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RESUMO O ensino e a aprendizagem em Matemática ainda é, sem dúvida, uma questão complexa

e problemática no contexto da Educação Brasileira. Disciplina com mais baixo desempenho e maior

índice de reprovação, como apontam os resultados das avalições institucionais, tem sido cada vez

mais fonte de debates e estudos acadêmicos. Em relação à arte, há certa desvalorização desta

como campo de constituição de conhecimento, sendo essa dualidade uma das possíveis barreiras à

prática da interdisciplinaridade entre esses campos do conhecimento no ensino. Neste sentido,

motivados pelas possibilidades do uso da arte como subsídio para o ensino e a aprendizagem da

Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentamos neste trabalho uma reflexão

sobre os desafios e as possibilidades da relação Matemática e Artes nos anos inicias do Ensino

Fundamental. Palavras-chave: Ensino de Matemática. Artes. Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

RESUMEN La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es, sin duda, siguen siendo una

cuestión compleja y problemática en el contexto de la Educación de Brasil. La disciplina con un

rendimiento menor y mayor tasa de fracaso, como lo demuestran los resultados de de las

evaluaciones institucionales, ha sido cada vez más una fuente de debate y estudios académicos. En

relación con el arte, hay una cierta devaluación de esta constitución como campo de conocimiento,

y de esta dualidad de las posibles barreras para la práctica de la interdisciplinariedad entre estos

campos del conocimiento en la enseñanza. En este sentido, motivado por las posibilidades de la

utilización del arte como una ayuda para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en los

primeros años de la escuela primaria, se presenta en este trabajo una reflexión sobre las barreras
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y posibilidades de la relación de Matemáticas y Artes en los primeros años de la escuela primaria.

Palabras clave: Enseñanza de las Matemáticas. Artes. Años iniciales de la escuela primaria.

1. Introdução

Os que se encantam com a prática sem a ciência são

como os timoneiros que entram no navio sem timão nem

bússola, nunca tendo certeza do seu destino. (Leonardo

da Vinci) A matemática sempre esteve presente na vida

da humanidade. Desde os primórdios o conhecimento

matemático esteve no processo de uso racional dos

meios para sobrevivência do ser humano. Exemplos

simples podem ser visualizados em fatos históricos como

o escambo ou a invenção da roda. Também muitos

cientistas, matemáticos, arquitetos e até mesmo os

filósofos fizeram uso da matemática em suas atuações.

Por outro lado a relação da matemática com o contexto

da escolarização formal tem sido uma relação complexa,

difícil e eivada de histórias de contradições e fracassos,

como apontam estudos sobre a temática (ensino e

aprendizagem de matemática), bem como dados mais

recentes da Prova Brasil (2013)[1] sobre índices de

rendimento na disciplina em tela. Os dados do Inep[2]

mostram que a matemática alcançou um aumento

significativo de 2% em relação a 2011 nos anos iniciais

(5º ano). No entanto nos anos finais (9º ano) e no

ensino médio houve uma redução no percentual de 1%

em relação a 2011. Esses são resultados que não nos

deixam tranquilos em relação aos anos iniciais, já que

sua média de proficiência[3] é insatisfatória. A proporção

de alunos que aprenderam de forma adequada na

competência de resolução de problemas até o 5º ano na

rede pública de ensino foi de 4%, ou seja, dos 266

alunos, 9 demonstram o aprendizado adequado,

conforme dados do Inep. Segundo os PCN de Matemática
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(BRASIL, 1997) surgem duas situações contraditórias no

