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RESUMO

O presente artigo trás uma proposta didática para os professores de matemática da educação básica a
partir da utilização da interdisciplinaridade para facilitar a compreensão dos discentes com relação aos
conteúdos de ciências e o conhecimento simplificado da corrente matemática denominada
etnomatemática, constituída em três etapas. Para fundamentar o trabalho, foi necessário buscar respostas
em Japiaçu (1976); Fazenda (1994)/(1998); Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental
(2002); Gonçalves (2008); Bittencourt (2004), estes trazem uma grande bagagem histórica do longo
processo do surgimento da interdisciplinaridade no Brasil e D’Ambrósio (2005) que contribui para
fundamentar a Etnomatemática. Por fim, mostrar a importância de utilizar, sempre que preciso, uma
metodologia interdisciplinar nas nossas práticas pedagógicas.
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ABSTRACT

This article brings a didactic proposal for math teachers of basic education from the use of
interdisciplinarity to facilitate the understanding of the students regarding the content of science and
knowledge of the current simplified math called ethnomathematics, consists of three steps. To support the
work, it was necessary to seek answers in Japiaçu (1976); Farm (1994) / (1998); Parameters national
curriculum for primary education (2002), Gonçalves (2008); Bittencourt (2004), they bring a large
luggage long historical process of the emergence of interdisciplinarity in Brazil and D&39;Ambrosio (2005),
which contributes to support the Ethnomatematics. Finally, show the importance of using, whenever I
need an interdisciplinary approach in our teaching practices.
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1 INTRODUÇÃO

A educação básica, mais precisamente o ensino fundamental II, é vista pela maioria dos estudiosos, como
a fase mais importante para os discentes, se todas as disciplinas forem trabalhadas de uma forma mais
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lúdica e interdisciplinar neste nível, os alunos irão para o ensino médio com grande parte das
competências e habilidades garantidas que o preparem para encarar a vida escolar ou profissional de
forma mais independente. Para que estes objetivos sejam alcançados, os professores devem possuir uma
formação que busque garantir o aprendizado significativo dos discentes, principalmente com relação ao
ensino da matemática. Ao longo do tempo, estudiosos da área da educação propuseram documentos que
orientam estes professores, a exemplo dos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais), Bittencourt (2004),
Bicudo (2004) e Japiassu (1976).

É importante que os professores de matemática do ensino fundamental estejam sempre dispostos a
aperfeiçoar suas práticas de ensino, tendo em vista que os conteúdos trabalhados neste nível de
escolaridade são necessários para que haja a compreensão dos conteúdos do ensino médio.

Não podemos esquecer que há matemática inserida em alguns conteúdos de outras disciplinas e no
cotidiano. O professor sempre deve abordar e interrelacionar a matemática com as outras matérias,
mostrando a importância de estudá-la para saber resolver problemas que surgem no dia a dia.

A escola é o ambiente que inclui as relações entre alunos, professores e demais funcionários e estas
ocorrem num clima de respeito e cooperação, e o mais importante de tudo, os estudantes vão com o
objetivo de adquirir novos conhecimentos em todas as disciplinas presentes no currículo escolar. Por isso,
é imprescindível que o professor esteja apto a garantir que esses conhecimentos sejam apresentados de
forma clara e com ações que garantam o sucesso da aprendizagem, inclusive da matemática.

Cada docente deve enxergar a sua profissão sob uma perspectiva desafiadora, encarando todas as
dificuldades em sala de aula e as transformando em práticas mais objetivas e que cada discente tenha
suas dúvidas esclarecidas nos encontros.

Visualizando o processo ensino aprendizagem nessa perspectiva, realizei uma situação didática
interdisciplinar com componentes de matemática e ciências, utilizando uma das correntes matemáticas, a
ETNOMATEMÁTICA, com o conteúdo denominado A produção do lixo comercial e doméstico do
município de Lagarto- SE.

2 INTERDISCIPLINARIDADE DO ENSINO DA MATEMÁTICA

Falar de uma educação significativa para os alunos do ensino fundamental, com relação ao estudo da
matemática, sem falar na formação dos professores, seria uma ideologia. Porque são eles quem irão
transformar os rumos educacionais dos discentes, a partir de uma boa formação e de praticas
metodológicas que somem ao aprendizado destes.

