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ETNOMATEMÁTICA: possibilidades da aprendizagem matemática no cultivo da cebola 

 
 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar como o ensino de Matemática, 
especificamente a unidade temática geometria, pode ser desenvolvido em sala de aula e fora 

dela, considerando situações do cotidiano dos indivíduos, especialmente no cultivo  de 

cebolas. A pesquisa, de natureza qualitativa, com descrição da prática etnográfica, foi 

realizada em uma escola na região do semiárido baiano, com alunos e professora de uma 

turma multisseriada do 4º e 5º anos iniciais. O trabalho foi desenvolvido a partir das seguintes 

etapas: apresentação do projeto à direção da instituição de ensino; entrevista e conversas 

informais com professora e alunos; observação das aulas de Matemática; acompanhamento 

dos alunos que ajudavam os pais no cultivo de cebolas; planejamento e desenvolvimento das 

aulas de Matemática no e sobre o quadro de cebolas, na escola e fora dela, com professora e 

alunos; análise das aulas de Matemática com a cultura da cebola e os registros em sala de 

aula. Para coleta de dados, utilizamos o diário de campo, anotando como os alunos faziam o 

registro de conceitos matemáticos (unidade temática Geometria) no quadro de cebolas. Nesse 

diário, consideramos o raciocínio matemático, transcrições de vídeos e áudios e entrevista 

com a professora. Para a análise do material produzido, recorremos a triangulação dos dados 

pelo seu movimento na organização do texto, ponderando, como categorias de análises, as 

duas Etnomatemáticas, a saber: a Matemática escolar e a Matemática no cultivo da cebola. 

Com a leitura do material, compreendemos que a aula de Matemática planejada e 

desenvolvida na escola atendia a um conjunto de definições, nomes, propriedades presentes 

em livros didáticos e distanciadas de situações da comunidade. Enquanto as atividades 

desenvolvidas no cultivo da cebola estabeleciam uma relação entre os saberes matemáticos 

(escolar e do cultivo da cebola) de forma dinâmica, de modo a promover uma rede de 

conhecimentos para além dos conteúdos abstratos de Geometria. Por fim, além das mudanças 

em relação saber/fazer na comunidade, a pesquisa indicou a necessidade de repensar: a) o 

ensino de Matemática considerando os saberes/fazeres da comunidade; b) a relação do 

conhecimento matemático com as outras áreas do conhecimento; c) a criação de condições 

para auxiliar os alunos na construção do conhecimento de uma maneira geral em Matemática, 

visto que demonstraram potencial de aprender Matemática e, certamente, as demais 

disciplinas. Como produto, temos um tripé: as reflexões das aulas em sala, a construção do 

quadro de cebolas e o retorno das aulas com o cotidiano dos alunos. Esses três momentos se 

transformaram em um projeto de formação de professores no ensino de Matemática, baseado 

nos resultados da pesquisa. 

 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Etnomatemática. Geometria. Quadro de cebolas. 



ETHNOMATHEMATICS: possibilities of mathematical learning in onion crop 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to analyze how the teaching of Mathematics, specifically the thematic 

unit geometry, can be developed in the classroom and beyond, considering everyday  

situations of individuals, especially in onions. The research, of qualitative nature and use the 

ethnographic practice, was realized in a school in the semi-arid region of Bahia, with students 

and teacher of a multi-series group of the 4th and 5th years. The work was developed from the 

following stages: presentation of the project to the direction of the educational institution; 

interview and informal conversations with teacher and students; observation of mathematics 

classes; accompaniment of the students who helped the parents in the cultivation of onions; 

planning and development of Mathematics classes in and on the board of onions, in school 

and outside, with teacher and students; analysis of the Mathematics classes with the onion 

culture and the records in the classroom. For data collection, we used the field diary, noting 

how the students recorded the mathematical concepts (thematic unit Geometry) in the onion 

frame. In this diary, we consider mathematical reasoning, transcripts of videos and audios and 

interview with the teacher. For the analysis of the material produced, we used the  

triangulation of the data by its movement in the organization of the text, pondering, as 

categories of analysis, the two Ethnomathematics, namely: School mathematics and 

Mathematics in onion cultivation. With the reading of the material, we understood that the 

Mathematics class planned and developed in the school served a set of definitions, names, 

properties present in textbooks and distanced from community situations. While the activities 

developed in onion cultivation established a relationship between mathematical knowledge 

(school and onion cultivation) dynamically, in order to promote a network of knowledge 

beyond the abstract contents of Geometry. Finally, in addition to the changes in relation to 

know-how in the community, the research indicated the need to rethink: a) the teaching of 

Mathematics considering the knowledge / actions of the community; b) the relation of 

mathematical knowledge with other areas of knowledge; c) the creation of conditions to assist 

students in the construction of knowledge in general in Mathematics, as they demonstrated the 

potential to learn Mathematics and certainly the other disciplines. As a product, we have a 

tripod: the reflections of classrooms in the classroom, the construction of the onion board and 

the return of classes with the students' daily life. These three moments became one teacher 

formation project in teaching in mathematics, based on research results. 

