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Resumo: Esta pesquisa bibliográfica busca averiguar como ocorre a abordagem da ética e do afeto
nos livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental, mais adotados em Aracaju/SE,
relacionando essa temática também com os jogos desenvolvidos pelas tribos Bororó e Kayabi. Após a
caracterização da presença da ética e do afeto nos livros examinados, surge assim, a proposta de
uma sequência didática aproximando parte do conteúdo de Geometria Plana contido nos livros com a
ética e com o afeto. Como principal embasamento teórico, utilizou-se Alves (2001) e Grando (1995,
2000) para fundamentar as discussões acerca dos jogos matemáticos, Tiba (2006) e os PCNs (2001)
como respaldo teórico para o debate da ética e Jesus (2017) e Silva (2018) para firmar o exame das
coleções. A interdisciplinaridade também é posta em evidência fundamentada no pensamento de
Fazenda (2014) ao passo que propomos uma sequência didática a partir do tema Cultura Indígena,
essa baseada no entendimento de Barros (2013).

Palavras-chave: Ética. Afeto. Jogos matemáticos. Interdisciplinaridade. Sequência didática.

Abstract: This bibliographical research seeks to find out how the approach of ethics and affection
occurs in textbooks of the final years of elementary school, more adopted in Aracaju / SE, relating this
theme also to the games developed by the Bororó and Kayabi tribes. After the characterization of the
presence of ethics and affection in the books examined, the proposal of a didactic sequence
approaches some of the content of Plato Geometry contained in the books with ethics and affection.
As a main theoretical basis, Alves (2001) and Grando (1995, 2000) were used to base discussions on
mathematical games, Tiba (2006) and PCNs (2001) as theoretical support for the debate on ethics and
Jesus (2017) and Silva (2018) to sign the examination of the collections. The interdisciplinarity is also
put in evidence based on the thought of Fazenda (2014), while we propose a didactic sequence from
the subject Indigenous Culture, this one based on the understanding of Barros (2013).

Keywords: Ethics. Affection.Mathematical games.Interdisciplinarity. Followingteaching. Resumen:
Esta investigación bibliográfica busca averiguar cómo ocurre el abordaje de la ética y del afecto en los
libros didácticos de los años finales de la enseñanza fundamental, más adoptados en Aracaju / SE,
relacionando esa temática también con los juegos desarrollados por las tribus Bororó y Kayabi.
Después de la caracterización de la presencia de la ética y del afecto en los libros examinados, surge
así, la propuesta de una secuencia didáctica aproximando parte del contenido de Geometría Plana
contenido en los libros con la ética y con el afecto. Como principal basamento teórico, se utilizó Alves
(2001) y Grando (1995, 2000) para fundamentar las discusiones de los juegos matemáticos, Tiba
(2006) e los PCNs (2001) como respaldo teórico para el debate de la ética y Jesus (2017) y Silva
(2018) para firmar el examen de las colecciones. La interdisciplinariedad también es puesta en
evidencia fundamentada en el pensamiento de Hacienda (2014) mientras que proponemos una
secuencia didáctica a partir del tema Cultura Indígena, esa basada en el entendimiento de Barros
(2013).

Palabras clave: Ética. Afecto. Juegos matemáticos. Interdisciplinariedad. Secuencia didáctica.

1 Introdução

O presente trabalho traz o resultado de uma pesquisa que teve como tema a abordagem da ética e do
afeto nos livros didáticos dos anos finais do ensino fundamental mais adotados em Aracaju/SE com o
intuito de caracterizar essa aproximação para então se propor uma sequência didática. Os estudos
foram realizados a partir de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa na qual o livro didático foi utilizado
como fonte.

Para justificar tal escolha temática recorremos aos momentos de estudo que fizemos no Grupo de
Pesquisa NIPHEMAT (Núcleo de Investigação e Pesquisas em História e Ensino de Matemática e
suas Atualidades) o qual pesquisa, além de outras abordagens, como se dá o tratamento das
Tendências Atuais da Educação Matemática no município de Aracaju/SE. No campo das Atualidades,
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em uma perspectiva mais restrita, resolvemos investigar nesta pesquisa como ocorre a presença da
ética e do afeto nos livros didáticos com a finalidade de observar como esses aspectos são tratados
pelos autores dos livros nas Coleções adotadas.

Para iniciar a pesquisa, buscou-se no site do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação) quais eram as coleções de livros didáticos mais adotadas no município de Aracaju/SE
correspondentes ao último PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Após tal constatação, houve
a análise de cada um dos volumes a fim de se verificar a forma como estavam propostos os
conteúdos que envolviam a ética e o afeto. Após o exame dos livros sugerimos uma proposta de
sequência didática a partir de um projeto interdisciplinar.