Mendes (2009) relata em suas pesquisas, para que o professor transforme a forma de pensar dos seus
alunos, é necessário que ele tenha um conhecimento das tendências matemáticas.

“O pensamento matemático é uma construção humana e se desenvolve dentro de
um contexto histórico-social e tem reflexos e aplicações neste contexto, que
necessitam ser amplamente compreendidas por todos e não somente por um
grupo pequeno de especialistas. Nesse sentido, os educadores matemáticos tem
se dedicado bastante nas últimas décadas a desenvolver estudos que subsidiaram
a construção de um referencial teórico que possa embasar ações educativas mais
amplas.” (MENDES, 2009, p. 24)

Percebe-se que a forma de se estudar a matemática vem sofrendo alterações, pois, antigamente os
estudos matemáticos eram basicamente mecânicos, os professores não se importavam em contextualizar
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e nem interdisciplinarizar a disciplina. E todos os estudantes da época entendiam que compreender a
matemática era para poucos.

Atualmente essa ideia vem mudando aos poucos, principalmente pelos novos métodos criados pelos
especialistas, como é o caso das tendências matemáticas e as novas tecnologias incorporadas nas escolas
para que o docente possa utilizar e dessa forma, facilitar o aprendizado dos alunos.

Alguns professores de matemática, já usufruem de novas práticas pedagógicas no ensino fundamental,
uma das principais é a resolução de problemas, esta faz com que o aluno encontre sua própria forma de
solucionar uma situação. Além disso, outros já utilizam também a etnomatemática, que usa os
conhecimentos matemáticos de cada discente, para aperfeiçoá-los em sala de aula. Dessa forma os alunos
sentem-se prestigiados pelos educadores.

A necessidade de associar várias disciplinas em um ambiente onde haja aprendizado sempre foi
questionada no decorrer do século XX, segundo Fazenda (1994) a ideia surgiu na Itália e na França por
volta dos anos de 1960, onde os discentes estavam em um momento de busca dos seus direitos, como
resposta, o governo Europeu, resolveu adotar medidas satisfatórias para os estudantes, foi nessas
reivindicações que surgiu a interdisciplinaridade.

As mudanças na sociedade vêm avançando de forma gradativa no decorrer do tempo, logo, as práticas
pedagógicas devem ser modificadas para se adaptar as novas aprendizagens dos discentes. Por isso, a
interdisciplinaridade é uma ferramenta de fundamental importância, para facilitar o conhecimento
adquirido no ambiente escolar ou fora dele. O professor tem o dever de mudar a sua metodologia, que é,
em grande parte de alguns profissionais, tradicionalista.

Por fim, os reajustes na educação, inserindo a interdisciplinaridade como prática pedagógica, é um desafio
também para os alunos, pois a maioria dos professores prefere manter o antigo hábito tradicional, que já
não é tão aceito pelos estudantes.

3 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E A ETNOMATEMÁTICA

Em tempos mais remotos, professores e estudiosos na área da educação, em particular, professores de
matemática, entendiam que só existia o conhecimento matemático dentro de instituições de ensino.
Fernandes, em sua dissertação afirma o seguinte:

Pensamos no aluno que aprende porque existe um professor que ensina e, muitas
vezes, ao falarmos de aprendizagem, limitamo-nos ao aspecto escolar. Isso
porque, desde cedo, é passada a ideia de que devemos ir à escola
&39;&39;aprender&39;&39;, como se antes, fora dela, nada fosse
aprendido&39;. Dessa forma, fica claro de entender que esse conhecimento
matemático em ambientes distintos e longe da realidade escolar está bastante
presente, ou seja, o homem, mesmo sem nenhum tipo de escolaridade, é capaz
de contar. (FERNANDES, 2007, p.20).

Atualmente, essa forma de pensamento vem sendo rejeitada, pesquisadores descobriram que essa ciência
exata, pode ocorrer de maneira bem natural em sociedades onde não há escolas. Desde cedo, aprendemos
indiretamente em nossos ambientes familiares conceitos matemáticos, como por exemplo, jogar xadrez,
bola, e saber distinguir quantidades. Não apenas isso, no dia a dia nos deparamos com muitas situações
onde a matemática está inserida de maneira informal, como em feiras livres e em comunidades
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pesqueiras. Esses conhecimentos matemáticos longe dos ambientes escolares receberam o nome de
Etnomatemática.