 

Keywords: Mathematics Teaching. Ethnomathematics. Geometry. Frame of onions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A minha1 primeira trajetória na educação envolvendo conhecimentos da agricultura e 

Matemática aconteceu no período em que fiz o curso de técnicas agrícolas, ainda no Ensino 

Médio, em 2001, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Sertão do São 

Francisco - BA. No mesmo ano (2001), comecei a graduação no curso de Pedagogia, pela 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), que foi concluída em 2008. 

Em 2010, cursei a especialização em Metodologia do Ensino de Matemática e Física2, 

oportunidade em que comecei a estudar os fundamentos da Matemática, baseado nos estudos  

e pesquisas realizadas pelo pesquisador Ubiratan D’Ambrósio, e a refletir sobre como o 

ensino de Matemática deveria ser apresentado conforme os fundamentos da Etnomatemática. 

Considerando que a Matemática pode ser aprendida por meio de práticas cotidianas 

que emergem das e nas culturas, possibilitando que a criatividade das crianças, jovens e 

adultos fluírem livremente e observando como buscam soluções para resolverem cálculos 

matemáticos. E, dessa forma, devido a esses conhecimentos culturais de cada localidade, 

salientamos que isso poderia ser proposto nas escolas formais. 

Após a conclusão do curso de Metodologia do Ensino de Matemática e Física, fui 

aprovado no concurso, no ano de 2013, assumindo a função de coordenador pedagógico, em 

uma escola da região do semiárido baiano (Curaçá-BA), onde continuo em atuação. 

Nesse contexto, na organização da vida cotidiana no município, em 2013 e nos demais 

anos de trabalho, comecei a observar como os alunos do 4º e 5º anos de uma escola dessa 

região se comportavam nas aulas de Matemática. Fui percebendo as dificuldades que tinham 

para construir os conceitos básicos sobre conhecimentos elementares nessa disciplina. Isso 

também era relatado pelos professores nos momentos de planejamento e conselhos de classe 

que ocorriam na escola. Segundo os docentes, os alunos (4º e 5º anos), em sua maioria, 

estavam desmotivados, não conseguiam resolver operações básicas como: multiplicar por dois 

números, subtrair etc. 

Em agosto de 2017, ingressei na Pós-Graduação em Formação de Professores da 

Educação Básica (PPGE) com a ideia de trabalhar a Matemática nos anos iniciais a partir da 

perspectiva Etnomatemática. Proposta de pesquisa que foi aprovada e, com os estudos e o 

 

 
1 Utilizei a 1ª pessoa do singular, em alguns momentos da introdução, por me referir a trajetória escolar do autor 

da pesquisa. 
2 Curso ofertado no Centro Universitário Internacional UNINTER– Juazeiro - Bahia. 
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‘olhar’ de pesquisador, em abril de 2019, retorno os estudos, dessa vez, ingressando na 

Graduação em Matemática no Centro Universitário Internacional (UNINTER). 

Refletir sobre o ensino e aprendizagem dos conceitos de Matemática e saber lidar com 

as problemáticas, ou seja, pensar o aluno e professor como aprendizes, atualmente, pode ser 

uma das maneiras mais propícias de promover o diálogo matemático, de modo a começar a 

perceber que os saberes locais também são necessários no ambiente escolar formal. 

Nesse momento, começamos a pensar em uma aprendizagem que contribuísse com a 

reflexão e o desenvolvimento do pensamento matemático, considerando o conhecimento 

advindo do local em que residem, de modo a valorizar o aluno como um ‘cidadão ético’, 

‘autônomo’ e civilizado. Assim, construir práticas de ensino relacionadas com o seu cotidiano 

possibilitam maiores chances para inserir-se na sociedade e conquistar melhores condições de 

vida por meio da formação. 

A princípio, o ensino da Matemática realizado de forma contextualizada tem como 

características propor análises, discussões, apropriação de conceitos e formulação de ideias. 

No contexto da Educação Matemática, parece ser possível desenvolver um trabalho baseado 

na perspectiva da Etnomatemática, principalmente, quando se trata de comunidades com 

culturas e vivências de situações cotidianas. 

