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O Projeto Imagens Amazônicas: diálogos entre matemática e cultura na sala de aula 
2007 a 2009) foi desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Matemática e Cultura Amazônica (GEMAZ/UFPA), com o apoio do CNPq. De modo 
geral o objetivo foi investigar possibilidades de aproximações entre a cultura das 
populações amazônicas e o ensino de matemática, em colaboração com professores de 
matemática atuantes no ensino fundamental. As bases teóricas pautaram-se 
essencialmente sobre a Etnomatemática como dimensão educacional (D’Ambrosio, 
2001) e os saberes da tradição como diferentes e complementares aos conhecimentos 
científicos (Almeida, 2001). Os estudos sobre os saberes da tradição cultural amazônica 
e o ensino de matemática, em colaboração com os professores da rede estadual de 
ensino, materializou-se em um DVD-documentário para uso didático. Alguns temas 
trabalhados pelos professores com o apoio do DVD foram: construção de barcos e 
unidades de medidas; açaí da Ilha do Combu, mapas e escalas; cerâmica de Icoaraci, 
simetrias e arte. Neste artigo destaca-se a proposta de diálogo entre os saberes da 
tradição amazônica e o conhecimento matemático e a (auto)formação dos professores na 
constituição colaborativa do Projeto Imagens Amazônicas.  

 

O projeto Imagens Amazônicas: diálogos entre matemática e cultura na sala de 

aula iniciou em 2007, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e Matemáticas da Universidade Federal do Pará (PPGECM/UFPA).  

 O objetivo geral do projeto foi investigar possibilidades de aproximações entre a 

cultura das populações amazônicas e o ensino de matemática, em colaboração com 

professores de matemática atuantes no ensino fundamental. As bases teóricas pautaram-

se essencialmente sobre a Etnomatemática como dimensão educacional 

(D’AMBROSIO, 2001) e os saberes da tradição como diferentes e complementares aos 

conhecimentos científicos (ALMEIDA, 2001). 

As atividades iniciaram-se a partir de um convite aos professores que ensinam 

matemática em escolas próximas do Campus da UFPA/ Belém, a fim de compor um 

grupo colaborativo entre pesquisadores, pós-graduandos e professores da rede pública 

de ensino para o desenvolvimento das ações previamente planejadas, quais foram: 

discutir em bases teórico-práticas possibilidades e limites da transversalização de 

práticas pedagógicas para o ensino de matemática por saberes tradicionalmente 

constituídos no seio das populações amazônicas; elaboração de material didático (DVD- 

documentário) para uso em sala de aula, de acordo com as discussões tratadas no item 

anterior;compatibilizar ações para retorno do material elaborado aos professores 



participantes das discussões previamente planejadas, a fim de suscitar práticas 

pedagógicas efetivas em sala de aula com destaque aos possíveis impactos à 

aprendizagem matemática dos alunos a partir da avaliação realizada pelos próprios 

professores. 

A equipe do projeto organizou grupos de estudos em torno da temática educação 

matemática, cultura e práticas pedagógicas. Nessa etapa foram consultados artigos, 

livros, dissertações e teses, principalmente em Barros (2004), Almeida (2001, 2007), 

Ferrete (2005), Ferrete e Mendes (2004), Silva (2005), como subsídio às discussões 

propostas. Esse material foi selecionado no conjunto da equipe. Os pesquisadores da 

equipe também organizaram, individualmente, suas próprias experiências (educação 

matemática e saberes da tradição amazônica) em consonância com a temática em 

questão. 

No início de 2007 foram visitadas 7 (sete) escolas da rede pública de ensino do 

Bairro do Guamá a fim de divulgar os objetivos do projeto e convidar os professores de 

matemática das respectivas escolas para integrarem a equipe do GEMAZ1 e fazerem 

parte das atividades propostas pelo Projeto Imagens. No total foram convidados 

21(vinte e um) professores de matemática, 13 (treze) deles compareceram a reunião de 

apresentação do Projeto Imagens e da equipe de pesquisadores envolvidos. Desses, 5 

(cinco) professores – 3 (três) homens e 2 (duas) mulheres - conseguiram participar do 

Projeto no período de 2007 a 2009.  

