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RESUMO:

Inserir a prática interdisciplinar, sobre as lentes da Etnomatemática, no ensino de Matemática, mais
precisamente de Geometria, é considerado um dos desafios para a educação. Assim, neste trabalho
pretende-se discutir, a partir da literatura pertinente, sobre desafios e possibilidades de ensino de
geometria pautado numa perspectiva etnomatemática e interdisciplinar. Espera-se contribuir com a
construção de um diálogo alicerçado em práticas educativas sensíveis à diversidade cultural. Em
suma, uma prática focalizada numa visão etnomatemática e interdisciplinar pode contribuir para
melhorar o ensino e a aprendizagem da Geometria. Para isso, entende-se ser importante que o
professor esteja aberto a descortinar novos horizontes, sem criar gavetas nas quais se depositam o
conhecimento, compreendendo esse como algo que deve ser interligado a outros saberes.

PALAVRAS-CHAVES: Interdisciplinaridade. Etnomatemática. Diversidade. Prática docente. Desafios
e possibilidades.

ABSTRACT:

To insert the interdisciplinary practice, on the lenses of Ethnomathematics, in the teaching of
Mathematics, more precisely of Geometry, is considered one of the challenges for education. Thus, in
this work we intend to discuss, from the relevant literature, on the challenges and possibilities of
teaching geometry based on an ethnomathematical and interdisciplinary perspective. It is hoped to
contribute to the construction of a dialogue based on educational practices sensitive to cultural
diversity. In short, a practice focused on an ethnomathematical and interdisciplinary view can
contribute to improve the teaching and learning of Geometry. For this, it is understood that it is
important that the teacher is open to unveil new horizons, without creating drawers in which knowledge
is deposited, understood as something that must be interconnected with other knowledge.

KEYWORDS: Interdisciplinarity. Ethnomathematics. Diversity. Teaching practice. Challenges and
possibilities.

RESUMEN:

Insertar la práctica interdisciplinaria, sobre las lentes de la Etnomatemática, en la enseñanza de
Matemáticas, más precisamente de Geometría, es considerado uno de los desafíos para la
educación. Así, en este trabajo se pretende discutir, a partir de la literatura pertinente, sobre desafíos
y posibilidades de enseñanza de geometría pautado en una perspectiva etnomatemática e
interdisciplinaria. Se espera, contribuir con la construcción de un diálogo basado en prácticas
educativas sensibles a la diversidad cultural. En suma, una práctica focalizada en una visión
etnomatemática e interdisciplinaria puede contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la
Geometría. Para ello, se entiende ser importante que el profesor esté abierto a descortinar nuevos
horizontes, sin crear cajones en los que se depositan el conocimiento, comprendiendo ese como algo
que debe ser interconectado a otros saberes.

PALABRAS CLAVES: Interdisciplinariedad. Etnomatemática. Diversidad. Práctica docente. Desafíos
y posibilidades.

Introdução
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Atualmente há um debate reflexivo acerca do ensino de Matemática por parte dos professores da
comunidade escolar. Essa reflexão vem transpassando tempos anos, principalmente porque há uma
compreensão de que a Matemática é um componente curricular que apresenta grande índice de
reprovação. Quando não acompanhado pelo fracasso escolar, o ensino é caracterizado como
tradicional com relação a sua prática em sala de aula, pois a mesma não mais atrai ou prende a
atenção dos aprendizes de matemática.

Esse contexto é reflexo de uma metodologia decorrente da reprodução contínua do conhecimento
apresentada pelos professores, a qual exige que os alunos reproduzam mecanicamente os ensinos,
sendo esses materializados em forma de exercícios.

O que podemos perceber na atualidade é que esse processo ainda não está garantindo a
aprendizagem dos alunos, pois não há significação na maneira que os conteúdos são abordados.
Ademais, o próprio livro didático tem sido, predominantemente, considerado como o único instrumento
para exploração do conhecimento, não como um material de apoio para elaboração das aulas. Então,
as práticas pedagógicas desse processo configuram-se pelo uso de uma metodologia conteudista.
Logo, diante dessas circunstâncias, é pertinente e necessária uma abordagem dos diferentes
saberes, norteada na bagagem trazida pelos alunos durante sua trajetória escolar e extra-escolar, de
forma a incentivar e potencializar a aprendizagem dos mesmos.