Para embasamento teórico desta pesquisa foram averiguados os escritos de Barros (2013) sobre
Sequências Didáticas, Fazenda (2014) sobre Interdisciplinaridade, Alves (2001) e Grando (1995,
2000, 2004) sobre Jogos Matemáticos e no que concerne à Ética e ao Afeto observou-se o que
estava posto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2001), no texto de Kieckhoefel (2011) e nos
escritos de Tiba (2006). Vale salientar também, que foram observadas as dissertações de Jesus
(2017) e Silva (2018) sobre livro didático com a intencionalidade de verificar como era feito o uso
desse recurso por professores de matemática de Aracaju/SE. Para composição dos escritos deste
artigo, houve a divisão do mesmo em seções que tratam da ética como tema transversal, da
afetividade entre professor e aluno, da abordagem da ética e do afeto nas coleções averiguadas, bem
como se apresenta uma proposta de sequência didática para tais abordagens, através de uma
proposta de projeto interdisciplinar e baseada no tema Cultura Indígena.

2 A presença da ética e do afeto nos livros didáticos mais adotados nos anos finais do ensino
fundamental em Aracaju/SE

Estudar como se estabelecem as relações da ética e do afeto com os conteúdos propostos pelos
autores dos livros didáticos é importante para o processo de ensino, em especial, para a aplicação de
jogos, pois estes pressupõem o uso de regras e normas que devem ser respeitadas, principalmente
por princípios éticos, como também se depreende que seu uso estabelece laços de afeto entre os
participantes através da evolução cognitiva, das superações, das metas, da leveza que comporta, do
desenvolvimento de procedimentos e do fomento de atitudes que o ato de jogar proporciona.

2.1 A ética como tema transversal

Os PCNs (2001) preconizam que o respeito mútuo, a justiça, a solidariedade e o diálogo devem ser
enfatizados no ensino fundamental, como objetivos gerais para se trabalhar a ética como um tema
transversal. Dessa forma, ao abordar o tema ética, os PCNs tratam, além de outros assuntos, da
reflexão crítica, da cidadania, da participação dos indivíduos na sociedade e da dignidade da vida
humana. Então, para se trabalhar com tal temática em sala de aula deve-se:

“enfrentar o desafio de instalar, no processo de ensino e aprendizagem que se
realiza em cada uma das áreas do conhecimento, uma constante atitude
crítica, de reconhecimento dos limites e possibilidades dos sujeitos e das
circunstâncias, de problematização das ações e relações e dos valores e
regras que os norteiam.” (PCNs, 2001, p.61)

Para tal aplicação faz-se necessário que a ética seja vista a partir de um novo olhar pelo docente no
momento do planejamento das suas aulas, para tanto ele deve aperceber-se do que é sugerido pelo
autor do livro didático com relação a esse tema, como também ao aplicar novas metodologias deve
sempre embasá-las com um tratamento ético antes de aplicá-las em suas turmas. Para Tiba (2006)
“ensinar é um gesto de generosidade, humanidade, humildade e amor.” E é através dessas
características que o professor pode compor uma aula embasada metodologicamente em questões
éticas que, ao serem trabalhadas com os alunos, geram resultados plausíveis para a promoção da
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cidadania nos discentes.

A ética também é tratada pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), em sua décima
competência geral – responsabilidade e cidadania – ao fomentar a tomada de decisões a partir de
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Assim sendo, é alta a relevância
do tratamento da ética no ensino a fim de se trabalhar valores que reafirmem o processo de
desenvolvimento da humanidade nos educandos, o que edificará a instituição escolar como um
ambiente de convivência saudável com o próximo, de confiança e promotor de cidadania, tanto no
sentido de respeito a outrem, quanto no que compete ao auto respeito. Dessa forma, os conteúdos
procedimentais1 (nos quais há a valorização de ações ordenadas) e os atitudinais (nos quais
predominam o trabalho para o desenvolvimento da solidariedade e a valorização de atitudes e
normas) podem ser desenvolvidos a partir da explicação dos conteúdos (conceituais) com a aplicação
da metodologia que melhor convier para o professor para àquele momento. Assim, há o destaque
para dois dos objetivos dos PCNs (2001):

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o
outro e exigindo para si o mesmo respeito;

[...] Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de
inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na
busca de conhecimento e no exercício da cidadania.(PCNs, 2001, p.7)

Dessa forma, enfoque-se aqui a importância do trabalho da ética como tema transversal, tomando-se
como exemplo o caso da Matemática, disciplina na qual este tema pode ser trabalhado a partir da
condução da aplicação de um jogo, do debate sobre questões ambientais (ao se lecionar com gráficos
e tabelas), da resolução de uma situação-problema na qual as questões éticas podem ser
enfatizadas, a partir de projetos interdisciplinares. Enfim, há na Matemática, uma gama de conteúdos
que, ao serem contextualizados, podem ser lecionados a partir de uma visão ética, a qual deve ser
instigada pelo professor e retomada em aulas posteriores com a finalidade de torná-la significativa na
formação secular do aluno.