Passos (2007) em uma pesquisa realizada com o intuito de identificar conexões entre a etnomatemática e
a educação matemática crítica, apresenta um histórico sobre a origem da mesma, ela afirma que no
terceiro congresso de educação matemática realizado na cidade de Karlsuhe, na Alemanha, no ano de
1976, D’Ambrósio falou pela primeira vez sobre o tema. Ela afirma que não havia ainda um nome
especifico para tal proposta, esta, por sua vez, deu-se a partir de observações que ele começou a realizar
ainda quando trabalhava para a UNESCO em Mali e em Buffalo, no oeste da África. Passos fala ainda que
as experiências vividas por D’Ambrosio o fez chegar à conclusão de que o conhecimento matemático e
suas diferentes maneiras de ser gerado devem ser organizados intelectual e socialmente, para daí ser
difundido. Segundo ele:

O Programa Etnomatemática tem seu comportamento alimentado pela aquisição
de conhecimento, de fazer(es) e de saber(es) que lhes permitam sobreviver e
transcender, através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné ou
&39;ticas&39;) de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver
com (mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem,
está inserido.”( D&39;AMBRÓSIO, 2005, p.112 )

Dessa forma o ensino da matemática não pode ser exclusivista, o profissional da área deve levar sempre
em consideração as diversas formas de aprendizado adquirido pelo discente antes da entrada no ambiente
escolar, considerando principalmente, as condições sociais e sua bagagem histórico-familiar. Essas
conclusões são as bases primordiais desta nova linha de pesquisa. O aprendizado escolar limita-se muita
das vezes ao conhecimento formal da disciplina, aplicando fórmulas prontas, e muito longe da realidade do
aluno. A etnomatemática vem com uma proposta diferente da utilizada tradicionalmente, buscando
aproximar as vivências cotidianas, que estão diretamente ligadas à matemática, com a ensinada na escola.

Em princípio, foi difícil a aceitação do conceito, por ser uma novidade, mas atualmente, grande parte dos
matemáticos vem assimilando bem a ideia.

Em uma entrevista realizada no ano de 2003 para o jornal Diário do Grande ABC, D’Ambrósio faz uma
crítica às autoridades que cuidam da educação Brasileira de um modo geral:

Muita gente pensa que os professores são mal preparados. Isto é falso, a
preparação é boa e competente. Os educadores precisam é perder o receio de
entrar no novo. As autoridades também poderiam ter participação mais ativa,
propiciando condições para o professor fazer o novo. Mas o que acontece são
medidas controladoras como o provão para alunos e professores. Não se resolve
um problema sério com medidas fiscalizadoras e controladoras. Os professores
precisam de medidas mais liberais, pois educadores são criativos e dedicados.
(D’AMBRÓSIO, 2003 p. 1)

Assim, pode-se concluir que os professores estão dispostos a trabalharem a etnomatemática nas escolas,
porém para que isso ocorra, deve-se pensar no conjunto como um todo, e não somente em partes
isoladas. Ele entende que o sistema deve abrir novos caminhos para que o conhecimento matemático seja
desmistificado, e com isso a ideia de que a matemática é absolutamente incompreensível seja banida.

4 SITUAÇÃO DIDÁTICA: AULA INTERDISCIPLINAR ENVOLVENDO AS DISCIPLINAS DE
MATEMÁTICA E CIÊNCIAS

Sabe-se que a matemática ao longo do tempo deixou de ser vista sob um foco de disciplina que só há
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cálculos e o professor não pode relaciona-la com nenhuma outra matéria. Porém, estudos recentes,
mostram que ela é dividida em cinco vertentes conhecida como correntes matemáticas. Dentre as cinco
correntes, a que mais me chamou a atenção durante a faculdade foi a etnomatemática, que foi idealizada
pelo matemático Brasileiro Ubiratan D’Ambrósio. Ele afirma que pessoas que nunca frequentaram o
ambiente escolar possuem o conhecimento matemático, a exemplo de algumas tribos indígenas.