O que parece acontecer, ainda, no processo de ensino e aprendizagem é a transmissão 

de regras que transforma o ler, fazer e entender matemático em um processo mecânico e 

convencional. Parece que a educação ainda não conseguiu se libertar do modelo reprodutor de 

conhecimento (BEHRENS, 2011), não atentando, talvez, para discutir a subjetividade e os 

valores dos alunos. 

Em Curaçá-Ba, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), 57,36% das pessoas vivem no campo (zona rural) cujo sustento vem, na sua 

maior parte, da plantação de frutas como: banana, maracujá, manga, melancia, melão, uva, 

hortaliças como cebola e a criação de caprinos, ovinos e bovinos. 

O município também cultiva a tradição dos vaqueiros3, que correm atrás do boi, 

montados em cavalo. Estes ‘enfrentam’ a caatinga cheia de galhos secos, arriscam suas vidas 

para laçar o boi e trazê-lo até o curral4. O termo ‘enfrentam’ é usado devido as dificuldades 

encontradas para entrar no mato, as estradas curtas cheias de espinhos, curvas perigosas e o 

peso do gado, quando laçado, podendo derrubar o vaqueiro e até matá-lo. 
3 Pessoas que usam cavalos e uma corda para laçar o boi enquanto corre. 
4 Local onde os animais ficam guardados para alimentação, venda e proteção contra intempéries climáticas 

(chuva, tempestades, muito sol etc.). 
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Ainda acontece a pega de boi5, atividade que consiste em derrubá-lo em cima de uma 

faixa6. Essa atividade ocorre em um lugar cercado, em forma de retângulo, para que o boi não 

consiga fugir. No final do dia, acontece a tradicional missa dos vaqueiros, realizada em uma 

igreja católica da localidade, com a presença de todos os vaqueiros da região, caracterizados a 

rigor, isto é, roupa composta por: perneira (calça), gibão de couro (jaqueta), guarda peito 

(proteção do tórax), além de luvas e botas. Todos os materiais usados pelos vaqueiros são 

confeccionados à base de couro. 

A tradição dos vaqueiros vem diminuindo entre a população mais jovem que prefere ir 

atrás do rebanho de gado em motocicletas, entretanto há, ainda, os festejos anuais que 

caracterizam a cidade como a capital do vaqueiro. Todos os anos, no mês de julho, comemora-

se a famosa Festa dos Vaqueiros de Curaçá-Ba. 

Pensando nesse contexto e no cenário atual da educação, adotamos a Etnomatemática 

como fundamento teórico da pesquisa para desenvolver o ensino de Matemática. Pretendemos 

pesquisar com um maior embasamento teórico e prático, no sentido de fazer com que os 

resultados das aprendizagens matemáticas se tornem concretos na vida dos alunos e alunas do 

4º e 5º anos da educação básica, a partir do seguinte questionamento: como o ensino de 

Matemática, unidade temática geometria, pode ser desenvolvido, considerando situações do 

cultivo da cebola que são realizados na localidade? 

Temos como objetivo geral: analisar como o ensino de Matemática (unidade temática 

geometria) pode ser desenvolvido em sala de aula e fora dela, considerando situações do 

cultivo da cebola realizadas na localidade. Os objetivos específicos são: a) analisar as 

atividades realizadas pela professora que atua na escola daquela localidade e alunos nas aulas 

de Matemática; b) compreender e analisar como os alunos, no seu cotidiano, pensam, 

organizam e desenvolvem atividades que fazem parte daquela localidade; c) planejar, 

desenvolver e mediar aulas de Matemática (geometria) em parceria com a professora, 

considerando o desenvolvimento do pensamento matemático em sala de aula e fora dela. 

Para solucionar a questão proposta na pesquisa, partimos do pressuposto de que o 

desenvolvimento das aprendizagens em Matemática (geometria) parte dos saberes presentes 

nas práticas que são realizadas no cotidiano e são pontos de partida para que o aluno entenda a 

Matemática da escola formal por meio de ações vivenciadas em sua comunidade. 

 

 

 
5 Uma prática cultural dos vaqueiros que pegam na parte traseira (cabo) do boi para derrubá-los. 
6 Marca feita a base de pó de gesso, onde o boi deve ser derrubado. 
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Esta pesquisa está intitulada como “Etnomatemática: possibilidades da aprendizagem 

matemática no cultivo da cebola”, considerando que as possibilidades da aprendizagem dos 

objetos matemáticos naquela comunidade constituem um cenário rico de vivências e saberes 

para a formação dos seus participantes. O trabalho está organizado em quatro capítulos. 