2.2 O desenvolvimento da afetividade entre professor e aluno

Os laços afetivos que se estabelecem entre professor e aluno são mantidos ao longo do ano letivo
pelos sentimentos que se constituem em ambas as partes. Dessa forma, definir afetividade é
importante para se poder iniciar a discussão da relação professor - aluno mediada por ela. Então,
para Kieckhoefel (2011):

A afetividade pode ser conceituada como algo diretamente ligada ao domínio
das emoções e dos sentimentos que estão envolvidos nestas emoções, e,
principalmente, da maneira como nos relacionamos com estes sentimentos,
isto quando se refere ao convívio humano e a forma como estes se
expressam. (KIECKHOEFEL, 2011, p. 2536)

Baseando-se neste conceito, sustenta-se a importância de se discutir sobre afetividade, pois a relação
afetiva é essencial quando se quer desenvolver no aluno um processo efetivo de aprendizagem.
Dessa forma, percebe-se o quanto é importante que o professor tenha empatia pelo aluno, ouvindo-o,
estando atento para as suas expressões faciais, para os seus gestos e para o seu comportamento.
Assim, quando o docente coloca como problema também seu o fato da existência de alunos com
dificuldades ou déficits de aprendizagem, ele divide o problema com o estudante e passa a ter uma
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nova visão acerca da situação, o que o ajudará na busca de subsídios para solucioná-la. Porém,
ainda há muitas barreiras a serem vencidas por parte do docente e do discente, para que a
afetividade seja melhor expressada e posta em prática. Um desses embargos seria a forma subjetiva
como é tratada no ambiente escolar, fazendo parte de um contrato didático (mencionado por Guy
Brousseau e apresentado no livro de Fiorentini e Lorenzato):

Contrato didático significa as atitudes, comportamentos, posturas e ações dos
alunos, que são esperadas pelo professor, e aquelas do professor, que são
esperadas pelos alunos. Esse contrato pode ser implícito ou explícito,
podendo ser negociado entre professor e alunos. É esse contrato didático,
portanto, que determina as regras do jogo em sala de aula. (BROUSSEAU
apud FIORENTINI e LORENZATO, 2012, p. 47)

Desta maneira, a afetividade encaixa-se na descrição acima, pois está compreendida na atmosfera
escolar de forma subjetiva, na maior parte do tempo. No entanto, a interação gradual entre professor
e aluno gera um conforto necessário para que o discente entenda que suas dúvidas, seus anseios e
angústias serão entendidos e acolhidos por parte do docente, gerando, assim, um ambiente propício
para o cultivo dos conhecimentos.

Para isto, o professor deve ser sensível ao aluno, respeitando-o e ouvindo-o sempre com afeto e
ética; desencadeando, assim, nele, uma fenda que deixe- o à vontade para questionar sem ser
retaliado ou mencionar as suas opiniões sem ser humilhado; pelo contrário, os questionamentos
devem ser bem-vindos , os erros devem ser tratados como estratégias para o acerto e a sua opinião
deve ser valorizada. Assim, o comprometimento com o outro é a chave para o desenvolvimento de
uma relação de afeto.

2.3 A abordagem da ética e do afeto nas coleções pesquisadas

Para a construção dessa seção, verificou-se quais eram as coleções de Matemática dos anos finais
do ensino fundamental mais adotadas em Aracaju/SE. Para tal, buscou-se no site do PNLD (2017)
quais coleções eram professadas no referido município, concomitante foi realizada a leitura da
dissertação de Silva (2018) que traz uma tabela (p.18) identificando as Coleções mais adotadas.
Dessa forma, pelas informações do trabalho supracitado, percebeu-se que a Coleção Vontade de
Saber Matemática está sendo utilizada em 15 (quinze) instituições de ensino, a Coleção Matemática –
Compreensão e Prática foi aceita em 14 (catorze) escolas, a Coleção Matemática Bianchinni em
outras 7 (sete), a Coleção Praticando Matemática em 6 (seis) estabelecimentos e a Coleção
Matemática nos dias de hoje em 5 (cinco) entidades. Assim, a investigação para se verificar o que
cada volume trazia de sugestão sobre o trabalho de ética e afeto, que era proposto pelo(s) autor (es)
dos livros didáticos, foi realizada nessas cinco Coleções. As demais foram descartadas para esta
caracterização, pois foram aceitas por poucas instituições de ensino.