 Uma das dificuldades vivenciadas pelos professores para participarem das 

reuniões do projeto foi a insuficiente ou nenhuma disponibilidade de carga-horária para 

tal. Pois, os professores da rede pública de ensino, em geral, ainda não tem garantia de 

alocação de carga-horária remunerada para estudo ou aperfeiçoamento, semanalmente 

realizado (cerca de 5h/a) em atividades de formação continuada para além do 

planejamento da Secretaria de Estadual de Educação. 

Uma alternativa encontrada pela equipe do projeto, para este problema, foi 

convidar licenciandos da graduação em matemática para substituírem os professores em 

suas respectivas salas de aulas, nos dias e horários dos encontros do GEMAZ na UFPA. 

Tal atividade integrou parte da carga-horária da Disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado, obrigatória aos licenciandos do curso de matemática, pois estava sendo 

                                                           
1 Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Cultura Amazônica. 



acompanhado tanto pela coordenação do projeto quanto pela supervisão dos professores 

escolares. 

 Essa experiência foi interessante para os licenciandos que também participavam 

das reuniões do GEMAZ em outros horários, aproximando-se ao ambiente da pesquisa 

durante o processo de formação docente.  

Os estudos sobre os saberes da tradição cultural amazônica e o ensino de 

matemática, em colaboração com os professores da rede estadual de ensino, 

materializou-se em um DVD-documentário para uso didático. Esse material foi 

elaborado entre os anos de 2008 e 2009. Os professores participaram da organização do 

roteiro, das visitas aos locais de tomada de imagens e depoimentos e da elaboração de 

atividades de ensino sob o enfoque das discussões realizadas nos momentos de estudos. 

Neste artigo será apresentada a proposta de diálogo entre os saberes da tradição 

amazônica e o conhecimento matemático durante a (auto)formação dos professores na 

constituição colaborativa desencadeada pelo Projeto Imagens Amazônicas. 

 

Professores de matemática e artesãos amazônicos: aproximações possíveis 

 A fim de melhor conhecer o grupo inicial de treze professores que compunham o 

projeto Imagens foi aplicado um questionário com questões que pudessem caracterizá-

los quanto ao nível de atuação docente (Ensino Fundamental ou Médio), quanto às 

expectativas em compor esse projeto e quanto ao perfil como professores de 

matemática, traçado por eles mesmos.  

 Em síntese, os resultados foram esses: 4 (quatro) professores atuavam somente 

no Ensino Fundamental, 7 (sete) somente no Ensino Fundamental e Médio, 1 (um) na 

Educação Básica e Ensino Superior e 1 (um) sem atuação em sala de aula. 

 Os professores relacionaram o interesse em participar do projeto a diversos 

fatores. A maioria deles, 6 (seis) professores, estavam ali em busca de aperfeiçoamento 

profissional. 2 (dois) professores tinham interesse de conhecer estratégias/ experiências 

com finalidades de motivação para seus alunos. Apenas 3 (três) indicaram interesse em 

conhecer trabalhos que discutissem a matemática na perspectiva cultural. Os outros dois 

aceitaram o convite pela curiosidade em conhecer a proposta do projeto e pelo 

vislumbre da possibilidade de vivenciar relações entre teoria e prática envolvendo 

contextos matemáticos. 

Sobre o papel de professores de matemática expressado por cada um dos 

professores, cinco deles expuseram, fundamentalmente, um compromisso profissional 



com a formação matemática para a cidadania; três posicionaram-se com uma 

responsabilidade de autoformação e busca de transformações em suas próprias práticas 

profissionais para melhor desempenho em sala de aula; três indicaram que o papel do 

professor remete-se a auxiliar os alunos a se desenvolverem a partir do ambiente 

escolar; e dois apenas indicaram uma satisfação em ser professor. 

Os professores ainda indicaram os principais objetivos para o ensino de 

matemática: um professor indicou que o objetivo do ensino de matemática é 

desenvolver raciocínios; três deles sugeriram que o objetivo do ensino deve ser de 

desmistificar a matemática como algo difícil e enfadonho; outros quatro disseram que a 

matemática deve ser ensinada para ser objeto de uso nos problemas do dia-a-dia; dois 

afirmaram que o ensino de matemática está para o desenvolvimento integral a partir da 

matemática relacionada com outras áreas e ciências; e dois professores não se 

manifestaram sobre essa questão. 