ensino de Matemática. A primeira estará pautada em sua

importância (por parte de quem ensina) e a outra na

insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com

frequência em relação à aprendizagem (por parte de

quem aprende). Para Lorenzato (2008) o prejuízo

educacional que o fracasso em matemática causa não se

delimita à escola. A maioria das pessoas provavelmente

passará fugindo a vida toda da Matemática e sofrendo

com as representações negativas que cercam a

disciplina. Os problemas presentes no ensino de

Matemática, tais como o quadro de baixo índice de

aprendizado, os obstáculos e desinteresse encontrados

por professores/professoras que ensinam Matemática no

desenvolvimento de suas práticas nas escolas brasileiras,

tem como possíveis causas problemáticas que vão além

do âmbito da Matemática em si mesma. Vários são os

fatores referentes à própria escola, à sociedade, ao

sistema educacional, ao projeto político do país e suas

concepções de ciência, de conhecimento e de educação

vinculadas às práticas de ensino e aprendizagem,

passando pela formação específica para o ensino de

matemática, ainda calcada em uma cultura histórica de

quanto mais difícil melhor, do cálculo pelo cálculo. Se por

um lado essas posturas ainda vigoram, contribuindo para

que alunos apresentem dificuldades na compreensão do

sentido do estudo da matemática em suas vidas, por

outro lado, para muitos professores e professoras, cada

vez agrada menos o que fazem, os resultados do seu

trabalho e o modo como alunos e alunas reagem àquilo

que lhes é ensinado. A partir de leituras sobre o

movimento da Educação Matemática no Brasil e da

análise das taxas de reprovação e de baixo

aproveitamento escolar dos alunos - que parecem

concorrer de forma importante para o insucesso escolar

-, buscamos compreender as possibilidades vislumbradas
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da descontextualização do ensino de Matemática a partir

de práticas que articulem os conhecimentos desta

disciplina com a disciplina Artes nos anos iniciais do

Ensino Fundamental. Tal iniciativa justifica-se perante o

quadro problemático da Matemática na educação escolar

no Brasil e em Sergipe. A Matemática tem sido a

disciplina pontada como a que mais suscita dúvidas e

questionamentos no contexto escolar, provocando desde

a indiferença até traumas pessoais. É comum alunos e

alunas apontarem como responsável por seu fracasso

escolar a disciplina Matemática. Geralmente estas

questões suscitam muitas discussões e, principalmente

um sentimento de aversão, por acharem-se incapazes de

compreender e entender a dinâmica da disciplina, que a

seu ver é uma ciência pronta e acabada, na qual eles

não possuem o poder de criticar, interferir ou criar. Na

maioria das vezes, os alunos automatizam os

procedimentos, concluindo as tarefas propostas. Sabem

fórmulas, decoram tudo, porém, sem compreenderem e

abstraírem o verdadeiro sentido do que fazem ou para

que fazem. Não relacionam Matemática com a sua

evolução, com o transformar da sociedade, com o "fazer

e ser" humano. Segundo Freire e Shor (1996) o

aluno/aluna aprende quando se torna sujeito da sua

aprendizagem, quando o conteúdo do ensino é

significativo para ele/ela, quando sente necessidade real

da aprendizagem e interage com o processo de formação

dos objetivos educacionais. Diversas indagações se

apresentam e são particularmente marcantes neste

contexto, entre estas: a) será que o excesso de práticas

mecânicas, descontextualizadas, bancárias no sentido

atribuído por Paulo Freire, dos conteúdos curriculares

matemáticos não constituiria um forte bloqueio para a

apropriação desses mesmos conteúdos; b) a que

propósitos servem os conteúdos matemáticos

desarticulados da realidade cultural da comunidade
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escolar; c) até que ponto a descontextualização do

ensino de Matemática contribui para o fracasso que se

traduz nos resultados de avaliações institucionais como a

Prova BRASIL[4] (do SAEB[5]) e do PISA[6], que

apontam o fracasso da educação brasileira com destaque

para os resultados em Matemática e Língua Portuguesa,

conforme detalhamento em itens posteriores. A leitura

dos artigos de Charlot e Bautier (1993) sobre as relações

do saber e a escola, escritos a partir de pesquisas

realizadas na periferia de Paris, em escolas muito

frequentadas por filhos do proletariado e de imigrantes,

bem como a leitura das obras "Da Realidade à Ação –

Reflexões sobre Educação e Matemática" de Ubiratan

D'Ambrósio e "Etnomatemática – uma experiência

educacional" de Vera Lucia da Silva Halmenschlager, nos

indicaram um caminho a percorrer para compreender

parte do problema. Para os pesquisadores/pesquisadoras

citados/as não podemos analisar o fracasso de

determinada disciplina apenas sob o ponto de vista da

disciplina em questão. Devemos analisar de forma mais

ampla e abrangente a relação que os alunos e alunas

mantêm com o saber e com a escola de forma geral. O

problema crucial, apontado pelos autores/autoras para

explicar o fracasso no estudo da Matemática nas

atividades escolares, deve ser analisado na perspectiva

do que representa para o aluno estudar Matemática e

mesmo no sentido do que representa para ele frequentar

a escola. Para estes pesquisadores/pesquisadoras,

quando as relações com o saber escolar são frágeis ou

mesmo inexistentes, os alunos desenvolvem um

sentimento de indiferença e de aversão a estes saberes.