Nesse contexto, o professor vem sendo desafiado a um novo pensar em relação às práticas de ensino
e aprendizagem. Entretanto, sabemos que a realidade das escolas é, muitas vezes, dura de lidar, com
alunos repetentes, salas com muitos alunos que não demonstram motivação para aprender, estrutura
física precária das escolas, distanciamento entre família e escola, o que dificulta uma participação
efetiva de pais e/ou responsáveis no processo de escolarização dos discentes na escola, professores
desmotivados, quando não desprovidos das necessárias condições de atuarem com as devidas
condições. Tudo isso contribui para dificultar a efetividade do ensino e da aprendizagem.

Frente a esse panorama, uma das questões pontuadas pelas pesquisas, no que se refere à
Matemática, é a relação fragmentada e descontextualizada que se estabelece, predominantemente,
no seu ensino. O distanciamento entre a matemática aprendida e utilizada na vida e a matemática
escolar já era apontado por Carraher, Carraher e Schliemann (1988) na obra “Na Vida dez, na escola
zero”, como um dos fatores geradores de fracasso escolar. Esse distanciamento que ainda perpassa,
de forma significativa, tanto a formação docente como, consequentemente, suas práticas, tem
favorecido a continuidade dos baixos índices de aprendizagem em Matemática. Não obstante esse
quadro, a ampliação de novas perspectivas em Educação Matemática, a exemplo da Etnomatemática,
tem apontado possibilidades de melhoria na aprendizagem.

Um dos fatores que tem sido apontado como relevante para a melhoria da aprendizagem é o diálogo
como elemento de articulação entre o conhecimento escolar e as experiências cotidianas dos
discentes. Assim, também na aprendizagem Matemática faz-se necessário que o professor
proporcione um diálogo entre ele e os alunos e destes entre si, considerando-se que esses alunos
trazem para a escola uma bagagem de conhecimento matemático informal de seu contexto social.
Com esse diálogo recíproco o professor pode provocar uma aproximação na relação professor-aluno,
ensino-aprendizagem, facilitando um ambiente propício de apresentação, aquisição de novos
conhecimentos e (re)construção da aprendizagem a partir do favorecimento da contextualização dos
conteúdos formais ensinados na escola no âmbito da vivência cotidiana dos alunos e de sua
comunidade.

Em particular, no que diz respeito, especificamente, ao ensino e aprendizagem da Geometria, é de
conhecimento de grande parte dos profissionais da educação que, ainda hoje, nas escolas é dada
pouca ênfase à abordagem desse conteúdo. Em lugar disso, são ressaltados os cálculos mecânicos e
repetitivos, que realçam o acúmulo de conhecimentos e a capacidade de reproduzi-los de forma
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correta e rápida. Isso oportuniza a atuação de práticas escolares engessadas, sem considerar a
subjetividade de cada aluno como sujeito ativo do seu processo de aprendizagem, bem como a
existência e o uso desse conteúdo no cotidiano das pessoas.

Desse modo, a Geometria é deixada de lado ou apenas apresentada de forma muito breve,
“pincelada”, durante os anos finais do Ensino Fundamental. Consequentemente, o ensino e a
aprendizagem da Geometria são alvos de questionamentos por pais, alunos e professores, por conta
das dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão dessa disciplina em sala de aula.

Em decorrência desse cenário educacional, segundo a literatura abordada, em especial, D’Ambrosio
(1990); Baptista (2015); Paulo Freire (2001) e Fazenda (1998), as vigentes discussões de
pesquisadores tencionam moldar o ensino da Geometria a uma nova realidade, imersa pela presença
da matemática do dia-a-dia da atividade humana, manifestando, simultaneamente, novos desafios à
escola.

Essa situação tem levado profissionais da área a repensarem o seu papel e a buscarem alternativas
que possibilitem a reversão desse quadro. Esses profissionais acreditam que uma abordagem
metodológica que tenha como pressupostos a valorização do conhecimento matemático que emerge
de comunidades socialmente distintas, a partir de um olhar interdisciplinar, pode ser desenvolvida no
currículo escolar. Isso fomenta a retomada de uma atitude de questionamento e debate permanente e
aberto sobre o sentido e a aplicação dos diferentes saberes. Auxilia também a tornar o ensino de
matemática mais contextualizado, incluindo a valorização e preocupações de natureza socioculturais.
Esse contexto é discutido pela Etnomatemática.