No primeiro, é apresentada a fundamentação teórica, na perspectiva da 

Etnomatemática, demonstrando as contribuições de autores que desenvolveram trabalhos de 

acordo com o cotidiano dos alunos e como essas práticas podem ajudar no desenvolvimento 

da criatividade e habilidade do ensino de Matemática em sala de aula e fora dela. Aborda, 

ainda, discussões sobre aprendizagens no contexto escolar formal e em outros não formais, 

buscando sempre a união entre as práticas cotidianas dos alunos e a educação formal. 

Discorre, sobre a história da geometria na escola, a importância de trabalhá-la nos anos 

iniciais e sobre a construção de novos conhecimentos através da leitura de teses que têm como 

objetivo o estudo da Etnomatemática. 

O segundo capítulo apresenta as contribuições da pesquisa qualitativa em educação 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), (GAMBOA, 2012) e o método de pesquisa da prática etnográfica 

(GIDDENS 2001; GEERTZ 1978), descrevendo os caminhos a serem percorridos na 

pesquisa. Apresenta o local da pesquisa, instrumentos metodológicos utilizados, participantes 

e etapas desenvolvidas. 

O capítulo três traz os relatos da pesquisa de campo, observações das atividades nas 

aulas de Matemática na sala de aula dos alunos do 4º e 5º anos e professora. Buscamos 

compreender e analisar as atividades dos alunos no cultivo de cebolas, junto com seus pais, 

procurando perceber, com isso, os conhecimentos matemáticos existentes durante as suas 

práticas no cultivo da cebola. 

No quarto, de acordo com as observações feitas durante a pesquisa, construímos dois 

quadros7  com as possíveis “unidades temáticas e  objetos de  conhecimento” (BRASIL, 2017, 

p. 246, 252), a partir do quadro8 de cebolas, que são construídos, em sua maioria, com formas 

e tamanhos diferentes. Com isso, analisamos, por tópicos, os conteúdos escolares presentes no 

trabalho diário dos pais de alunos da Escola Bom Saber9. Ainda neste capítulo, mobilizamos 

os saberes culturais presentes no momento do cultivo da cebola, buscando uni-los aos 

escolares, de acordo com a perspectiva Etnomatemática. Descrevemos como a empatia estava 

 

 
7 Nesse contexto a palavra quadro se refere a dados qualitativos. 
8 Local onde se plantam cebolas na região que ocorreu a pesquisa. 
9 Nome fictício para preservar a identidade da escola. 
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presente entre as pessoas daquela comunidade na colaboração dos trabalhos, tanto no cultivo 

da cebola como em práticas cotidianas que os alunos participavam. 

Por fim, esta pesquisa é relevante e importante para a minha trajetória profissional e os 

demais colegas e alunos que vivem no contexto da comunidade onde está localizada a escola, 

bem como as possibilidades para pensarmos a aprendizagem de Matemática considerando os 

conhecimentos locais. 
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1. ETNOMATEMÁTICA RUMO Á ESCOLA 

 
Este capítulo, organizado em seções, tem como objetivo demonstrar a maneira que a 

Etnomatemática, a partir das contribuições de autores como D’Ambrosio (2017)10, 

(GERDES11, 2013), indica possibilidades para compreender determinada cultura, colaborando 

para a valorização de suas crenças, maneiras de adquirir conhecimentos com seus familiares 

(OLIVEIRA, 2004), unindo o saber e fazer cultural, disseminado durante gerações entre as 

comunidades e promovendo aprendizagens nos espaços escolares formais e fora deles 

(KNIJNIK, 2003; SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 1989). Em seu final, é 

descrito um pouco da história da geometria em sala de aula, sua importância nos anos iniciais 

do ensino fundamental e uma breve revisão de literatura sobre o tema da pesquisa. 

A Etnomatemática é um programa de pesquisa que visa “entender o saber/fazer 

matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de 

interesse, comunidades, povos e nações”. (D’AMBROSIO, 2017, p. 17). Valoriza, com isso, o 

aprendizado das culturas como: conhecimentos adquiridos entre familiares, técnicas usadas 

para plantio, construção de casas etc. Cada povo carrega em si um fazer prático das coisas, 

entendem quando as fazem e adquirem o conhecimento capaz de refazer e aperfeiçoar todo o 

processo. Assim, 

 
A principal razão resulta de uma preocupação que tenho com as tentativas de 

se propor uma epistemologia [teoria do conhecimento], e, como tal uma 

explicação final da Etnomatemática. Ao insistir na denominação Programa 

Etnomatemática, procuro evidenciar que não se trata de propor uma outra 

epistemologia, mas sim de evidenciar a aventura da espécie humana  na 

busca de conhecimento e na adoção de comportamento. (D’AMBROSIO, 

2017, p. 17). 