A Matemática tem sido caracterizada como a ciência dos

números e das formas, das relações e das medidas, das

inferências e as suas características apontam para

precisão, rigor, exatidão, dissociando-se das

características comuns ao ser humano: falível, impreciso,
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inconstante e complexo em suas relações sociais. Ao

mesmo tempo, o indivíduo busca no conhecimento o

imediatismo da praticidade, encontrando na Matemática,

em muitos dos seus conteúdos, dificuldades para

alcançar este objetivo.

A resolução de problemas na escola tem objetivos que diferem daqueles que

nos movem para resolver problemas de Matemática fora da sala de aula.

Perde o significado também porque na sala de aula não estamos

preocupados com situações particulares, mas com regras gerais, que

tendem a esvaziar o significado das situações. (CARRAHER; NUNES &

SCHILIEMANN, 1995, p.22; apud HALMENSCHLAGER, 2001, p. 47)

Nesse sentido, faz-se necessário contextualizar a Matemática. Afinal, como

deixar de relacionar os Elementos de Euclides com o panorama cultural da

Grécia antiga?

Ou a aquisição da numeração Indo-arábica com o florescer do mercantilismo

europeu nos séculos XIV e XV?

Sem dúvida, será possível, à alunos e alunas decorarem tabuadas,

mecanizarem a efetuação de operações, reproduzirem alguns teoremas e

outros conteúdos, quando na maioria das vezes não se estabelece a mínima

contextualização[7] histórica e sociocultural destes conteúdos?

Em relação às artes, o outro eixo central desta pesquisa, faz-se necessário,

como aponta Nascimento (2012), salientar que a sociedade contemporânea

demanda competências específicas para que cada vez mais cidadãs e

cidadãos possam acompanhar o constante dinamismo em curso nos mais

diversos âmbitos: tecnológico, educacional e artístico, entre outros, o que

exige desses como sujeitos sociais, a necessidade do desenvolvimento de

habilidades, e dentre estas as artísticas. Segundo Nascimento (2012), faz-se

necessário discutir mais ampla e profundamente (no circuito acadêmico e

político-pedagógico) as várias dimensões da Arte e sua relação com outras

áreas de conhecimento, sem perder de vista suas especificidades como área

com identidade própria. Em relação às dimensões da Arte, Duarte Júnior

(1991) as classifica em três dimensões: a sociocultural, apontando o papel

do pensamento artístico como responsável pela preservação da cultura de

um determinado grupo social em um tempo determinado; a dimensão

currículo-escolar, tendo a arte como área específica que levará o aluno e
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aluna a estabelecer ligações com outras disciplinas do currículo, como no

nosso caso a Matemática; e a dimensão psicológica, que trata a educação

em Arte como potencializadora de relações interpessoais mais afetivas e

posturas mais criativas. 2. Uma Breve Reflexão acerca da Matemática e

do seu Ensino Desde a antiguidade a matemática era utilizada pelo ser

humano com o propósito de facilitar sua comunicação com o mundo da

racionalidade. Os sumérios foram precursores no desenvolvimento dos

sistemas numéricos a aproximadamente 4.000 a.c. na Mesopotâmia. Os

Egípcios fizeram uso da matemática na construção de pirâmides, diques,

canais de irrigações e Astronomia. Em todos os cantos do mundo foi

surgindo o interesse pela criatividade matemática e sua aplicabilidade.

Podemos viajar no tempo e classificar sua evolução de acordo com cada

contexto histórico. Por exemplo, a matemática na pré-história com a origem

do pensamento matemático, matemática babilônica, com os povos da

Mesopotâmia, onde seus textos matemáticos são muitos abundantes.