Á princípio, consoante Fiorentini (1994), a Etnomatemática:

[...] significava a matemática não acadêmica e não sistematizada, isto é, a
matemática oral, informal, “espontânea” e, às vezes, oculta ou congelada,
produzida e aplicada por grupos culturais específicos (indígenas, favelados,
analfabetos, agricultores...). Isto é, seria uma maneira muito particular de
grupos culturais específicos realizarem as tarefas de classificar, ordenar, inferir
e modelar. (FIORENTINI, 1994, p. 59).

Entretanto, esse significado, atualmente, foi acrescido por D’Ambrosio (1998), que afirma que a
Etnomatemática pode ser considerada uma técnica ou arte de conhecer, explicar, entender, lidar e
conviver agora, ao invés de apenas em contextos específicos, ou seja, nos mais variados contextos
culturais e sociais.

Intentando um melhor equacionamento da questão, de acordo com Candau (2011), uma educação
escolar que aspira ser significativa para os estudantes necessita estar imersa de práticas educativas
sensíveis às diferenças culturais que emergem com cada vez maior força e visibilidade no cotidiano
das escolas.

Então, há que se delinearem maneiras de modificar a educação escolar que é contrária a isso, de
forma que esta possa reconhecer, compreender e respeitar as expressões, a história e a subjetividade
dos estudantes em seus diferentes cotidianos. Espera-se, desse modo, contribuir com a construção
de um diálogo social horizontalizado, pautado no respeito à diferença e à diversidade de
conhecimentos matemáticos em contextos escolares e extraescolares. Entretanto, para que este
diálogo sobrevenha, é necessário que os professores compreendam e valorizem os conhecimentos
culturais que os estudantes transportam consigo para a sala de aula.

De acordo com D’Ambrosio (1990), isso significa construir condições para que o aluno possa lidar
com situações diversas no seu cotidiano, o que não se obtém apenas fazendo contas e resolvendo
problemas que são desvinculados dos conhecimentos matemáticos não-formais praticados pelos
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alunos.

Em conformidade, segundo Baptista:

A investigação dos saberes tradicionais dos estudantes poderá contribuir para
que os professores consigam estabelecer o diálogo com a cultura desses
sujeitos, encorajando-os à participação. Consequentemente, e de forma
atrelada, também poderá contribuir para a formação do professor, como
momentos de produção do conhecimento pedagógico (BAPTISTA, 2015, p.5).

Ou seja, são de sua importância o reconhecimento e a valorização dos saberes matemáticos próprios
de cada cultura, tanto por parte dos professores como dos alunos. E, concomitantemente, essas
ações proporcionarão aos docentes, reflexões sobre a própria prática escolar, assim subsidiando a
formação docente.

Justificativa

De acordo com D’Ambrosio: “A todo instante, os indivíduos estão [...] avaliando, usando os
instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura” (D’AMBROSIO, 2009, p. 22).

Essa asserção é comprovada e visível, principalmente no meio rural. Na qualidade de primeiro autor
deste trabalho, por conta do convívio nesse meio, em zonas rurais de Itaporanga D’ Ajuda e
Simão-Dias/SE, informo que observei inúmeras vezes, os trabalhadores do campo, os quais, em sua
maioria não tiveram oportunidade de adquirir o conhecimento formal por meio de uma instituição de
ensino.

Contudo, faziam uso de aplicações da matemática na execução de atividades cotidianas. Por
exemplo, a construção minuciosa de uma cisterna para o armazenamento de água, construções de
cercas, medição de terrenos, atividades de carpintaria, espaçamentos simétricos entre as plantações,
etc. Por essa razão, percebemos a importância de desenvolver este trabalho conectado ao contexto
social e cultural dos trabalhadores da zona rural.

Em outras palavras, diante desse panorama, resolvemos embarcar na perspectiva da
etnomatemática, considerando-a como uma aliada ao ensino e à aprendizagem matemática e, como
uma possibilidade de aproximar o conhecimento matemático escolar às vivências dos alunos. Dessa
forma, procurando esmaecer as dificuldades na aprendizagem e a desmotivação dos alunos com a
disciplina de matemática, com uma especial direção, ao ensino e à aprendizagem da geometria.

Partindo dessa vontade, essa escolha pela Etnomatemática, também, é apoiada na assertiva de Bello
(2000):

A Etnomatemática propõe um caminho de formação no qual se gere diálogo e
discussão entre os diversos tipos de saberes – aqueles próprios de um
contexto, a percepção da realidade por parte do docente, aos seus saberes
pedagógicos – e inclusive aqueles sistematizados e organizados nas
diferentes disciplinas (BELLO, 2000, p.28).