Partindo desse pressuposto, achei interessante mostrar a ideia dessa corrente, de maneira simplificada,
para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Após a semana de provas da escola, resolvi
apresentar o jogo mancala, que há séculos é utilizado por um povo Africano e que tem tudo haver com a
etnomatemática, dessa forma, além de relacionar com o assunto de ciências (lixo, formas de reciclagem, e
locais de reciclagem no nosso município). Apresentei como podemos contribuir com a reciclagem do lixo
doméstico confeccionando o jogo mancala utilizando embalagem de ovos.

Objetivos

• Desenvolver o raciocínio lógico matemático dos alunos,
• Identificar a disciplina matemática no meio social de algumas civilizações que nunca frequentaram o

ambiente escolar;
• Conhecer os locais que desenvolvem o trabalho de reciclagem no nosso município;
• Compreender que a disciplina matemática não é apenas composta de cálculos.

Conteúdos Curriculares

(ciências) Lixo, formas de depósitos do lixo, reciclagem;

(matemática) As quatro operações fundamentais, raciocínio lógico, jogos matemáticos.

Metodologia

Antes de apresentar a sequência didática para os alunos, fui em busca de locais onde se reciclavam o lixo
no município onde moro. Encontrei dois locais, fiz um convite aos responsáveis para fazer uma palestra na
escola, porém eles recusaram, então fotografei o ambiente, fiz uma entrevista e montei um slide.

O trabalho foi realizado em três etapas:

1. Os alunos já haviam estudado o conteúdo com a professora de ciências, bem como o conteúdo de
matemática da unidade já havia encerrado. Lançamos a proposta para eles, falamos que
mostraríamos os locais onde se reciclava o lixo no nosso município (obs.: Eles também não
conheciam esses locais de reciclagem), e com relação a matemática, iria apresentar uma parte da
matemática que eles ainda não conheciam: a Etnomatemática.

1. Nesta etapa, juntamos as três turmas do sexto ano no auditório da escola. A professora de ciências
apresentou o slide, as fotos e a entrevista, após isso, mostrei o slide que falava sobre a
etnomatemática, o jogo mancala, seu contexto histórico e suas regras.

1. Propus que eles utilizassem a criatividade e trouxessem para sala o material para a confecção do
jogo e que eles mesmos criassem suas estratégias e regras para a mancala, a professora de
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ciências propôs que eles confeccionassem objetos de utilidade com o material reciclável.

Adequação das propostas caso haja alunos com necessidades educacionais especiais – NEE

Temos um aluno com deficiência mental, porém que interage muito bem com os colegas, para ele foi
adaptado apenas a sua inclusão nos grupos para a confecção dos objetos e o jogo mancala.

Avaliação

Foi observado que os alunos se surpreenderam com o local destinado a reciclagem no município, a
preocupação com o destino do lixo em suas residências, aprenderam os conceitos básicos da
etnomatemática e as regras da mancala, bem como o contexto histórico deste jogo milenar.

A avaliação foi realizada apenas na observação do comportamento deles quando foi apresentado o slide, a
confecção do material em grupo, e um relato das aulas nestes dias. Pude perceber que foi desenvolvido o
senso crítico deles, o raciocínio lógico, além da curiosidade sobre as regras do jogo e a corrente
etnomatemática.

Auto avaliação

É sempre muito bom realizar atividades interdisciplinares para que os alunos possam expandir seus
conhecimentos, acredito que esse é o principal papel do professor, ser um facilitador para que eles
aprendam sempre. Essa sequencia didática surgiu da necessidade de mostrar aos alunos do sexto ano que
a matemática não esta engessada apenas na sala de aula, resolvendo continhas, sempre procuro
contextualizar o máximo minhas aulas e quando vejo os alunos se surpreendendo a cada nova descoberta,
reforço cada vez mais que estou na profissão certa.

Essa proposta foi uma das quais mais me envolvi, fui em busca dos locais de reciclagem, cumpri a
proposta no tempo estimado, e obtive, ao final, o resultado que esperava. O professor de matemática
deve sempre buscar parceria com os colegas de outras disciplinas sempre que possível, e tentar
interrelacionar a matéria para facilitar o processo ensino/aprendizagem no ambiente escolar, tornando
estes discentes mais questionadores e que saibam identificar a importância dos conteúdos estudados na
escola.
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