 

Portanto, não está em jogo apenas o conhecimento matemático, mas também os 

comportamentos dos diversos povos, como vivem e convivem, os rituais praticados e o 

significado desses para suas vidas. Um ensino na perspectiva Etnomatemática, visa, portanto, 

o domínio de uma ‘cadeia’, ou seja, quando se trabalha um conteúdo que é de interesse e pode 

ser exemplificado com situações da cultura de uma comunidade, a Matemática passa a 

 
10 A 1ª edição do “Etnomatemática. Elo entre as tradições e a modernidade”, de D’Ambrosio foi publicada em 

2001. Trabalhamos com a 5ª edição publicada em 2017. 
11 

A 1ª edição do livro “Geometría y Cestería de los Bora en la Amazonía Peruana” de autoria de Paulus Gerdes 

foi publicada em 2007. Trabalhamos com a 2ª edição publicada em 2013. 
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envolver não só números isolados em algoritmos ou processos prontos. Ela transpassa as 

barreiras políticas, sociais, éticas, econômicas, ambientais, críticas e reflexivas de 

solidariedade dos homens (KNIJNIK, 2003). “O certo seria incorporar espiritualidade e 

valores em todo o currículo”. (D’AMBROSIO, 1999, p. 51). Assim, não se trata de 

alternativas isoladas, ou que busquem a legalização de leis, envolvendo a obrigatoriedade de 

trabalhar com as culturas locais e, mesmo assim, não seria uma solução adequada. Nada 

imposto teria tanta serventia e correria o risco de deturpações e alienação, provocando outro 

problema, defendendo somente a sua cultura, o etnocentrismo12. 

Diálogos formais entre alunos e professores em sala de aula poderão envolvê-los, 

lançar perguntas, participar da construção do conhecimento. “Se é dizendo a palavra com que, 

‘pronunciando’ o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como caminho pelo 

qual os homens ganham significação enquanto homens”. (FREIRE, 1987, p. 45, grifo do 

autor). Dessa maneira, uma educação que promova reflexões contínuas é sempre esperada. O 

professor se comportará com muitas situações em busca da sua identidade e é esse um dos 

principais motivos do diálogo. 

Portanto, é prudente que aconteça diálogos constantes, pois os alunos não estão 

acostumados a estudar na escola, conteúdo de Matemática, incorporando os saberes praticados 

em sua comunidade. Os próprios discentes podem ter se acostumado com a alienação de que a 

Matemática da escola que é a ‘certa’. Com a interlocução entre professor, aluno e perspectivas 

da etnomatemática, esse costume pode ser reformulado. Por isso Gerdes, em um livro 

publicado pelo governo peruano, com o título: Geometría y Cesteria de los Bora en la 

Amazonía Peruana, descreve, 

 
[...] que não existe uma matemática ocidental. Existe sim uma matemática 

universal, patrimônio de toda humanidade. Todos os povos, de todos os 

tempos, podem contribuir para esta matemática universal. Todos os povos 

têm o direito de poder aprender e usufruir do saber acumulado, e de poder 

contribuir para seu enriquecimento. Reside aqui uma dimensão ética e moral 

da reflexão etnomatemática. (GERDES, 2013, p. 151, tradução nossa). 

 
Nesse sentido, a Matemática das pessoas reflete um saber e um fazer no 

desenvolvimento de suas ações cotidianas, visto que resolvem problemas e criam situações 

para melhorar a sua vida. Parece que podemos entender o “domínio de duas etnomatemáticas 

 
12“Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos os 

outros são pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a 

existência”. (ROCHA, 1988, p. 1). 
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e, possivelmente, de outras, [que] oferece maiores possibilidades de explicações, de 

entendimentos, de manejo de situações novas, de resolução de problemas”. (D’AMBROSIO, 

2017, p. 81). 

A Matemática pode ser universal como a música, ou seja, independente do lugar, ela  

se adequa facilmente, não ficando à mercê de um só modelo, como se fosse o único correto. 

Temos a música ensinada nos conservatórios e aquelas aprendidas nas ruas, no convívio com 

suas famílias, vizinhos etc. E todos tocam juntos, sem desafinar. 

Na música, mudanças são constantes, aparecendo em uma dinâmica que muitas 

pessoas percebem suas diferenças ocorridas durante o tempo em seus ritmos, melodias e 

harmonias. Quando observamos a história da música, como: Barroco (1600 a 1750), 

(SEKEFF, 2001), Clássico (1750 a 1820), Romantismo (1810 a 1910), Contemporâneo (1910 

a 1975) (GAMA, 2005) até os dias atuais. No entanto, apesar de cada período da música ser 

composto por ritmos, instrumentos diferentes e em períodos distintos, é possível uni-los sem 

nenhum prejuízo ao tocar músicas. Esses contrastes desenvolvem-se naturalmente sob a luz da 

criatividade que vai surgindo com o passar do tempo. 