Ao passo que, essas circunstâncias motivaram alguns questionamentos: se os trabalhadores rurais
são, em sua maioria, pouco escolarizados e não frequentaram nenhum curso teórico ou técnico, como
são capazes de resolver problemas matemáticos em suas atividades Quais são os conhecimentos
matemáticos utilizados
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Em segundo, em vários momentos no exercício da prática docente nos inquietamos sobre como
trabalhar com os alunos de maneira enriquecedora, relacionando a prática vivenciada com o ensino,
de forma a oferecer a eles subsídios para que possam ser cidadãos críticos numa sociedade
multicultural.

Diante desse cenário acadêmico, emergiu outra inquietação: como a matemática, presente no
cotidiano de cada cultura, pode ser abordada e, consequentemente, valorizada por meio de práticas
interdisciplinares sensíveis às diferenças culturais, em especial, na abordagem do ensino de
geometria

Assim, aliando o desejo de investigação e da busca em responder a essas inquietações, a proposta
desse trabalho é discutir sobre os desafios e possibilidades do ensino de geometria de forma
interdisciplinar e contextualizado, sob um olhar etnomatemático, nos anos finais do Ensino
Fundamental, considerando-se que essa perspectiva de ensino procura valorizar a diversidade de
conhecimentos e saberes matemáticos presentes no meio escolar, assim como, extraescolar.

Para auferir esse escopo, foram considerados pressupostos teóricos da Educação Matemática, sendo
escolhidos os que têm por base a Etnomatemática e a Interdisciplinaridade.

Pressupostos teóricos sobre a etnomatemática

Primeiramente, com relação à linha de pesquisa, tomamos como referencial teórico as abordagens da
Etnomatemática, como uma possibilidade de interlocução entre os saberes matemáticos formais e os
saberes do cotidiano. Dito de outra forma, uma linha de pesquisa do ensino da matemática que busca
entender os processos de pensamento, os modos de explicar e atuar na realidade, dentro do contexto
cultural dos próprios educandos.

Consequentemente, fundamentados nessa ótica etnomatemática, a proposta ultrapassa os muros da
escola, considerando alterações fundamentais à ação do professor, tais como o abandono da
passividade, da reprodução de práticas pedagógicas e do papel do docente apenas como transmissor
de conhecimento.

Diante disso, convém, portanto, que, a fundamentação teórica esteja em concordância,
primordialmente, com os estudos de Ubiratan D’Ambrósio (2009), por ser o principal expoente da
Etnomatemática no Brasil. Paralelamente, estará em consonância com os estudos de Baptista (2015),
nessa mesma linha, com os de Candau (2011) e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9.394 de 1996 (LDB 9394/96).

Em contraposição ao ensino tradicional, segundo D’Ambrosio (2009), a Etnomatemática propõe uma
matemática espontânea, própria do indivíduo, motivada pelo seu ambiente natural, social e cultural.
Em consonância, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996 (LDB
9394/96), no seu artigo 3º, inciso X, define como um de seus princípios a “valorização da experiência
extra-escolar”, ou seja, reconhecimento à diversidade dos conhecimentos não-formais.

Partindo desse pressuposto, D’Ambrosio (2009, p.41) nos apresenta uma preocupação, sendo ao
mesmo tempo uma crítica à valorização dos conhecimentos não formais:

Como explicar o que se passa com povos, comunidades e indivíduos no
encontro com o diferente Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais, que
vê de sua casa, desde que nasce. Aprende dos pais, dos amigos, da
vizinhança, da comunidade. O indivíduo passa alguns anos adquirindo essas
raízes. Ao chegar à escola, normalmente existe um processo de
aprimoramento, transformação e substituição dessas raízes (D’AMBROSIO,
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2009, p. 41).

Em síntese, o autor supracitado questiona a relevância direcionada a esses saberes não formais, os
quais são transmitidos historicamente de uma geração para outra, contudo, percebe-se que os
mesmos não são levados em consideração pelas escolas. Consequentemente, a “matemática do dia
a dia” tende a ser silenciada, ou até eliminada, à medida que apenas a educação formal é valorizada
socialmente.