 Os encontros com os professores aconteciam semanalmente na UFPA e, além 

das discussões teóricas sobre práticas de ensino de matemática e cultura, também foram 

retratados os aspectos práticos da elaboração de um material iconográfico (DVD-

documentário). Esse material deveria ser de fácil acesso e uso por outros professores. O 

registro dos depoimentos das pessoas que fazem o cotidiano dos saberes da tradição 

cultural amazônica tornava-se fundamental nesse material, segundo as próprias 

discussões teoricamente trabalhadas ali. 

 A perspectiva teórica da Etnomatemática foi abalizada no âmbito desse projeto 

enquanto ação pedagógica em dimensão educacional da Etnomatemática 

(SEBASTIANI FERREIRA, 2007; D’AMBROSIO, 2001). 

As discussões centraram-se na compreensão da Etnomatemática como um 

campo de estudos e pesquisas que valoriza ideias matemáticas, por vezes, ausentes do 

cotidiano escolar. São ideias matemáticas presentes no cotidiano das pessoas, das 

práticas profissionais, de grupos culturalmente identificáveis. Isto não quer dizer que a 

Etnomatemática despreza a matemática da escola, a matemática do campo científico. 

Estas seriam matemáticas de um grupo específico – da instituição escola, da Academia 

– seriam etnomatemáticas que também merecem ser compreendidas e difundidas em 

atendimento aos grupos que se interessam por elas. Porém, a Etnomatemática na 

perspectiva do estudo feito neste projeto, se contrapõe a supremacia de uma única 

matemática, talvez a mais difundida delas, aquela que comumente conhecemos pela 

escolarização.  



Certamente uma das aversões dos estudantes com relação à matemática está 

ligada às experiências matemáticas escolares/ acadêmicas enfáticas em técnicas de 

resolução de exercícios, algoritmos que parecem mágicas, expressando, talvez, apenas 

sínteses de uma construção matemática relacionada as necessidades humanas, seja em 

aspectos interdisciplinares, intradisciplinares ou transdisciplinares. Essas construções 

em geral não são tratadas, discutidas e valorizadas por muitos daqueles que são 

responsáveis pela educação matemática em ambientes de ensino, em seus mais diversos 

níveis.  A Etnomatemática, com vistas à ação pedagógica, busca trazer à tona essas 

construções e não apenas as sínteses. A intenção é oportunizar compreensões da 

matemática com sentido e significado para os que lidam ou dedicam estudos a ela, 

inclusive para os que querem aprofundar esses estudos. 

É compreensível que as pessoas não se interessem por coisas que não tenham 

sentido e significado em suas vidas. Por vezes, o tratamento limitado que é dado a 

matemática, restrito em domínios de técnicas ou como ferramenta de cálculos pode 

gerar esses descontentamentos. Aí entra um aspecto importante: o preparo de 

profissionais da educação, a partir de estudos e práticas, para além dessa visão restrita 

da matemática. A Etnomatemática pode contribuir com a formação de professores por 

fomentar reflexões, questionamentos e ações sobre as relações constitutivas da 

matemática enquanto uma produção humana e como tal, não isenta de interligações 

culturais.  

A Etnomatemática, na perspectiva do projeto em questão, não se enquadra como 

uma metodologia de ensino nem como uma nova disciplina. D’Ambrosio (2001) 

apresenta uma classificação para as várias dimensões da Etnomatemática: conceitual,  

histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. Essas dimensões não são 

isoladas entre si, porém, cada uma delas enfatiza elementos próprios dados por tal 

classificação. 

Em dimensão educacional, a etnomatemática assume uma proposta pedagógica 

na qual a matemática é viva, transcultural e transdiciplinar. A matemática acadêmica 

não perde sua relevância na construção de uma geração criativa e crítica, mas é tida 

como parte de um conjunto formado por outras matemática também importantes para a 

constituição de nossa sociedade. 

 Em se tratando da dimensão educacional da Etnomatemática, muitos 

pesquisadores  como Borba (1987), Halmenschalager (2001), Knijnik, (2004), Oliveira, 

(2004), Bandeira, (2008) entre outros, preferem tratar de uma abordagem 



etnomatemática com vistas à educação matemática escolar. Essa abordagem propõe em 

primeira instância, conhecer aspectos da cultura dos grupos que viverão/vivem o ensino 

da matemática. É relevante questionar sobre quais os objetivos, interesses, necessidades 

do grupo para que possam ser feitos os encaminhamentos metodológicos e a seleção de 

conteúdos, sem perder de vista os aspectos interdisciplinares, intradisciplinares ou 

transdisciplinares que compõe a matemática. O grupo pode ser formado, por exemplo, 

por crianças, adolescentes ou jovens e adultos, de uma escola urbana, ribeirinha ou 

indígena (SANTOS, 2002; QUEIROZ, 2008; COSTA, 2009; para citar algumas). Seja 

qual for o grupo, há de se considerar as características da educação matemática em 

termos universais e particulares, globais e locais, plurais e singulares.  