A música também promove rituais religiosos, necessidades da alma em alcançar algo 

sublime, um Deus que acreditamos existir, coisas abstratas que não conseguimos explicar: o 

amor, ódio, esperança, sensação de liberdade. Tudo isso é somado no sentido de revelar 

formas para se expressar, usando-a, sem a sua estagnação. Já a Matemática ficou presa a um 

modelo tradicional, copiado dos povos europeus, sem muitas alterações à sala de aula em seu 

percurso histórico (D’AMBROSIO 2017). 

 
1.1 A Matemática na vida e na escola 

 

A Matemática na vida “contextualizada se mostra como mais um recurso para 

solucionar problemas novos que, tendo se originado da outra cultura, chegam exigindo 

instrumentos intelectuais dessa outra cultura” (D’AMBROSIO, 2017, p. 80), isto é, ajuda-nos 

a resolver situações daquela cultura. Foi “desenvolvida pela espécie humana ao longo da sua 

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

perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dento de um contexto natural e cultural” (p. 

82). 

E a Matemática na escola é organizada, pensada e “entendida como um amálgama de 

conhecimentos associados à educação básica” (MOREIRA; DAVID, 2010, p. 36), bem como 

é considerada uma “disciplina escolar, é criada na escola, pela escola e para a escola”, é 



20 
 

 

 

 

“objetivada, desenhada num terreno de disputas e conflitos, mas sob forte influência da 

comunidade matemática acadêmica, cuja legitimidade social para essa tarefa tem se mostrado 

mais sólida do que aquela conquistada pela comunidade escolar”. (MOREIRA; DAVID,  

2010, p. 38). 

Refletindo sobre a condição da Matemática na vida e na escola, notamos que os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) já defendiam a ideia de um ensino 

de Matemática a partir dos saberes das vivências locais, na tentativa de contribuir para que as 

crianças pudessem, a partir de sua cultura, desenvolver habilidades no dia-a-dia, de modo a 

contribuir com o desenvolvimento da sociedade. Essa tendência indica uma maneira de fazer 

com que a Matemática escolar13 seja entendida e percebida no meio cultural. Assim, sendo 

mostrada em uma pesquisa sobre a prática de pessoas que conseguiam resolver problemas de 

cálculos, considerando o contexto em que vivem (SCHLIEMANN; CARRAHER; 

CARRAHER, 1989), trazendo possibilidades de como contextualizar o ensino de Matemática 

em sala de aula. 

Gerdes (2013) traz suas contribuições em trabalhos com a prática geométrica de povos 

peruanos e ressalta que, 

 
A Etnomatemática mostra que todos os meninos têm o potencial para 

aprender matemática. Tal como em uma sociedade de caçadores todos os 

meninos podem aprender a caçar, podendo alguns tornarem-se verdadeiros 

mestres que sabem orientar os outros; tal como na cultura Bora todos os 

meninos podem aprender a entrecruzar paneras [cestos para pães] circulares, 

podendo alguns tornarem-se verdadeiros especialistas; também todos as 

crianças podem aprender a fazer matemática, podendo alguns tornarem-se 

verdadeiros especialistas, tornando-se engenheiros, economistas, professores 

de matemática ou investigadores profissionais de matemática. (GERDES, 

2013, p. 153, tradução nossa). 

 

Com isso, incentiva-se uma aprendizagem com os homens, para que consigam 

descobrir o verdadeiro sentido da educação, mostrando que é possível fazer com que a 

Matemática utilizada nas comunidades seja importante, assim como a praticada na escola. 

Sendo assim, poderemos pesquisar uma forma de aprendizagem em que o ser humano possa 

transcender. E com isso, 

 

 

 
 

13 “Ele corporifica fundamentalmente um ‘conhecimento oficial’ expressado no ponto de vista de grupos 

socialmente dominantes – em termos de classe, gênero, raça, nação”. (SCHMITZ, 2004, p. 398-399). 
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O encontro intercultural gera conflitos que só poderão ser resolvidos a partir 

de uma ética que resulta do indivíduo conhecer-se e conhecer a sua cultura 

[intracultural] e respeitar a cultura do outro [intercultural]. O respeito virá 

do conhecimento. De outra maneira, o comportamento revelará arrogância, 

superioridade e prepotência, o que resulta, inevitavelmente, em confronto e 

violência. (D’AMBROSIO, 2017, p. 45, grifo do autor). 

 

Como aprendizes, entre suas relações, é preciso demonstrar senso crítico frente aos 

anseios de um povo. Promover o diálogo e respeito entre as culturas, para que nenhuma 

domine a outra. Assim, o ensino de Matemática poderá aproveitar as técnicas e instrumentos 

culturais de todos os povos, contribuindo para a construção de uma vida em que os conflitos 

possam ser resolvidos sem guerras. 