Continuando no percurso, destacam-se também: a matemática egípcia, a

grega, a chinesa, a hindu, a islâmica, a medieval, renascimento, durante a

Revolução Científica e a matemática moderna surgida na década de 1960

baseando-se na formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria dos

conjuntos e da álgebra para o ensino e aprendizagem de Matemática. Na

história da Matemática podemos perceber a inovação e a criação como

forma de contribuição para o desenvolvimento desta área do conhecimento.

Brizuela (2006) cita o exemplo dos Babilônios aproximadamente 2.100 a.c e

os hindus 900 d.c. Ambos os povos propuseram um símbolo para

exemplificar o zero conforme o espaço em branco. Percebe-se neste

contexto que a consolidação da matemática se dá intrinsecamente ligada à

criação sociocultural humana, com a participação de diferentes povos e não

em uma lógica de história única eurocentrada. É relevante evidenciar que

que os conhecimentos matemáticos, assim como os conhecimentos de

outras áreas, nascem e se desenvolvem a partir de ações da diversidade

humana engendradas na vivência que é parte dessa produção do fazer

Ciência que se articula com a vida, por exemplo, os conhecimentos

matemáticos usados na construção das Pirâmides do Egito são frutos da

construção sócio-histórica cultural dos povos que na sua trajetória vão Toda

tentativa primária de exposição matemática deve compreender os aspectos

de uma leitura de um mundo real exposto no cotidiano. Essa leitura só será
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possível se houver uma ação criadora correlacionada com o processo de

assimilação dos conteúdos matemáticos propostos. Mesmo sabendo pouco

sobre a função social da Matemática na vida da sociedade, surgem vários

questionamentos sobre a necessidade de aprendizagem da Matemática.

Paulatinamente, o ser humano vai descobrindo que é preciso obter

ferramentas que o auxilie nas mais diversas práticas sociais e cotidianas que

envolvam os números. É preciso saber dominar bem essa prática que a

matemática oferece para ingressarmos no mundo racional, no qual os

números estão em toda parte. Todavia, Silva (2009) conclui em suas

pesquisas que, muitos alunos e alunas vão perdendo o gosto pela

matemática ao longo dos anos; e que, outra parte vai construindo uma

imagem negativa da matemática em detrimento aos resultados obtidos por

esta disciplina. A autora faz uma observação interessante para que

possamos “inverter a ideia de que os alunos fracassam em matemática

porque não gostam dela” e sim, “não gostam dela porque fracassam”. O

ensino da Matemática na década de 60/70 do Século XX sofreu influência do

movimento educacional conhecido como Movimento da Matemática Moderna

– MMM, que segundo Silvestre & Valente (2014) era diretamente ligado à

matemática escolar. Tal movimento crescia e conseguia apoio de todos que

almejavam por uma reforma pedagógica. Todavia, aos poucos, foi

percebendo o distanciamento da realidade dos alunos, em especial das

séries iniciais do ensino fundamental (atual anos iniciais do Ensino

Fundamental). Não havia, portanto, uma preocupação com as questões

voltadas para a aprendizagem das crianças, sendo que no século XX

começam a surgir interesses focados para o ensino da matemática, oriundos

das ideais escolanovistas[8] da educação brasileira. Nessa época foram

surgindo diversos materiais destinados à orientação da prática de ensino da

matemática nas séries iniciais. Muitos dos cadernos e quadros didáticos

estavam pautados no privilégio que era dado ao método como elemento

essencial. As “Cartas de Parker”[9] era um dos materiais mais utilizados na

orientação de como ensinar matemática nas séries iniciais. Era amparada

pela pedagogia intuitiva. O método intuitivo passa a trazer o impacto da

pedagogia escolanovista haja vista que os estágios de formação nas

escolas-modelo, que usavam materiais para o ensino de matemática e que

segundo Silvestre e Valente (2014) eram orientados por tal método,

apresentavam inovações para a docência dessa matéria escolar. Segundo
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Valente (2014, p.70) Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, Sergipe, Rio