Aos educadores que buscam uma reversão desse quadro preocupante, esses estão indo em busca
do desafio proposto por Gelsa Knijnik (2000):

Nosso desafio é enraizar a Educação Matemática na cultura, cultura aqui
entendida como algo que as pessoas e os grupos sociais produzem, que não
está de uma vez por todas fixo, determinado, fechado nos seus significados
(KNIJNIK,2000, p. 50).

Em referência á esse desafio, o próprio Paulo Freire (2001), assegura:

Não é possível a educadoras e educadores pensar apenas os procedimentos
didáticos e os conteúdos a serem ensinados aos grupos populares. Os
próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser totalmente estranhos
àquela cotidianidade. O que acontece, no meio popular, nas periferias das
cidades, nos campos trabalhadores urbanos e rurais reunindo-se para rezar ou
para discutir seus direitos, nada pode escapar à curiosidade arguta dos
educadores envolvidos na prática da Educação popular (FREIRE, 2001, p. 16).

Concomitantemente, nesse sentido, aquiescemos com Chevallard (2001, p.45), ao afirmar que:

A presença da matemática na escola é, ‘ou deveria ser’, uma consequência da
sua presença na sociedade, portanto, as necessidades matemáticas que
surgem na escola deveriam estar subordinadas às necessidades matemáticas
da vida em sociedade (CHEVALLARD, 2001, p. 45).

Entretanto, o que se evidencia ainda hoje na educação básica é uma superioridade no ensino da
matemática escolar em contraposição à matemática cotidiana dos alunos. Sendo que, é pertinente
ressaltar: a proposta da Etnomatemática não significa, de forma alguma, a refutação da matemática
acadêmica. Longe disso, o que se propõe, é valorizar um diálogo entre o conhecimento científico e o
conhecimento espontâneo. Em outras palavras, consoante Vigostky (2005):

O saber cotidiano e científico são diferentes por natureza, mas cada um pode
germinar em direção ao outro [...] onde os conceitos científicos modificam os
conceitos espontâneos (VIGOSTKY, 2005 apud SANTOS, 2010, p. 21).

Pressupostos teóricos sobre a interdisciplinaridade

Historicamente, nota-se que os conhecimentos escolares vêm sendo trabalhados de forma
fragmentada dentro de disciplinas de conteúdos específicos. Como resultado dessa separação do
conhecimento na disciplina escolar, temos uma redução do conhecimento e proporcionalmente na
maneira de pensar, tornando o objeto de aprendizado sem contexto e, adicionalmente, com pouca
significação para os alunos.
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Diversos estudos têm mostrado a importância da integração de conteúdos no ambiente escolar, pois a
unificação dos conteúdos promove o aumento de interesse dos alunos, além de levar a uma melhor
interpretação do assunto estudado, auxiliando no ensino e melhorando a aprendizagem.

Logo, a interdisciplinaridade emerge nesse contexto como alternativa à fragmentação do
conhecimento, permitindo ao aluno uma compreensão mais completa de situações-problemas, com
base em sua relação com o contexto em que convive, com sua própria realidade e cultura que o
cerca.

Em conformidade com essa asserção, uns dos principais pressupostos que demarcam um olhar
interdisciplinar são: o aluno não pode ser separado de sua totalidade, mas o mesmo deve ser
compreendido como um ser complexo, considerando seus conhecimentos prévios; o estreitamento
entre os conhecimentos prévios e escolares de alunos e professores é pertinente para uma relação de
troca entre os saberes.

Portanto, é de suma importância que o professor esteja atento a como o aluno interage com os
diferentes conhecimentos adquiridos, em relação com o seu olhar sobre o mundo. Em concordância,
na concepção de Fazenda:

Um olhar interdisciplinarmente atento recupera a magia das práticas, a
essência de seus movimentos, mas, sobretudo, induz-nos a outras
superações, ou mesmo reformulações (FAZENDA, 1998, p.13).

Apesar de a literatura destacar a prática pedagógica interdisciplinar como a mais indicada para que o
professor alcance seus objetivos de ensino, e o aluno de aprendizagem, percebe-se que para
conseguir tal sucesso, alguns professores enfrentam desafios. De acordo com Fazenda (2014), a
ideia de inserir a prática interdisciplinar no ato de ensinar é considerada um dos desafios para a
educação já que tem por meta instigar cada vez mais o prazer pelo novo conhecimento a ser
adquirido.