Nesse sentido, há evidências de que, desde o princípio dos tempos, o pensar 

matemático sempre esteve relacionado com a vida de grupos culturais definidos como: povos 

pré-históricos, indígenas, africanos, ribeirinhos, entre outros. Mostra que cada povo, grupo de 

pessoas, famílias, comunidades, crianças etc. tem o seu jeito de pensar e fazer Matemática 

(D’AMBROSIO, 2017). 

A pesquisa fundamentada na Etnomatemática não poderá ficar estática, isto é, sem 

acontecer mudança em seu percurso, até porque se trata das culturas dos povos, seu cotidiano, 

suas crenças, hábitos e processos de evolução. “Admitindo que a fonte primeira de 

conhecimento é a realidade na qual estamos imersos, o conhecimento é gerado holisticamente 

de maneira total, e não seguindo qualquer esquema e estruturação disciplinar”. 

(D’AMBROSIO, 1999, p. 29). 

O que caracterizamos como necessário é a reformulação constante, levando em 

consideração o desenvolvimento e a compreensão das contribuições advindas da 

Etnomatemática para o ensino e aprendizagem em sala de aula e fora dela. “Durante todo o 

processo de educação, desde a educação em família até os níveis mais avançados, o aprendiz 

deve ser encarado como um ser em busca de sobrevivência e de transcendência”. 

(D’AMBROSIO, 1999, p. 51). 

Diferente das práticas realizadas em sala de aula, a perspectiva Etnomatemática sugere 

possibilidades que podem contribuir ao ensino, valorizando, com isso, o interesse do alunado 

e do professor, numa compreensão prazerosa de ensino e aprendizagem. Holly L. Wenger 

(1998), num estudo intitulado “Examples and Results of Teaching Middle School  

Mathematics from an Ethnomathematical Perspective”, faz algumas considerações na 

perspectiva do ensino da Matemática de forma agradável, defendendo que 
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Ensinar sob uma perspectiva etnomatemática é um modo de promover 

reformas no ensino, engajando os estudantes na descoberta da matemática de 

seus cotidianos, de seus pais e amigos de muitas culturas. A perspectiva 

etnomatemática traz interesse, excitação e relatividade para os estudantes, 

que serão mais motivados como estudantes de matemática em geral. (1998, 

p.107). 

 
Contudo, ainda é percebido o trabalho em escolas que adotam métodos para selecionar 

alunos a partir de uma organização da norma culta, aprendendo a resolver os cálculos sem 

reflexão e contextualização, sendo preparados para exames de vestibulares, avaliações 

externas (ENEM, Provinha Brasil, Pisa), esquecendo-se, primeiramente, do seu aprendizado 

local, seus costumes e seu falar regional. E, assim, 

 
A Etnomatemática mostra que frequentemente nas escolas,  os 

conhecimentos dos alunos adquiridos fora dela não são levados em conta. A 

maneira de apresentação das disciplinas pode ser tão estranha ao mundo da 

criança que pode deixá-la confusa, e até perder conhecimentos e habilidades. 

(GERDES, 2013, p. 152, tradução nossa). 

 
Esses alunos estão sendo silenciados por acharem que falam “errado” ou não sabem 

Matemática (D’AMBROSIO, 2017). O caminho para inter-relacionar o ensino das práticas 

matemáticas populares, ou seja, das culturas que têm o conhecimento prático de formas 

diferentes dos existentes nas escolas, poderá começar por aceitar que só os saberes 

acadêmicos não dão conta das inúmeras formas de fazer matemática no cotidiano. 

Assim, a cultura de um povo não é ‘serva’ de conceitos, não está lá para ser explorada 

e usada como modelo do bem ou do mal, certo ou errado. Seus modos de vida podem ser 

investigados ou analisados, mas não achando que existem povos inferiores a outros. A 

investigação de uma cultura só é válida se, e somente se, a mesma contribuir para a melhoria 

de vida na própria esfera de sua comunidade. 