Grande do Norte e outros estados brasileiros acolheram o material de

Parker, que foi distribuído pela Editora Melhoramentos. Segundo a referida

autora “[...] o material fez circular um modelo pedagógico que visava a

romper com as formas tradicionais do ensino de Aritmética no curso

primário, sobretudo aquela de memorizar a tabuada. Isto representou

modernização pedagógica”. O MMM aos poucos se modificando. Professores

e professoras vão ficando inseguros diante das mais variadas propostas de

ensino de matemática pautadas pelo Movimento. Nesse sentido, tiveram que

buscar no novo modelo tecnicista a solução para tais problemas didáticos. E

assim:

Uma afinidade de orientações às práticas pedagógicas é produzidas em

forma de guia, taxionomias, instruções, operacionalização de objetivos de

ensino, planejamento de ensino, fundamentações psicológicas para a

docência, modelos dentre tantos outros destinados aos professores.

(SILVESTRE e VALENTE, 2014 p. 37) Esses materiais demonstram a

preocupação com os problemas contidos nas aulas de matemática e que

estavam direcionados a fixação de conteúdos. A partir daí (década de 1980)

se fortalece o tecnicismo. Nos dias atuais vem surgindo novas propostas

trazidas pelo desenvolvimento da matemática, As Tendências da Educação

Matemática[10], que são compostas por: referenciais curriculares, livros,

disciplinas dos cursos de formação de professores/professoras assim como

outras inovações didático-metodológicas. Desta feita, acabam relacionando

com: o uso da tecnologia, da resolução de problemas, a História da

Matemática, modelagem Matemática, Etnomatemática, além de outros

elementos que tem possibilitado novas práticas pedagógicas no ensino de

matemática, ressalta Silvestre e Valente (2014). É importante salientar o

destaque da Etnomatemática, proposta que tem em Ubiratan D’Ambrósio,

seu mestre precursor, que tem como objetivo, segundo o referido autor,

designar as “[...] várias maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar,

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

naturais e socioeconômicos da realidade (etnos)” (2005, p. 114). Já para

Oliveira (2012a), a Etnomatemática é o campo de diálogo entre a cultura e o

ensino de Matemática, o que se coaduna com o entendimento de França

(2013, p.24)
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A Etnomatemática apresenta-se como uma possibilidade real de resgate,

valorização e disseminação dos saberes e práticas que, de alguma forma,

atrelam-se aos entendimentos e conceitos que esboçam a Matemática

acadêmica (e escolar), com a vantagem de estabelecer vínculos efetivos

com os processos culturais construídos e desenvolvidos pelas comunidades e

que solucionaram os desafios que lhes foram apresentados pelo contexto

(ambiental e social).

Neste sentido, pode-se perceber a Matemática sendo empregada em seu

verdadeiro contexto no que se refere à construção da cidadania e das

relações sociais. É a Matemática contribuindo para a valorização da

pluralidade sociocultural. E assim, como destaca os PCN, ela se contrapõe ao

processo de submissão no confronto com outras culturas. 3. Matemática e

Artes: Apontamentos sobre Contextos e Possibilidades Do ponto de

vista do imaginário social, a arte ainda é tratada em muitos espaços como

conhecimento de menor valor na hierarquia dicotômica que se forjou em

concepções conservadoras de Ciência. Isso se traduz na forma como se dá a

relação disciplinar no espaço escolar. Formalmente, no Brasil, a Lei de

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDBEN/Lei nº 9.394/96, no

Artigo 26 inciso 2º, estabelece a obrigatoriedade do Ensino de Arte na

Educação Básica, que compreende a Educação Infantil, o Ensino

Fundamental e o Ensino Médio, legitimando a Arte enquanto área curricular.

Em sequência os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte – PCN, para as

séries iniciais (atualmente anos iniciais) do Ensino Fundamental, volume 06,

relativo à área Curricular Arte (BRASIL, 1997) apontam a educação em Arte

como forma de propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico, além

de proporcionar a muitos indivíduos, uma relação afetiva com o meio em

que vivem. Os PCN apresentam as artes como uma das possibilidades de

valorização do ser humano através de suas diferentes formas de

manifestação, possibilitando ao educando relacionar-se com o meio social de

forma mais prazerosa. Deste modo, consideramos a Arte como uma

possibilidade interdisciplinar entre as crianças dos anos iniciais do Ensino

Fundamental e a aprendizagem tão almejada nos processos pedagógicos

seja no espaço acadêmico, na sala de aula e fora dela. A relação da Arte

com a Matemática não é uma ideia tão recente quanto se possa pensar. Ela

percorre toda a história da Matemática, pois muitos filósofos, arquitetos e

geômetras se ancoraram na Matemática como base fundamental para as
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futuras concepções científicas artísticas. Basta refletir sobre o papel da