Vale salientar que a busca das Coleções a serem investigadas se deu a partir de idas à depósitos de
livros municipais, bem como através de empréstimos por colegas professores de matemática. Outro
fator a ser aqui ressaltado é que, todos os volumes pesquisados correspondiam à exemplares do
professor, o que proporcionou a leitura e investigação também do Manual do Professor.

Ao fazer a leitura de página por página de cada um dos volumes de cada Coleção, foi destacado o
que havia sido mencionado pelo(s) autor (es) sobre ética, afeto e jogos. Justificamos aqui o tema
jogos devido à promoção da afetividade e da cidadania que esse elemento proporciona no ato da sua
prática. Pois para Grando (2004):

No jogo de regras, a criança abandona o seu egocentrismo e seu interesse
passa a ser social, havendo necessidade de controle mútuo e de
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regulamentação. A regra, nesse tipo de jogo, supõe necessariamente relações
sociais ou interindividuais, pois, no jogo de regras existe a obrigação do
cumprimento destas que são impostas pelo grupo, sendo que a violação de
tais regras representa o fim do jogo social. (GRANDO, 2004, p. 23)

Dessa forma, seguem-se os comentários sobre as sugestões, por parte dos autores das coleções
investigadas, concernentes ao trabalho acerca da ética e do afeto.

Coleção Vontade de Saber Matemática - Esta Coleção traz indícios de tratamento da Ética e do
Afeto no volume 3 (8º ano) ao se trabalhar com uma situação contextualizada ao propor na abertura
de um dos capítulos a importância da doação de sangue. Outro tema que trouxe uma discussão
indireta, sobre a ética e o afeto, foi uma atividade sobre o comprimento de uma rampa, tal atividade
sugere um debate e propõe que os alunos pesquisem sobre os diversos tipos de acessibilidade. Já a
ética foi tratada de forma direta no volume 1 (6º ano) relacionando-se com temáticas como: o respeito
aos idosos, aos deficientes físicos e às leis de trânsito. Tal atividade sugere também que os discentes
busquem saber se na sua comunidade as instituições do município reservam, de acordo com as
normas, as quantidades de vagas adequadas para deficientes físicos e idosos.

Coleção Matemática Compreensão e Prática – Esta Coleção traz as aberturas dos capítulos de
forma contextualizada, o que dá margem para um trabalho interdisciplinar e abre possibilidades para o
“professor inserir atividades diversas a cada capítulo: pesquisas, jogos” (Silveira, 2015), inclusive
tratar de ética e afeto. No entanto, os volumes não trazem, de forma explícita, o trabalho com as
temáticas investigadas. Seria necessária uma ênfase maior nesses itens, principalmente no Manual
do Professor.

Coleção Matemática Bianchinni – Esta Coleção traz diversas atividades contextualizadas e que
podem ser associadas com jogos e outros temas. Aborda a Ética ao passo que sugere a conexão dos
Temas Transversais com o ambiente escolar, através de uma compreensão maior da realidade social
com a finalidade da promoção de uma formação cidadã. Assim, para Bianchinni (2015):

Os apelos de um mundo que se transforma em incrível velocidade, em uma
crescente variedade de domínios, constituem uma das razões mais
significativas para o maior desafio dos educadores: preparar os jovens para
uma atuação ética e responsável, balizada por uma formação múltipla e
consistente. (BIANCHINNI, 2015, p. 350)

Nessa Coleção o afeto é tratado de forma implícita, como exemplo, na p.374 que fomenta uma
discussão sobre o direito à alimentação à luz do Art. 6º da Constituição Federal, visto que, para
Ranghetti (2002, p.87 apud Kieckhoefel, 2011, p.2538):

Sentir e viver a afetividade na educação [...] É ampliar o olhar e a escuta na
tentativa de captar da expressão/comunicação destes seres o revelar do seu
eu, sua inquietude, dificuldade e possibilidade que expressa na ação de
aprender e de ensinar. Uma ação consciente, partilhada e envolvente, visto
que os sujeitos devem se apresentar inteiros para que esta ação seja
significativa e com sentido à sua existência. (RANGHETTI, apud
KIECKHOEFEL, 2011)

Observa-se, então, que essa Coleção foi uma das mais completas no que compete à abordagem da
Ética e do Afeto, principalmente relacionando-os às práticas contextualizadas e inovadoras.

Coleção Praticando Matemática – A Coleção traz referência sobre o afeto no Manual do Professor,
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na seção comum a todos os volumes. Salienta-se, dessa forma, a relevância da interação para o
“desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e de inserção social.” (Andrini e Vasconcellos,
2015, p.293, grifo nosso). A ética também é posta em evidência e comentada no referido Manual ao
se enfatizar o “saber ouvir, respeitar o pensamento do outro e trabalhar de maneira colaborativa.”
(Andirni e Vasconcellos, 2015, p. 293). Ao se mencionar os jogos, os autores destacam alguns
aspectos intrínsecos a essa prática, como, por exemplo, a obediência às regras, a conformação com
resultados não desejados, o respeito à pessoa do outro e o relacionamento saudável entre os pares.
Vale ressaltar que essas menções remetem ao trabalho com ética e com o afeto.