 Em função dos estudos teóricos realizados em momentos anteriores e 

considerando as possibilidades de deslocamento da equipe para os locais a ser realizado 

o levantamento de imagens, as visitas técnicas (em média três com duração de um a três 

dias em cada uma delas) concentraram-se nos seguintes Municípios: Abaetetuba-PA , 

Cachoeira do Arari-PA e Ilha do Combu. Tais locais são reconhecidos por práticas da 

tradição amazônica como: a construção artesanal de barcos, berço da cerâmica 

marajoara e a extração de açaí, respectivamente. 

 Essas três atividades tradicionalmente reconhecidas no Estado do Pará contêm 

processos, idéias matemáticas que seguem modelos organizados, sistematizados e 

difundidos por algumas pessoas dessas regiões que mantém a tradição, renovada pelas 

condições desses tempos. Essas pessoas detêm saberes que não são institucionalizadas 

em ambientes educacionais próprios. As ideias matematizantes por eles elaboradas para 

a resolução de problemas em suas práticas não seguem, por vezes, os mesmos modelos 

apresentados pela escola.   

 Em função de algumas interferências de ordem operacional com os sujeitos de 

interesse para a pesquisa, o Município de Cachoeira do Arari (ilha do Marajó-PA) foi 

substituído pelo Distrito de Icoaraci, na grande Belém-PA. No entanto, existe a intenção 

em outra oportunidade de retomarmos os trabalhos retratando a cerâmica marajoara e os 

possíveis processos matematizantes suscitado pela construção dos objetos de barro. 

 Mestre Rosemiro Pinheiro Pereira foi selecionado para ser o expositor dos 

saberes tradicionais contidos na confecção de cerâmicas em Icoaraci pela qualidade dos 

relatos por ele realizados. Em Icoaraci há grande comercialização de cerâmicas, réplicas 

das marajoaras, tapajônicas e de criações próprias realizadas por mestres-artesãos em 



ateliês “de fundo de quintal”, geralmente em cômodos subseqüente aos de 

comercialização dos objetos em cerâmicas.  

  As imagens foram captadas em pelo menos três visitas com mais de uma hora de 

filmagem em cada uma delas, entre entrevistas e captação de imagens. Também foram 

feitos registros fotográficos de objetos e artesãos trabalhando no local.   

 Os professores e pesquisadores tiveram oportunidades de entrevistar pelo menos 

três ceramistas e um desenhista a fim de identificar ideias matemáticas contidas nessa 

prática ou mesmo registrar in loco aspectos anteriormente e teoricamente estudados nas 

reuniões em grupo. 

 A carpintaria naval artesanal foi outro tema escolhido em função das discussões 

realizadas nos encontros do GEMAZ e demais professores. Mestre Zelico (Manoel 

Batista) é atualmente o mais antigo artesão vivo e em atividade na cidade de 

Abaetetuba-PA. Ele expõe as etapas constitutivas da construção de barcos em madeira 

de 30 a 100 toneladas. A equipe de pesquisadores do projeto, professores escolares e 

mestrandos tiveram oportunidade de participar do levantamento de imagens, registradas 

em filmagens e fotografias, além de levantarem informações sobre situações que 

envolvem raciocínios matemáticos  na realização da atividade de construir barcos, na 

perspectiva do próprio mestre Zelico, através de entrevistas. 

 Foram realizadas três visitas técnicas em Abaetetuba sendo a primeira delas para 

a sondagem nos estaleiros e sobre a disponibilidade dos mestres-artesãos em ceder 

informações e imagens. 

 O estaleiro São José, conhecido como “estaleiro do Espergueti”, foi o local onde 

aconteceram as gravações de depoimentos dados por mestre Zelico aos pesquisadores e 

professores do projeto. Além dos aspectos matemáticos possíveis de serem tratados a 

partir das colocações feitas por mestre Zelico, também podem ser explorados os 

aspectos educativos trazido em seu relato sobre sua própria história de vida. 