Matemática e da Arte na construção das pirâmides do Egito para

focalizarmos um dos marcos culturais do mundo antigo, que persiste como

um dos artefatos culturais mais valorizados até a contemporaneidade.

Focalizando esta relação da Matemática com Arte no contexto educacional,

percebemos que o dia-a-dia da escola nos remete à reflexão sobre práticas

necessárias para a comunicação produtiva e prazerosa no processo de

ensino e de aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nesse

sentido, professores/professoras são direcionados/as a se incorporarem

nessa necessidade da comunicação. Muitos fazem usos das linguagens

artísticas para conseguirem atingir os mais diversos objetivos do ensino. No

entanto, vários professores/professoras desconhecem as diversas

possibilidades de inclusão das atividades artísticas no cotidiano da prática

escolar e suas formas de relações disciplinares. É sugerida por Perrenoud

(2002) uma prática reflexiva por parte de formadores/formadoras e que

esta prática seja oriunda da própria ação. Neste sentido, depois da

realização da ação o professor/a professora estará sempre incrementando

sua reflexão através da compreensão, aprendizagem e interação. Diante

disso, pode-se entender que a lacuna deixada pela reduzida reflexão de

professores/professoras sobre suas práticas pedagógicas os/as impedem de

perceber o universo de possibilidades de interação recíproca entre as

disciplinas. A formação de professores/professoras é fundamental para que

haja um diálogo constante entre a teoria e a prática no processo de ensino e

de aprendizagem. A formação inicial de professores/professoras tem sido

foco de muitos debates, embates e produções, tanto no campo das políticas

públicas como no âmbito das pesquisas acadêmicas. Nem tudo que se

ensina nos cursos superiores, principalmente na formação docente inicial, é

evidenciado na prática no cotidiano escolar. Muitos professores/professoras

não conseguem respostas nos arquivos de vida acadêmica quando estão

diante de situações que exigem não somente a experiência adquirida ao

longo de sua trajetória de formação, mas também atitudes que aprimorem

suas práticas profissionais. Ou seja, que possibilitem uma didática

estimulante para todos os envolvidos no processo de ensino e

aprendizagem. Associar a Matemática à Arte pode parecer uma tarefa

complexa, pois historicamente cristalizou-se uma dualidade entre Ciências

Exatas e Ciências Humanas, dualidade esta que tem favorecido uma
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reificação das Ciências Exatas em detrimento das Ciências Humanas. É

comum quem estuda Matemática, Física ou outro curso com predominância

da área denominada como exatas, ser visto como gênio ou usando o

linguajar popular “cabeção”. Essa dicotomia pode levar a ideia equivocada

de que matemática (e outros cursos da chamada área de exatas) e artes são

áreas completamente díspares e distantes uma da outra. Todavia, quando

nos deparamos com a própria história da matemática, observamos a

importância dada ao campo das Ciências Humanas e em especial à arte.

Muitos pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram a estudar a relação