Coleção Matemática nos dias de hoje - os exemplares pesquisados desta Coleção não trouxeram
explicitamente abordagens sobre ética ou afeto; no entanto, vale enfatizar que os jogos matemáticos
foram tratados no Guia do Professor e em seções intituladas “Ação”. Assim, cabe nos conteúdos
mencionados no Guia e na referida seção uma aproximação temática com as perspectivas de ética e
afeto.

Findando este tópico com a apresentação dos exames das cinco coleções mais utilizadas em
Aracaju/SE, no que concerne aos aspectos sobre ética e afeto, continuar-se-á o desenvolvimento
deste artigo com uma proposta de sequencia didática.

3 Proposta de Sequência Didática para abordar o tema Cultura Indígena

Baseado no exame das coleções aqui apresentadas percebeu-se a carência do tratamento de
valores, a saber: ética e afeto. Dessa forma, elencar-se-á aqui a proposta de uma sequência didática
através de um projeto interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de História, Geografia, Artes e
Matemática. A partir da temática Cultura Indígena, pretende-se abordar os conteúdos das referidas
disciplinas com ênfase especial na perspectiva da ética e do afeto.

Assim, a ética será tratada a partir dos conceitos históricos, relacionados à cultura, à religião, ao estilo
de vida, à sociedade e a denominação das tribos. Vale salientar, também que os processos que
caracterizam uma atividade lúdica como jogo perpassa pelo uso da ética nas fases de aplicação das
regras, assim como nas relações com o outro nos momentos de perda e ganho.

Por sua vez, o afeto será evidenciado nos rituais de pinturas corporais que são passados de geração
a geração e reafirmam os processos da cultura indígena, estabelecendo com uma maior efetividade
os laços afetivos entre as gerações que dele participam. Em se tratando de jogos, o afeto deve ser
tratado devido à existência de relações interpessoais promovendo-se sempre a empatia entre os
participantes para que o momento lúdico ocorra de forma tranquila e prazerosa tendo como finalidade
a aquisição significativa do conteúdo proposto pelo jogo.

3.1 Sequência didática: Cultura Indígena

Neste subitem serão evidenciados e abordados os processos de construção de uma proposta de uma
sequência didática interdisciplinar, na qual estarão presentes as disciplinas de História, Geografia,
Artes e Matemática, dentro da temática Cultura Indígena. É de suma importância entender como se
dá os processos de uma sequencia didática, para que seu objetivo seja alcançado de maneira
coerente. Barros (2013), salienta que:

Nessa proposta metodológica, não basta apenas apresentar ao aluno um
exemplar do gênero juntamente com algumas questões de interpretação como
pretexto para a produção textual2, é necessário todo um trabalho
sistematizado para que o aluno possa realmente apropriar-se de uma
determinada prática de linguagem e não apenas tornar-se um “ledor” de textos
ou um “preenchedor de linhas textuais”. (BARROS, 2013, p. 78)
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Tendo em vista, essa reflexão, pode-se afirmar que o docente em sala de aula, ao trabalhar com esse
tipo de metodologia que é a sequência didática terá a intencionalidade de levar o educando a refletir
sobre o seu aprendizado, utilizando aspectos do seu contexto bem como o desenvolvimento de
capacidades para uma aprendizagem significativa. Deste modo, segue-se abaixo a sequência
didática, elaborada pelas autoras.

Tema:

Cultura Indígena

Conteúdos:

História da Tribo Bororó (Mato Grosso);

História da Tribo Kayabi ( Parque Nacional Xingu);

Geografia do Brasil (territórios das tribos indígenas);

Artesanato, pinturas corporais e rituais;

Geometria Plana (Polígonos);

Conceitos de translação, rotação e reflexão.

Objetivos:

Estudar história das Tribos Bororó (Mato Grosso) e Kayabi (Parque Nacional do Xingu);

Classificar de acordo com as regiões geográficas os territórios das tribos indígenas Bororó e Kayabi;

Perceber a importância dos rituais de pinturas corporais para o povo indígena;

Conhecer o artesanato característico das tribos indígenas;

Conceituar e classificar polígonos;

Conceituar e modelar translação, rotação e reflexão.

Ano:

8 º ano do ensino fundamental

Tempo estimado:

8 aulas ( 60 minutos, cada)

Duração:

A sequência apresentada possui 4 (quatro) etapas que ocorrerão em 8 (oito) aulas. Ficou acordada
essa quantidade, já que, vale salientar, o desenvolvimento das atividades sugeridas em cada etapa
pode ultrapassar o tempo e acarretar no acréscimo de, no mínimo, uma aula.