Práticas pedagógicas: desafios à inserção e ao desenvolvimento no currículo escolar

Ao iniciamos uma discussão sobre a inserção e o desenvolvimento de práticas pedagógicas sobre um
ângulo etnomatemático, vale destacar alguns desafios enfrentados pelos professores, citados na
literatura, principalmente por Fazenda (2002): (a) é preciso insistir que os significados dos objetivos
educacionais não podem estar circunscritos aos conteúdos dos limites estabelecidos pelas tradições
acumuladas nas disciplinas escolares. Da mesma maneira, consideramos que tanto essas tradições,
assim como seus conteúdos, podem e devem ser revisadas e modificadas, para que o professor não
esteja imerso em abordagens curriculares engessadas ao cumprimento dos conteúdos curriculares;
(b) é evidente, do ponto de vista tradicional, que as abordagens sobre o currículo costumam se apoiar
em posições como: a verdade está no texto e na voz de quem ensina, assim, tornando o currículo
como um instrumento indiscutível; (c) mudar o seguinte paradigma: o momento em que o professor
demonstrar em suas práticas escolares que domina as exigências do currículo, então, é sinônimo de
êxito escolar; (d) é necessário que a ação educativa almeje, portanto, além de ser sensível à
diversidade cultural, conceder o desenvolvimento de capacidades para a tomada de decisões,
possibilitando aos alunos e ao próprio professorado uma construção reflexiva e crítica da realidade,
admitindo uma atenção prioritária aos conteúdos culturais; (e) eliminar a tradição na qual os
conteúdos apresentados nos livros didáticos aparecem como únicos possíveis; (f) faz-se necessária a
eliminação das barreiras entre as disciplinas e entre as pessoas que pretendem desenvolvê-las; (g) a
falta de formação específica; (h) a acomodação à situação estabelecida; (i) é primordial um
planejamento de espaço e tempo, bem como uma previsão orçamentária adequada; (j) a insegurança
quanto a tratar de um conteúdo que abrange outra disciplina; (k) a falta de tempo para estudo pessoal
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e com os colegas de outras disciplinas para que sejam realizadas estratégias interdisciplinares; (l) a
carga horária exaustiva; (m) os conteúdos dos currículos são considerados, “de caráter relativamente
sagrado, com legitimidade e validade inquestionáveis, bem como a garantia de que esses
representam verdades perenes” (SACRÍSTAN, 2013, p. 31) e, etc.

Concernente aos desafios enfrentados, o ato de estabelecer práticas interdisciplinares e
contextualizadas no currículo escolar, sobre uma óptica etnomatemática, proporciona uma
interlocução íntima entre o ensino de duas disciplinas de forma simultânea, contribuindo para a
socialização profissional, fato esse tão relevante para a prática pedagógica.

Segundo D’ Ambrósio (2009, p. 31): “... do ponto de vista de motivação contextualizada, a matemática
que se ensina hoje nas escolas é morta. Poderia ser tratada como um fato histórico”. Novamente o
autor supracitado faz uma crítica com relação ao modo como os conteúdos matemáticos são
abordados em sala de aula: prática desvinculada da matemática cotidiana dos alunos, ou seja, a
realidade social-cultural do aluno não é levada em consideração, não fazendo da matemática algo
vivo.

Sobre uma perspectiva etnomatemática: propostas para abordagens curriculares visando o
ensino e a aprendizagem da geometria

Considerando o discurso: é importante aproximar a ‘realidade’ do aluno com as aulas de matemática,
tivemos a ousadia de elaborar duas propostas pedagógicas, baseadas na perspectiva interdisciplinar,
defendida principalmente por Fazenda (2002), e na abordagem etnomatemática, na perspectiva
d’ambrosiana que tem como subsídios os estudos pioneiros de Ubiratan D’Ambrosio. As propostas
representam uma tentativa de trabalhar o ensino de matemática, mais precisamente de Geometria, a
partir de uma metodologia interdisciplinar e contextualizada, abrangendo matemática e geografia,
sempre almejando enfatizar o respeito à subjetividade de cada aluno.

Sendo assim, com a inserção no currículo tanto da perspectiva interdisciplinar quanto da
etnomatemática, objetivamos que o estudo da Geometria proporcione aos alunos o desenvolvimento
da capacidade de resolver problemas práticos do cotidiano, de forma a auxiliá-lo a se orientar no
espaço, ler mapas, reconhecer propriedades de formas geométricas básicas e saber usar diferentes
unidades de medida.