entre a Matemática, na qual se evidencia a razão e seu papel como alicerce

das ciências em geral, e a arte, que constitui o cenário humano revestido de

caráter emocional e estético. Apesar da complexidade do campo, avanços

têm se ampliado, como evidencia o fortalecimento de perspectivas de

abordagem Matemática, como a Etnomatemática, experiências e estudos

sobre Educação Matemática disponíveis em diversas partes do mundo, a

exemplo de França (2013), Oliveira (2010; 2012), Souza (2010), Brizuela

(2006), Silva (2009), D’Ambrósio (2005). Faz-se necessário registrar nossa

compreensão do termo Etnomatemática a partir do seu precursor. Para ele

(D’Ambrósio) a Etnomatemática é programa de pesquisa, cujos objetivos

incluem “procurar entender o saber/fazer matemático ao longo da história

da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse,

comunidades, povos e nações” (2002, p. 17). Nessa perspectiva, a partir de

D’Ambrósio, França (2013) complementa, salientando o caráter múltiplo da

Etnomatemática, ao estabelecer relação entre o científico e o pedagógico, a

pesquisa e o ensino. Segundo o referido autor

A abordagem Etnomatemática, no entanto, pode ser compreendida sob dois

pontos de vista. Um deles relaciona-se ao que já apresentamos acima, ou

seja, enquanto programa de pesquisa; outro, tão importante quanto o

primeiro, evidencia uma proposta de trabalho pedagógico. Enquanto

proposta pedagógica, a Etnomatemática busca alcançar e valorizar as

contribuições dos diversos grupos humanos, sociais e/ou culturais. Para

tanto, o processo ensino e aprendizagem parte do saber/fazer dos próprios

grupos aos quais a educação busca atender. (FRANÇA, 2013, p.133).

A abordagem Etnomatemática, parte assim de uma concepção de

matemática como constructo sócio-histórico e cultural, a ser pensada,
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abordada, ensinada, aprendida e usada considerando-se o espaço-tempo

sócio-histórico e os sujeitos a quem se destina. Nesse contexto cabe aqui

compartilhar a ideia de D’Ambrósio sobre a Matemática, quando ele coloca

que a vê

[...]como uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua

história para explicar, para entender, para manejar e conviver com a

realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro

de um contexto natural e cultural. Isso se dá também com as técnicas, as

artes, as religiões e as ciências em geral. Trata-se essencialmente a

construção de corpos de conhecimento em total simbiose, dentro de um

mesmo contexto temporal e espacial, que obviamente tem variado de

acordo com a geografia e a história dos indivíduos e dos vários grupos

culturais a que eles pertencem[...]. (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 102).

Considerando-se esta perspectiva da Matemática, destaca-se a compreensão

da necessidade desta ser ensinada, abordada de forma situada,

contextualizada nos diversos âmbitos socioculturais das sociedades.

Segundo D’Ambrósio (1996) esta contextualização é essencial para todas as

classes sociais, tendo em vista o desejo e a perspectiva de uma sociedade

mais equânime e mais justa. Assim, a busca pela compreensão do objeto de

estudo deste trabalho dissertativo passa pelo processo de inquietação em

relação à compreensão de uma percepção da Matemática como construção

viva, dinâmica e uma visão, ainda percebida a partir das leituras e da

vivência profissional, de uma prática predominantemente dissociada de

sentido. Nesse ponto, o trabalho de França (2013), explicita bem essa

situação, quando ele enfatiza que um dos fatores que favorece o baixo

desempenho de alunos em Matemática são os valores formativos e

informativos atribuídos a esta disciplina. É D’Ambrósio quem nos propicia

uma visão explícita desse panorama ao apontar que

a repetição de fórmulas e de processos mecânicos de cálculo tem efeito

entorpecente no raciocínio do aluno. Levam-no à condição de máquina,

sendo então deturpado o caráter formativo da Matemática, tão exaltado nas

Instruções ministeriais [...]. No entanto, aspectos realmente importantes da

Matemática, como caráter estrutural que a domina, sua relação com a

cultura de um povo, suas origens, nem são referidos. Em suma, o aluno
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deixa a escola secundária sem ter ideia [sic] do que é, para que serve, qual

a força da Matemática. Ao contrário, vê a Matemática como uma ciência

estéril, maçante e, principalmente, inútil. (2011, p. 220)

Essa fotografia do que é a Matemática e da forma como tem sido

representada, predominantemente no ensino brasileiro nos coloca à

pertinência de buscar compreender do ponto de vista do diálogo entre a

pesquisa e o ensino, as possibilidades de contextualização dessa

Matemática, ou como diria o pai da Etnomatemática, dessas Matemáticas.