Desenvolvimento:

1ª etapa (1 aula):

Nessa etapa inicial, será discutido com os alunos um pequeno texto adaptado do site:
https://pib.socioambiental.org/pt/3, para a explanação da cultura indígena apresentando aspectos
históricos e geográficos das tribos Bororó e Kayabi, assim como abordando as suas características
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próprias, a exemplo de artesanato e rituais de pinturas corporais.

Nessa fase seriam evidenciados os aspectos históricos das tribos Bororó e Kayabi concernentes à
cultura, à religião, ao estilo de vida, à sociedade, à política, à língua e a denominação do nome da
tribo.

Sondagem:

Vale salientar que essa atividade proporcionará ao professor fazer um diagnóstico acerca do
conhecimento prévio do aluno sobre a cultura indígena, além de evidenciar aspectos históricos das
tribos em questão.

Organização da turma:

Os alunos da turma serão dispostos em um círculo para possibilitar um debate do texto entre si,
através da mediação do professor.

Proposta de atividade:

Para a continuação do projeto, será solicitado dos alunos, de forma individual que tragam de casa,
fotos, artigos de revistas, peças artesanais, roupas ou quaisquer outros itens que representem a
identidade das tribos e que destaquem também o seu território, a sua população, as cerimonias da
seca e da chuva e as suas atividades econômicas.

2ª etapa (2 aulas):

Nessa etapa do projeto serão discutidos alguns pontos relacionados às questões geográficas das
tribos, destacando-se a situação atual do território, sua localização, a sua população, o seu ciclo anual
de atividades através das cerimônias da seca e da chuva; bem como as suas atividades econômicas.

Para a provocação dessa temática os alunos serão convidados a socializar com os colegas o material
pedido na aula anterior com a intencionalidade de destacar os aspectos supracitados. Essa
socialização dar-se-á através da inserção dos educandos em grupos temáticos separados pelos
temas que os motivaram a pesquisar os objetos. Para tal os discentes terão um tempo de cinco
minutos para discutir entre si o seu tema.

Em seguida, será solicitada da turma a criação de painéis integrados que serão compostos por cada
um dos alunos dos grupos anteriores com o objetivo de, através de uma equipe, multitemática, fazer
com que os discentes socializem e apreendam todo o conhecimento pensado para aquela aula, de
forma que cada grupo explique para os demais o seu entendimento sobre as temáticas abordadas
consolidando-as nas questões geográficas das tribos indígenas.

Proposta de atividade:

Em prosseguimento ao projeto solicitar-se-á dos alunos que tragam na próxima aula (Artes) fotos das
pinturas corporais dos índios das tribos estudadas, como também tintas para pintura corporal nas
cores das utilizadas pelos índios nas fotos.

3ª etapa (2 aulas):

Dando continuidade ao projeto, esta etapa tratará do artesanato e dos rituais de pinturas corporais,
através da exploração de material pertinente a estas áreas e que foi solicitado na aula anterior. Desta
forma, será pedido para os alunos a produção em grupo de uma paródia, cuja letra contenha
elementos presentes no artesanato das tribos indígenas estudadas.
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A música criada deverá ser apresentada pelos alunos na aula seguinte, os quais deverão se
apresentar caracterizados com as pinturas corporais presentes nas fotos e que abordem aspectos
relacionados à geometria plana, tais como: triângulos, quadriláteros e demais polígonos.

Sugestão:

Ressalta-se que o professor de Artes poderá se precaver e levar fotos extras das pinturas corporais,
pois alguma equipe poderá esquecer de providenciá-las ficando assim excluída da atividade proposta.

4ª etapa (2 aulas):

Nessa etapa os alunos serão convidados, em duplas, a destacarem oralmente as figuras geométricas
e/ou simétricas nas pinturas corporais e nos artesanatos das tribos estudadas. Mediante o exame do
conhecimento prévio da turma o professor fará uma apresentação de slides destacando as principais
figuras geométricas planas (enfatizando a sua nomenclatura, seus conceitos e a sua classificação) e
as simetrias (rotação, translação e reflexão) existentes nos objetos. Para fixação do conteúdo
sugere-se a aplicação do Jogo da Onça para se trabalhar as Figuras Geométricas Planas e do Jogo
Apás Kayabi para se abordar a simetria no plano.