 O terceiro é último tema tratado no DVD-documentário foi a extração de açaí na 

ilha do Combu-PA. O açaí, fruto tradicionalmente consumido na região amazônica é 

extraído dos açaizeiros de forma tradicional e armazenado em cestos tecidos com a 

palha de guarumã (palmeira regional). Os cestos são utilizados não só para 

armazenamento e transporte do fruto, mas, também como unidades de medida para 

comercialização. Os senhores Odinaldo Pena Quaresma (Didito) e Orivaldo Quaresma, 

ambos extrativistas, foram nossos colaboradores na concessão de imagens e 

depoimentos. 



 Sobre este tema foram retratados também a comercialização do fruto em Belém-

PA, na feira do Ver-o-Peso, a mais tradicional desta cidade. O comerciante Marcelo 

Costa Gonçalves informa sobre a compra e revenda do fruto para beneficiamento. 

 O último tópico se dá num posto de venda de açaí para consumo, também 

ambiente tradicionalmente referenciado por uma bandeirinha vermelha na entrada do 

estabelecimento. O comerciante José Jones que trabalha com a venda da polpa ou sumo 

do açaí comenta sobre as relações de medida entre o fruto in natura e pós 

processamento. Também trata de preços e medidas e interfaces com os períodos de safra 

do fruto.  

 Após a tomada de imagens iniciou-se o processo de tratamento das imagens e 

som, seleção das tomadas e composição da seqüência para cada um dos temas do 

documentário a fim de atender os aspectos didáticos propostos pelo projeto. Foram 

selecionados imagens e depoimentos ricos em informações a serem exploradas na 

relação matemática e saberes da tradição cultural, em nível do conteúdo matemático 

possível de ser trabalho no ensino fundamental. 

 O material foi sendo aperfeiçoado ao longo dos debates e proposições da equipe 

do projeto, mestrandos, licenciandos e, sobretudo, professores escolares envolvidos. O 

DVD ficou satisfatório para uso em sala de aula em março de 2009. 

 Em muitos momentos do acompanhamento da elaboração do DVD pelos 

professores escolares surgiram discussões com os demais membros da equipe do projeto 

sobre as possibilidades de diálogos entre a matemática expressada pelas as pessoas que 

informavam sobre seus saberes tradicionais e a matemática proposta nos referenciais 

didáticos escolares. 

 O diálogo na perspectiva desse projeto não está para a fusão ou tradução entre 

estratégias diferentes de pensamento. Como sugere Lévi-Strauss (2001),  a estruturação 

dos saberes tradicionais e do conhecimento científico/escolar expressam modos 

diferentes de se pensar os problemas, os fenômenos. Tipos de pensar denominados por 

ele como pensamento selvagem e pensamento domesticado. O pensamento selvagem 

estaria mais próximo à lógica do sensível, da estimativa, da construção a partir dos 

objetos que estão mais ao alcance das mãos, aqui representado pelos saberes da 

tradição. O pensamento domesticado mais próximo da lógica do planejamento, da 

precisão, de objetos muitas vezes não construídos no meio físico, representado aqui pela 

matemática escolar. Ambos presentes na humanidade, sem status hierárquico de um 

sobre o outro, apenas de diferenciação e não de separação. Apenas se apresentam em 



graus de intensidade desiguais, talvez em função, também, das experiências culturais 

vivenciadas pelos sujeitos construtores desses pensamentos (selvagem e domesticado). 

 Nas palavras de Almeida (2007, p.14): 

 

Fazer dialogar essas duas estratégias e pensar a natureza (que inclui o próprio 
homem, é bom lembrar) reduz a escala de distanciamento da ciência em 
relação aos fenômenos; permite exercitar uma escuta mais apurada de outras 
linguagens que não se reduzem à linguagem das palavras; ajuda a reorganizar 
em patamares mais complexos os conhecimentos que dispomos para pensar 
melhor o novo século e seus desafios.     

 
 

 Portanto, as orientações de toda a constituição do DVD e, consequentemente, 

das atividades de ensino potencializadas por esse material, primaram por salvaguardar a 

perspectiva do diálogo entre os saberes da tradição amazônica e dos conhecimentos 

matemáticos escolares propostos para o ensino fundamental. 