Primeira proposta: abordagem curricular sobre figuras e sólidos geométricos

Sugerimos que a abordagem curricular sobre os conteúdos: figuras e sólidos geométricos seja feita
por meio de um panorama interdisciplinar. Isto é, ao invés de uma apresentação do conteúdo
realizada de forma tradicional, engessada nas ideias de repetição e fixada aos direcionamentos dos
livros didáticos, seja uma abordagem preocupada com uma interlocução entre geografia e
matemática.

Em um primeiro momento, após o professor já ter explicado em aulas anteriores as propriedades das
figuras e sólidos geométricos, será desenvolvida uma atividade tendo com um dos objetivos: trabalhar
a percepção espacial das figuras e dos sólidos geométricos. Considera-se que se essa mesma
atividade foi realizada com auxílio apenas do livro didático, não proporcionaria uma significativa noção
espacial, porque as imagens apresentadas no livro são estáticas e em apenas duas dimensões
(largura e altura).

Sendo assim, os alunos seriam direcionados até o pátio do colégio e, a partir de uma noção do
espaço geográfico do próprio ambiente escolar, de uma releitura do espaço escolar, teriam que anotar
em seus cadernos os nomes das figuras e sólidos geométricos presentes no ambiente escolar.
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Após a realização dessa coleta de dados, em um segundo momento, a partir dos nomes das
possíveis figuras e sólidos geométricos anotados pelos alunos, o professor iria juntamente com eles,
realizar uma separação para classificar: figuras ou sólidos geométricos, sempre buscando questionar
os alunos quanto á classificação.

Enfim, a ideia embutida na construção dessa atividade, é, em especial, valorizar esse diálogo entre as
diferentes áreas, com o intuito de possibilitar ao aluno tornar-se um investigador de seu próprio
cotidiano local, e não somente como receptor passivo no processo de ensino e aprendizagem da
geometria.

Segunda proposta: abordagem curricular sobre a geometria dos trabalhadores da zona rural

Com o desejo de tornar a Matemática escolar mais significativa a ponto de que ela seja reconhecida
fora da escola, será apresentada uma proposta pedagógica, a qual abarca a seguinte meta: instigar
os alunos à aprendizagem matemática considerando suas vivências, e até mesmo aproximar os
professores destas experiências de vida dos estudantes para entendê-los em seus modos de agir e
pensar em sala de aula.

Essa segunda proposta de prática pedagógica terá um olhar etnomatemático, com enfoque à
educação na zona rural, onde, segundo a literatura e justificativas pessoais, é evidente a
manifestação do etnoconhecimento nas atividades cotidianas. Esse conhecimento se verifica na
medição do espaçamento entre as sementes, no volume de adubo a ser utilizado na plantação do
milho, no controle de corte do milho, na maneira de espaçar as leiras para plantio e em algumas
construções rurais (cacimbão, aprisco, cercas, caixa d’água, etc.).

Partindo desse contexto, com o intuito de compreender, analisar e principalmente respeitar as
“exterioridades selvagens” matemáticas no mundo “lá fora” (FOUCAULT, 2000, p. 31), a prática
proposta segue a seguinte estrutura: em princípio, em sala de aula, será apresentado um vídeo, o
qual aborda o contexto social e econômico do sertão sergipano, que é castigado severamente pela
seca. Além disso, no vídeo é evidenciada uma ideia fantástica que um trabalhador da zona rural teve
para minimizar os problemas ocasionados pela seca: construção de cisternas para o armazenamento
de água nos períodos chuvosos.

Em um segundo encontro, a partir do referido vídeo apresentado, o professor deverá procurar debater
com os alunos, a princípio, as questões sociais e econômicas, como também geográficas, que
permearam o enredo do vídeo. E, em seguida, os alunos podem ser instigados com a seguinte
indagação: quais os conteúdos matemáticos de geometria presente na construção dessas cisternas

Prosseguindo, em um terceiro encontro, com o intuito de que o aluno torne-se um investigador de seu
próprio cotidiano, a turma pode ser direcionada para um ambiente externo à escola, especificamente,
para um local onde os alunos possam observar como os trabalhadores da zona rural empregam a
matemática na construção de uma cisterna e quais são os conteúdos geométricos utilizados.