Apresentaremos, agora, um resumo com as características principais de cada jogo. O Jogo da Onça,
como salienta Gaspar; Sardinha (2010) é o único jogo de tabuleiro praticado pelos índios, ele faz
parte da Tribo indígena Bororó do Mato Grosso. O jogo contem nas suas peças 1(uma) onça e 14
(catorze) cachorros, totalizando 15 (quinze) peças. Como no jogo de dama, a onça tem por finalidade
capturar 5 (cinco) cachorros e estes devem imobilizar a onça, vale salientar que na aldeia o tabuleiro
é reproduzido no chão, na terra e as pedras simbolizam as peças.

O outro jogo denominado Apás Kayabi, tradicional dos povos indígenas Kayabi do Parque Nacional
Xingu, segundo Scandiuzzi (1996), foi elaborado a partir das peneiras confeccionadas pelo povo, esse
artesanato característico da tribo era chamado de apás, daí o nome do jogo, o qual envolve conceitos
de simetria. A atividade lúdica constitui-se de um baralho de 29 (vinte e nove) cartas, sendo divididos
em 14 (catorze) cartas que contem as figuras das apás, 14 (catorze) representando as características
das figuras e 1 (uma) carta mico.

Jogo da Onça

Objetivos:

• Capturar os cachorros e/ou imobilizar a onça.
Materiais:

• Uma peça representando a onça e 14 peças representando os cachorros.
Procedimentos:

• Jogo de tabuleiro, 2 participantes.
Regras:

• Os jogadores escolhem ou sorteiam quem vai ser a onça e quem vai representar os 14 cachorros;
• A peça que representa a onça fica bem no centro do tabuleiro e as demais, atrás dela, à direita e

à esquerda. A onça começa;
• Tanto ela como os cães podem andar para uma casa vizinha vazia por vez, em qualquer direção;
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Segue abaixo, dois quadros explicativos dos jogos envolvidos na sequência, a saber:

• A onça ganha se conseguir "comer" cinco cães, como no jogo de dama - pulando o cachorro e se
dirigindo à próxima casa vazia. Ela também pode "comer" cães em sequência, seguindo o
mesmo princípio;

• Os cachorros não podem "comer" a onça. O objetivo é cercá-la por todos os lados. A dica aos
cães é encurralar a onça para o espaço representado pelo triângulo no tabuleiro, uma espécie de
armadilha;

• Vence quem conseguir alcançar o objetivo do jogo primeiro.

Quadro 1: criado pelas autoras e adaptado do site:
https://gestaoescolar.org.br/conteudo/120/jogos-de-tabuleiro-por-todos-os-lados

Jogo da Apás Kayabi

Objetivos:

• Associar cada apá as suas respectivas características.
Materiais:

• Baralho de 29 cartas ( 14 cartas contendo as figuras das apás, 14 cartas contendo as
características das apás e 1 carta mico).

Procedimentos:

• Jogo de cartas, 2 a 6 participantes.
Regras:

• Um jogador distribuirá as cartas aos participantes, de modo que todos os jogadores recebam a
mesma quantidade de cartas, o jogador que distribui receberá uma carta a mais;

• Após a distribuição das cartas, cada participante deverá verificar se há pares em sua mão;
• Se houver, deverá mostra-los aos demais jogadores e, em seguida, deixa-los sobre a mesa;
• O jogador da direita, em relação a quem distribui as cartas, inicia o jogo;
• Ele retira uma carta do jogador que está a sua esquerda. Se formar um par ele deverá colocar

sobre a mesa para socializar com os outros jogadores. Caso contrário, será a vez do próximo
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jogador, obedecendo ao sentido anti-horário;
• Vence quem acabar com todas as cartas em sua mão.

Quadro 2: criado pelas autoras e adaptado do site:
http://iffmauricio.pbworks.com/w/file/fetch/119289438/Ap%C3%A1s%20Kayabi.pdf

Ao fim da quarta etapa, encerra-se a aplicação da sequência didática baseada no projeto
interdisciplinar, a avaliação será continuada de acordo com a percepção dos estágios de
desenvolvimento do aluno, durante as aulas e atividades propostas. Será solicitado dos alunos a
construção de um diário de bordo das aulas de cada disciplina sobre o tema. Para a culminância do
projeto, será realizada a apresentação deste diário de bordo por parte dos educandos. Vale salientar,
que a nota da atividade solicitada servirá para as quatro disciplinas envolvidas no projeto
interdisciplinar, a saber: História, Geografia, Matemática e Artes.