 Também ficou destacado que esse tipo de abordagem é insuficiente se tomada 

com exclusividade. A diversidade de abordagens, metodologias, estratégias didáticas 

proporcionam melhor condição para a construção matemática a ser realizada pelo 

sujeito da aprendizagem. 

 

Diálogos semeados 

Dos encontros para estudos com os professores foi possível considerar que não 

há receitas para o desenvolvimento de práticas pedagógicas sob a abordagem 

etnomatemática. Nem tão pouco a Etnomatemática pode ser considerada como “tábua 

de salvação” aos desafios atualmente postos pela área da educação matemática. No 

entanto, é possível que pela complementaridade entre pesquisa e ensino de matemática 

dentro da abordagem etnomatemática possa auxiliar a produção de novos 

conhecimentos e de ações efetivas para a melhoria da formação dos nossos estudantes e 

professores, através da educação matemática compromissada com a diversidade 

cultural. 

 Em síntese, tomando as palavras de D’Ambrosio (2001, p. 46): 

 

A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da matemática algo 
vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. 
E, através da crítica, questionar o aqui e agora. Ao fazer isso, 
mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural. 
Estamos, efetivamente, reconhecendo na educação a importância das 



várias culturas e tradições na formação de uma nova civilização, 
transcultural e transdisciplinar. 

 

  

 Desta feita, o trabalho com os professores envolvidos no projeto Imagens 

Amazônicas, com relação aos possíveis diálogos entre os saberes da tradição cultural da 

população amazônica e a educação matemática escolar, propõe um reconhecimento da 

importância das várias culturas e tradições a partir da educação matemática sob a 

responsabilidade, também, de professores de matemática. Portanto, a (auto)formação 

dos professores de matemática é um aspecto relevante e estratégico para a efetivação 

desse tipo de diálogo no contexto da sala de aula.  

 A formação, compreendida neste projeto, é um processo vital e permanente de 

morfogêneses e metamorfoses emergindo das interações entre a pessoa e o meio 

ambiente físico e social (PINEAU, 2004). Esta perspectiva de formação do ser professor 

esta abalizada, sobretudo, pela autoformação não como um processo isolado, mas um 

“componente da formação considerada como um processo tripolar, pilotado por três 

pólos principais: si (autoformação), os outros (heteroformação)  e as coisa 

(ecoformação) (GALVANI, 2002). 

 As interações possíveis de serem construídas por cada professor através das 

experiências vividas com professores da equipe do projeto, mestres-artesãos, estudantes 

de pós-graduação, graduação e do ensino fundamental, a partir das atividades 

colaborativas propostas pelo projeto Imagens, constituí parte do processo de 

autoformação tecida na relação com outros (heteroformação). Estas interações estão 

diretamente conectadas aos ambientes da universidade, da escola, do estaleiro, do ateliê 

de cerâmica, da mata amazônica, da feira ou do comércio, orientados também pelos 

objetos próprios de cada lugar, por uma autoformação em processo com as coisas  

(ecoformação). 

Em síntese, a proposta de diálogo entre os saberes da tradição amazônica e o 

conhecimento matemático é integrante da autoformação dos professores, mediada pela 

perspectiva da Etnomatemática em dimensão educacional na constituição colaborativa 

do dos referenciais teóricos e de materiais didáticos do Projeto Imagens Amazônicas. 

Para o Projeto Imagens Amazônicas a Etnomatemática contribui como 

entendimento dos possíveis diálogos entre as ideias matemáticas próprias de um grupo e 

de diversos outros. As ideias matemáticas próprias de um grupo de estudantes 



ribeirinhos que lidam com a extração e comercialização do açaí podem ser retratadas em 

contexto escolar sob os interesses desse grupo. Isto não implica que outras ideias 

matemáticas, inclusive aquelas exigidas em concursos ou avaliação de habilidades 

matemáticas que, talvez, não estejam presentes no cotidiano não possam, também, se 

fazer presente no trabalho pedagógico sob a abordagem Etnomatemática. Claro que não 

sob o enfoque restrito, em termos de sínteses e técnicas de cálculos como já comentado 

anteriormente.  