Após essa inserção dos alunos em seu próprio cotidiano, em um encontro posterior, retornando à sala
de aula, serão apresentados problemas matemáticos contextualizados, ou seja, relacionando os
conteúdos geométricos identificados pelos próprios alunos ao cotidiano ao qual foram expostos à
investigação. O intuito no final dessa atividade é fazer com que os alunos relacionem os conteúdos
não-formais com os escolares na busca da resolução.

Certamente, essa prática de cunho etnomatemático, sensível à diversidade de conhecimentos
matemáticos, proporcionará ao trabalhador do campo certa dignidade cultural, ao ver suas origens
culturais aceitas pela escola. Outrossim, almeja-se que os alunos percebam que a matemática escolar
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não é a única forma de conhecimento e, ademais, que haja uma valorização da matemática dos
“outros”.

Considerações e provocações

Diante dessa perspectiva interdisciplinar, sobre um olhar etnomatemático, esse trabalho é
considerado relevante uma vez que aspira contribuir para as discussões acadêmicas sobre os
desafios e possíveis alternativas de aplicação da metodologia interdisciplinar no cotidiano escolar,
outrossim, despertar a reflexão do próprio docente sobre sua prática, tornando assim, crítico de si
mesmo.

Apesar de todos os desafios apontados para a inserção da prática interdisciplinar efetiva no ensino de
Matemática, mais precisamente de Geometria, percebemos, segundo a literatura, que há
possibilidades de novas formas de aquisição de conhecimentos por parte dos alunos e, em relação ao
professor, de reflexão sobre sua própria prática a partir da atuação de uma perspectiva interdisciplinar
e etnomatemática.

Concluímos, então, que é plenamente possível trabalhar o referido tema de forma interdisciplinar, sob
as lentes da Etnomatemática. Isto é, abordá-lo através de diferentes disciplinas, por meio de práticas
educativas sensíveis à diversidade de conhecimentos.

O professor deve também se sentir como um aprendiz, aberto a descortinar novos horizontes,
vivenciando sua relação com o contexto em que atua, estabelecendo conexões entre os objetos de
estudo e entre as áreas que os abrangem, sem criar gavetas nas quais se depositam o conhecimento
e compreendendo este como algo que deve ser interligado a outros saberes.

Isto é, aos professores cabe à tarefa de compreenderem o quão relevante pode ser essa integração
de saberes e iniciarem uma atitude ou modo de pensar interdisciplinar, que se associe ao empenho
de mudanças na prática. Com isso tornarão o trabalho educacional mais significativo e mais produtivo
para todos.

E, adicionalmente, o professorado deve reconhecer o currículo em termos práticos, como algo mais
do que o tradicionalmente considerado: como os conteúdos das matérias ou áreas a ensinar. A
produção do conhecimento que se passa na escola não é apenas circunscrita à escola, o currículo é
formado também ao captar o cotidiano dos diferentes sujeitos que o constituem, dentro de sua própria
subjetividade.

Por fim, lançamos algumas questões a serem debatidas pelos professores em exercício, para uma
reflexão sobre sua própria prática escolar: (a) sua prática escolar, mesmo diante de um visível
engessamento das práticas escolares, é abarcada em uma perspectiva interdisciplinar (b) No seu
fazer pedagógico você consegue dialogar de forma interdisciplinar com todas as disciplinas sobre um
olhar etnomatemático (c) Como dialoga com o ensino da Matemática, especificamente com o
conteúdo da Geometria, agregando as outras disciplinas (d) Como analisa o conhecimento
matemático adquirido pelo aluno por meio do ensino interdisciplinar

E aditivamente, consoante Corazza (2001, p. 15), em sua obra intitulada “O que quer um currículo”,
afirma que “um currículo costuma responder que quer ‘um sujeito’, que lhe permita reconhecer-se
nele”. Por conseguinte, assim questiono que sujeito quer o currículo de matemática presente em
nossas escolas Que conhecimentos intervêm nesse jogo para alicerçar e sustentar a construção de
tal sujeito

Em suma, anseia-se que a exposição das ideias apresentadas nesse artigo, em relação à
Etnomatemática e a Interdisciplinaridade, fundamentadas em pressupostos teóricos da Educação
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Matemática, possibilitem a inspiração para que outros professores possam se oportunizar a
abordagem etnomatemática e interdisciplinar, avaliando suas próprias perspectivas de pesquisa. A
partir daí, outras formas de pensar e agir vão se constituindo na prática pedagógica, o que
proporcionará uma nova constituição do sujeito professor.
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