A proposta de sequência didática, a qual apresenta como tema: Cultura Indígena, explanada neste
artigo, faz parte de um Projeto Interdisciplinar, o qual envolve quatro disciplinas as quais já foram
mencionadas anteriormente. É interessante frisar que quando se fala em junção ou envolvimento de
duas ou mais disciplinas no âmbito educacional remete-se ao conceito e perspectiva da
Interdisciplinaridade. Diante disso, Fazenda (2014) afirma que:

A pesquisa interdisciplinar somente torna-se possível onde várias disciplinas
se reúnem a partir de um mesmo objeto, porém, é necessário criar-se uma
situação problema no sentido de Freire (1981), onde a ideia do projeto nasça
da consciência comum, da fé dos investigadores no reconhecimento da
complexidade do mesmo e na disponibilidade destes em redefinir o projeto a
cada dúvida ou a cada resposta encontrada. (FAZENDA, 2014, p. 13)

Diante de tal pensamento, os aspectos que estão presentes nos processos de Interdisciplinaridade,
visam à aprendizagem dos educandos, ou seja, seus saberes e competências. O conhecimento do
aluno é o que está em evidência e posto à prova a todo o momento, isso pode ser demonstrado na
sequencia didática apresentada, em que através do tema Cultura Indígena, pôde-se trabalhar os
conceitos históricos das tribos estudadas perpassando pela disciplina História, foram estudadas
também as características geográficas das tribos, com foco nas regiões geográficas onde se
estabeleciam. Em conformidade, artesanatos, pinturas corporais e rituais transitaram pelas Artes e,
por fim, o entendimento de figuras planas e simetrias (na disciplina de Matemática), foram propostos a
partir de fotos que destacavam as pinturas corporais das tribos.

As disciplinas não foram abordadas de maneira isolada, mas sim relacionadas dentro de uma
temática comum, a comunicação das ideias existentes apresenta como objetivo, levar o aluno a ser
um sujeito reflexivo e crítico. Para tanto, a construção do conhecimento adquirido será desenvolvida
de maneira significativa auxiliando-o no contexto escolar e fora dele.

Conclusão

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise das cinco coleções de livros didáticos
de matemática mais utilizadas no município de Aracaju/SE, à luz da ética e do afeto, para perceber
qual (is) abordagem (ens) os autores dos livros didáticos fazem sobre esses valores. Após o exame
das coleções (incluindo também o Manual do Professor) foi comprovado que o tratamento que os
autores dos livros didáticos fazem acerca da ética e do afeto é ainda pouco explorado. Portanto,
dando continuidade no desenvolvimento do artigo, foi necessário propor uma sugestão de sequencia
didática, interdisciplinar, baseada no conteúdo de Geometria, envolvendo as disciplinas de História,
Geografia, Artes e Matemática, com a temática Cultura Indígena. Vale ressaltar, que a abordagem da
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ética e do afeto também foram enfatizadas na sequência.

Ao realizar este estudo pode-se compreender o quão é importante o tratamento da ética e do afeto no
livro didático de matemática, pois implica no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa por
parte do alunado, quando o docente atrela a ética e o afeto à sua prática de ensino e até mesmo no
planejamento das suas aulas. É necessário também valorizar o Manual do Professor contido no livro
didático, pois as informações presentes ali, as chamadas “Orientações para o Professor”, servem de
sugestões imprescindíveis que podem ser atentadas pelo professor no momento do seu
planejamento.

O docente se sentirá confortável e confiante para elaborar uma proposta de sequência didática diante
do pensamento, de valorizar o Manual do Professor, contido no livro didático, pois ao conhecer a sua
turma, suas capacidades e seus limites, o professor terá a possibilidade de organizar o seu
planejamento com o objetivo de contribuir com a aprendizagem e desenvolver nos estudantes
competências e habilidades expressivas. E, o mais importante se dá quando essa sequência pode ser
abordada e construída de maneira interdisciplinar como foi explanada aqui. Pode-se perceber que
através da Interdisciplinaridade as disciplinas não se concentram em caixas de saber isoladas, mas
sim, perpassam os conteúdos por várias áreas do conhecimento, em diferentes disciplinas. No caso
aqui apresentado, a interação existente foi entre História, Geografia, Artes e Matemática, todas dentro
de uma temática: Cultura Indígena.

Portanto, mediante as considerações aqui expressas, podemos destacar, por meio das discussões,
que a presença da ética e do afeto no livro didático de matemática é importante, pois leva ao aluno a
uma compreensão mais profunda do conteúdo em detrimento de uma “aprendizagem” superficial.
Consequentemente pretendeu-se, todavia, propor uma sequencia didática interdisciplinar, com o
intuito de colaborar com uma perspectiva que apontasse caminhos para o ensino e para a
aprendizagem de modo significativo, eficaz e prazeroso podendo ampliar assim os conhecimentos
dos estudantes ao passo que possibilitassem a construção de relações a partir de situações
presentes no cotidiano do alunado.
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Notas de rodapé relacionadas ao trabalho:

1Trata-se aqui dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais referidos por Zabala (1998).

2Procedimento muito usado por alguns autores de livros didáticos (cf. Barros e Nascimento, 2007).

3Site utilizado para a pesquisa acerca das Tribos Indígenas Bororó e Kayabi.
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