 

sistema de equações que podemos resolver pelo método da soma, ou pelo método da 

substituição e após resolvermos encontraremos os valores de a, b e c que formam a equação 

algébrica que origina a parábola presente na canoa rikbaktsa da figura 6. Agora os valores 

aproximados de a, b e c são: a =  0,20 , b = - 6,76 e c = 39,82. Esses coeficientes nos dão a 

sequinte equação algébrica: f(x) = 0,20x2 – 6,76x + 39,82 que representa aproximadamente a 

parábola com concavidade para cima (a > 0) da canoa Rikbaktsa da figura 6. 

 

7. Considerações finais 

Vimos que a canoa  Rikbaktsa possibilita ao professor construir a função quadrática na 

sua forma algébrica. Além disso, o professor indígena pode trabalhar com seus alunos os 

conceitos de máximo e mínimo e aplicá-los em outras situações cotidianas dos próprios índios 

e também na dos não índios. Indo mais além da etnomatemática podemos utilizar o tema “A 

Canoa Rikbaktsa” como um tema gerador para ser trabalhado por praticamente todos os 

professores indígenas, integrando e articulando o Curriculo escolar, e a própria comunidade 

podendo mobilizar todos os moradores da aldeia a qual está inserida a escola indígena. 

O tema gerador de ensino é uma proposta metodológica fundamentada na teoria 

dialética do conhecimento que funciona através do diálogo entre professores e seus alunos, e 

entre alunos com alunos e entre alunos com os professores. Sem o diálogo, para Paulo Freire 

(1987), não há a comunicação e sem esta comunicação não há educação, pois quanto mais nos 

comunicamos uns com os outros mais nos conhecemos, mais somos capazes de transformar a 

nossa realidade. 

Se pensarmos em Biologia os professores dessa área podem trabalhar questões, como 

por exemplo, os nomes científicos das árvores utilizadas na confecção da canoa, bem como os 

nomes dados pelos próprios rikbaktsa. Para a Química e a Física o professor indígena pode 

direcionar seus alunos a entender o porque da necessidade de se queimar a canoa, o tal do 

cozimento da madeira da canoa, por que deve-se afiar o machado e o que isso representa na 

Física. A relação que há no esforço do índio em cortar o tronco com o tamanho do cabo do 

machado. Por que guardar a canoa dentro da água? Quantos quilos ou quantas pessoas, 

objetos, mantimentos, peixes a canoa pode transportar sem correr o risco de afundar. Isso tudo 

envolve conceitos físicos ou químicos que podem ser explicados pelo professor indígena 

utilizando e comparando conceitos das duas culturas (Rikbaktsa e não índio). 
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No caso das Artes a própria maneira de como a canoa é confeccionada já é um 

trabalho artesanal da arte indígena rikbaktsa. Há também a possibilidade do professor 

indígena rikbaktsa trabalhar questões de sustentabilidade  dentro da educação ambiental no 

cuidado que o artesão rikbaktsa tem em escolher a árvore certa, antevendo que seu tronco dará 

uma boa canoa mesmo antes de derrubá-la evitando assim desperdicio. 

O professor de História pode pedir para que seus alunos pesquisem com os mais 

antigos a origem da canoa rikbaktsa, bem como o professor de Geografia pode comentar 

sobre os rios da região (Juruena, Arinos e Sangue), o professor de Sociologia pode discutir 

com seus alunos as questões socias que a canoa trás para a família do seu construtor e para a 

comunidade em geral, como a possibilidade de deslocamento pelos rios da região e também 

fundamental para a pesca dos rikbaktsa. 
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