 Desta feita, as principais sugestões de atividades desenvolvidas pelos 

professores foram: construção de barcos, unidades de medidas não convencionais e 

relações com espaço e formas geométricas; construção de barcos, simetrias e arte; 

extração de açaí, unidade de medida regional e unidade de medida convencional; 

extração de açaí, espaço e formas geométricas; extração de açaí e modelos matemáticos 

que expressão relações de comercialização: conversão entre unidades de medidas, 

cálculos de custos e lucro, porcentagens e frações; Ilha do Combu, grandezas e medidas, 

escalas, proporcionalidade dimensões de área; cerâmica de Icoaraci, os sólidos 

geométricos, unidades de massa e volume; cerâmica de Icoaraci, simetrias e arte. 

 As atividades foram realizadas por cinco professores em cinco turmas do ensino 

fundamental de três escolas estaduais. O objetivo foi avaliar, na perspectiva dos 

professores envolvidos na proposta do projeto, a viabilidade e possíveis adequações 

para utilização do DVD-documentário no âmbito da sala de aula, considerando as 

atividades de ensino de matemática elaboradas por eles na perspectiva do diálogo entre 

os saberes da tradição e a matemática escolar. 

 A partir dos relatórios dos professores sobre a experiência vivenciada por eles 

durante o uso do DVD-documentário em sala de aula, podemos destacar algumas 

reflexões: 

 

Durante a conversa sobre o vídeo, os alunos enfatizaram o interesse pelo açaí, 
citando o não conhecimento de seu procedimento e alguns também citaram o 
não conhecimento da localização da Ilha do Combu. (Professora A).  
 
(...) acreditava que na 8ª série os alunos saberiam utilizar a régua de forma 
correta, porém uma quantidade considerável de alunos, os quais não recordo-
me com exatidão o valor, não sabiam como iniciar a medição. Estavam com 
dúvidas se esta começava do n° 0 ou do n° 1. (Professora B). 
 
Durante o procedimento de medição da rasa [cesto em palha] contida nos 
desenhos, iniciou-se a discussão sobre largura, altura e suas definições, onde 
não se buscou, como objetivo principal, uma resposta exata e correta 
referente a medição e sim, a compreensão dos alunos: de altura como uma 
dimensão de alto a baixo ou a elevação acima de um ponto, e de largura 



como extensão no sentindo oposto ao comprimento, sendo a menor das 
dimensões de uma superfície. (Professora C). 
 
Vi como importante, ter escalas como assunto principal, pois além de trazer 
ganchos a outros assuntos, este traz a possibilidade de trabalhar com variadas 
localidades e abordar diferentes culturas. (Professora C). 
 
Percebi que os saberes da tradição, antes ausentes, agora fazem parte do 
conjunto de conhecimentos que os alunos possuem e que, nem por isso, 
deixaram de aprender a matemática escolar. (Professora D).  
 
A maioria dos alunos evidenciou em seus textos a sabedoria do mestre que 
não tinha estudo escolar mas que, mesmo assim, fazia seus barcos com 
bastante precisão. Muitos observaram que não é simples a construção de 
embarcações e valorizaram o fato de que muita matemática é aplicada nessas 
construções, mas que o mestre o faz com tanta habilidade e sem utilização de 
instrumentos de precisão. (Professor E). 

 

 

 Os professores perceberam que um saber tradicional como a extração do açaí, 

vivo no cotidiano das populações amazônicas haja visto o alto consumo desse produto 

nessa região, é desconhecido por alunos que vivem, consomem, constroem essa mesma 

região. O conhecimento matemático a ser discutido com o contexto do documentário 

apresentado não era a única novidade trazida por esse material. 

  Através das informações advindas do documentário, os saberes da tradição 

oportunizaram atividades de ensino envolvendo trabalhos com grandezas e instrumentos 

de natureza local e global. Os professores puderam avaliar procedimentos e dificuldades 

dos seus alunos frente às situações/ discussões suscitadas pelo DVD e organizadas 

previamente em atividades para uso em sala de aula. 

 Ao lado da oportunidade do desenvolvimento de conteúdos matemáticos, 

também foram trabalhados aspectos culturais, geográficos e históricos das populações 

que mantem os saberes da tradição amazônica em seus cotidianos e como parte do 

contexto histórico dos próprios alunos.  