Ciente de que prática educativa requer um processo amplo de interação com

os diversos repertórios socioculturais, que favoreçam condições de

desenvolvimento de habilidades e competências de alunos e alunas no

processo de aprendizagem, entendemos que a relação com as diversas

formas de expressões artísticas pode contribuir para a formação cultural e

intelectual desses alunos e alunas de uma forma mais humanizada. Além do

que a mudança de paradigma também tem como objetivo a aprendizagem

em seu sentido mais amplo e profundo, o que não temos até o momento,

apesar dos avanços que tem ocorrido no âmbito do ensino, da pesquisa e da

extensão em relação ao ensino de Matemática.

4.Considerações Finais

As possibilidades da relação entre as disciplinas de Matemática e Artes nos Anos Iniciais

do Ensino Fundamental nos parecem explicitadas de forma relevante tanto pelos

referenciais teóricos que embasam este trabalho, quanto pelas experiências

pedagógicas apontadas pelos estudos científicos que se ampliam na última década, a

exemplo dos trabalhos apontados em estudos de Silva (2015). A matemática que

muitas vezes é vista exclusivamente com foco nos números e numerais. É possível

compreender que a matemática não pode ficar restrita a números e numerais. Os

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática apresentam a possibilidade de

compreendermos que a Matemática ocupa um papel importantíssimo na construção da

cidadania, para além da ideia de uma perspectiva tecnicista de fórmulas imutáveis e

atividades repetitivas. Faz-se necessário ressignificar a Matemática para que possa ser

compreendida e trabalhada como uma construção sociocultural, a partir da

desconstrução de mitos que tem configurado a disciplina como instrumento de exclusão.

Na arte, a criação vai abrindo o espaço para a contextualização. Partindo desta criação

potencializa-se o prazer no aprender, bem como amplia-se as possibilidade de

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/matematica_e_artes_nos_anos_iniciais_do_ensino_fundamental_um_dia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.14-17,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



contextualização que fomenta o sentido do que ensina. A experiência contida no

envolvimento com o ensino e aprendizagem corrobora com a compreensão e

sentimentos postos pelas concepções racionais. Sentimentos que muitas vezes nos

deixam estáticos diante das várias possibilidades que podemos encontrar na

aproximação da matemática com as artes. Não podemos expressar como algo novo,

algo que está sendo descoberto. A matemática sempre esteve presente no mundo das

artes. Trazer a reflexão para o enlace entre as disciplinas de Matemática e Artes, a

partir da ideia de possibilidades de abordagens disciplinares no processo de ensino e

aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental foi o nosso ponto de partida. A

esperança de que os estudos em ensino de Matemática, centrados na tríade

ensino-pesquisa e extensão e a perspectiva de docência contextualizada ampliem essas

possibilidades, que possam potencializar uma Educação Matemática de fato qualificada e

inclusiva.
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[1] Segundo Brasil (2011), a PROVA BRASIL trata-se de uma avaliação censitária envolvendo os

alunos do 5º e 9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais, estaduais

e federal com intuito de avaliar a qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas. É realizada

bianualmente. [2] Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira é uma

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC). [3] Proficiência redistribuída hoje em

quatro níveis: insuficiente e básico (abaixo do adequado), proficiente e avançado (dentro do

adequado). As notas dos alunos na Prova Brasil são divididas em dez níveis por escalas de pontos

(de abaixo do nível 1 ao nível 9). [4] PROVA BRASIL compostas por testes de língua portuguesa

(foco leitura) e Matemática (foco resolução de problemas) [5] SAEB - Sistema de Avaliação da

Educação Básica [6] PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Ela é aplicada a

estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se encontra no término da escolaridade básica. [7]
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Nesse trabalho nossa compreensão de contextualização é referendada por Paulo Freire no livro

“Medo e Ousadia - O Cotidiano do Professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. [8] Escola Nova

também chamada de Escola Ativa ou Escola Progressiva, foi um movimento que surgiu no fim do

século XIX e tendo força no fim do século XIX. Tinha como bandeira a renovação do ensino. No

Brasil, o movimento foi impulsionado depois da divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação

Nova (1932) defendia-se a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os seus

signatários, destacavam-se os nomes de: [9] Cartas de Parker era o nome dado a um conjunto de

quadros aritméticos cujo o objetivo seria auxiliar o professor a conduzir metodicamente o ensino,

principalmente as quatro operações fundamentais. [10] Tendências da Educação Matemática são

novas possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento do campo da Educação Matemática.
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