 O reconhecimento dos saberes da tradição em diálogo com os conhecimentos 

matemáticos escolares permitiu a valorização de ambos na construção de saberes outros, 

sejam os formalizados institucionalmente, sejam os sistematizados no cotidiano dos 

intelectuais da tradição (ALMEIDA, 2008). Esse encontro dialógico opera uma 

educação também matemática para a inclusão de valores, ideias e raciocínios por vezes 

rechaçados, menosprezados e ignorados pelo fazer da sala de aula. É preciso atentar 

para os possíveis desdobramentos da ausência de diálogos entre saberes para a formação 

de estudantes e professores desses tempos. Pois,  

 



Perguntar e responder sobre nosso papel de educadores e aprendizes é uma 
tarefa inadiável. Se estamos no coração do sistema educacional – seja como 
alunos, seja como professores -, é desse lugar que devemos refletir sobre 
como aprender e educar para a complexidade do mundo e para a incerteza, 
que é marca do nosso tempo. Nossa tarefa é, pois, intransferível. Ninguém 
poderá desempenhá-la por nós, nem em nosso lugar. Cabe-nos avaliar como 
as instituições educacionais têm desempenhado sua missão de educar o 
cidadão para a vida. (ALMEIDA, 2008, p.135). 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Na avaliação da equipe do Projeto Imagens foi considerado que os objetivos 

fundamentais desse projeto foram alcançados, no entanto, muitas lacunas também foram 

evidenciadas para que, sobre o eixo principal desse projeto “diálogos entre matemática e 

cultura na sala de aula”, outras investigações sejam realizadas. 

 Dentre as temáticas de novas pesquisas emergidas do decurso do Projeto 

Imagens Amazônicas, é possível destacar intenções de investigações sobre: as 

aprendizagens matemáticas e de outras ordens, de estudantes da Educação Básica, a 

partir da proposta do projeto; aprofundamentos sobre o papel de experiências, como as 

propostas pelo Projeto Imagens, na autoformação de professores de matemática e 

estudantes de graduação; aspectos epistemológicos da construção de conhecimentos 

gerados a partir das relações possíveis entre  conhecimentos escolares e dos saberes da 

tradição; 

 As experiências acumuladas durante o desenvolvimento do projeto Imagens 

Amazônicas e a aquisição de equipamentos midiáticos suscitaram novas idéias para a 

elaboração de outros materiais didáticos. Dentre eles, encontra-se em fase de elaboração 

um DVD direcionado aos professores (DVD-documentário para professores), com 

discussões didáticas e de referenciais teóricos-científicos relacionadas ao conteúdo 

tratado no DVD-documentário resultante do Projeto Imagens. Esse material conterá 

depoimentos dos membros da equipe do Projeto Imagens correlacionados aos 

depoimentos das pessoas que dizem sobre os saberes da tradição no DVD-documentário 

e ainda, será mesclado com depoimentos de renomados professores-pesquisadores da 

área da Educação Matemática que já cederam suas imagens e falas para este fim. 

 O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática e Cultura Amazônica 

(GEMAZ) e a equipe do referido projeto desenvolveu várias aprendizagens de ordem 

técnica e científicas oportunizadas pela realização do Projeto Imagens Amazônicas. No 

entanto, algumas condições de ordem externa ao planejamento do projeto, mas, em total 



articulação com este, tiveram que ser superadas em favor de sua conclusão em tempo 

hábil. As principais dificuldades encontradas para o pleno êxito do projeto foram: 

ajustar horários disponíveis da equipe do projeto com os horários disponibilizados pelos 

professores-escolares; ajustar os agendamentos entre os membros da equipe do projeto, 

da equipe técnica e os artesãos para a tomada de imagens para o DVD; o período de 

greve das escolas públicas partícipes do projeto no momento de utilização do DVD-

documentário; reposição de aulas pós-greve o que ocasionou afastamento dos 

professores-escolares das atividades em desenvolvimento no projeto e por fim, 

precariedade em pelo menos duas escolas onde os professores-escolares trabalham e 

portanto, onde usaram o DVD-documentário com bastante dificuldade (falta de energia, 

equipamentos quebrados, salas mal acondicionadas entre outros). 

 A perspectiva do GEMAZ é avançar nos estudos teóricos proeminentes da 

relação educação matemática, ensino de matemática, cultura e saberes da tradição e 

também, contribuir com a formação de professores atuantes na Educação Básica, 

sobretudo da região Amazônica, por uma educação matemática eficaz e ética para a 

formação de nossos estudantes. 
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