Para compreender um povo, é preciso observá-lo atentamente, interpretá-lo, não com 

os nossos olhos, mas a partir do olhar em relação aos seus hábitos, entender que esses deverão 

ser representados com um senso interpretativo mais acurado. Em se tratando da busca por 

aspectos íntimos de entendimento, não podemos generalizar atos praticados por sujeitos de  

um determinado lugar. O cuidado com equívocos precisa ser constante, no sentido de acabar 

com a riqueza de detalhes que um ato mal compreendido pode fazer, para que tudo possa ser 

observado em sua essência. Entender uma cultura não se baseia apenas em métodos prontos, 

esses podem traçar um itinerário e os classificar, mas não uma visão completa da grande 

diversidade. Nesse contexto, 
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A análise cultural é intrinsecamente incompleta e, o que é pior quanto mais 

profunda, menos completa. É uma ciência estranha. Cujas afirmativas mais 

marcantes são as que têm a base mais trêmula, na qual chegar a qualquer 

lugar com um assunto enfocado é intensificar a suspeita, a sua própria e a  

dos outros, de que você não está encarando de maneira correta. (GEERTZ, 

1978, p. 39). 
 

No tocante, formar conceitos sobre culturas não é uma mera representação de fatos ou 

situações que ocorrem em uma aldeia, cidade, povos de outros países etc. O simples fato não 

torna a cultura como um todo, não mostra a sua consistência no ‘seio’ de um povo, seja qual 

for e em qualquer lugar do mundo. Existem muitas maneiras de expressões de tudo que 

acontece e elas compadecem de um senso responsável e ético a sua assimilação. 

A cultura de um povo precisa ser respeitada, de maneira a não ser ridicularizada. E 

nisso, 

 

[...] o que está em jogo é evitar o elogio ao exótico, ao diferente (é claro) ‘de 

nós’. Nós – a ‘nossa’ escola, o ‘nosso’ modo de interpretar o mundo, a 

‘nossa’ matemática – seríamos a norma, o padrão, frente ao qual os ‘outros’ 

– seus modos de transmissão de conhecimento, seus modos de interpretar o 

mundo, seus modos de inferir – ficariam posicionados na margem do mundo 

social e também dos processos educativos (inclusive naqueles nos quais 

estão diretamente envolvidos). (KNIJNIK, 2004, p. 32, grifos da autora). 

 
O mundo, a partir do entendimento de que somos povos distintos, necessita preservar 

suas raízes, dar mais valor as suas tradições, habilidades e não se deixar dominar por outras 

culturas, compreender que não é preciso dominar uma cultura para entendê-la. Não é 

necessário impor regras e fazer com que todos vivam da mesma forma. É essencial buscar 

sempre a paz entre os povos, trocando e discutindo ideias para que todos possam alcançar 

graus de evolução em suas raízes locais, sem necessidade de dominá-las (D’AMBROSIO, 

1997). 

Nesse sentido, o ser humano nasce e vai construindo conhecimentos, conseguindo 

meios para sobreviver, melhorar as suas formas de caçar, fazer suas casas, trabalhar para 

manter a sobrevivência. Porém, o que não pode acontecer, nesse período de transcendência, é 

o homem ser confundido com o egoísmo humano que procura sempre ser o dominador, 

querendo conquistar o universo sem medir consequências (D’AMBROSIO, 1997). Portanto, 

deve-se auxiliar os alunos a serem cidadãos competentes em seus trabalhos cotidianos, 

procurando manter sempre diálogos sobre convivência em harmonia com os outros sujeitos 

em seu ambiente. Mostrar o que é ser honesto, que isso não se resume em apenas a não roubar 

e matar. É preciso fazer com que se sintam solidários com os problemas dos outros, que 



24 
 

 

 

 

aquele problema não é só dele, mas de toda uma sociedade que busca por uma vida plena de 

seus direitos ‘básicos’, entre eles os de aprendizagem. 

Quando se passa a observar a vivência de uma comunidade, percebe-se que os 

indivíduos sabem contar, dividir, somar, subtrair, medir com brincadeiras no pátio da escola, 

jogando futebol, por exemplo, eles mesmos dividem o seu time, fazem as medidas das traves 

que representam o gol, o espaço do campo onde a bola sai, criam possibilidades para o 

trabalho etc. Isso mostra que existem práticas que suprem as suas necessidades. Portanto, 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 

criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos 

materiais e intelectuais [que chamo de ticas] para explicar, entender, 

conhecer, aprender para saber fazer [que chamo de matema] como resposta  

a necessidades de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes 

naturais, sociais e culturais [que chamo etnos]. (D’AMBROSIO, 2017, p. 

60). 

 

Ou seja, o seu conhecimento de mundo, a rotina diária, o trabalho e o contexto em que 

vivem lhes proporcionam uma gama de saberes que são usados e entendidos durante a sua 

vida. Então, o desafio é entender que essas pessoas já possuem uma Matemática, basta uni-la 

aquela ensinada na escola, fazendo com que esses saberes da sua vida, por meio do seu 

cotidiano, sejam inter-relacionados com os currículos escolares, ou seja, que possam adquirir 

um envolvimento com os outros saberes (conteúdos escolares), não que seja uma nova 

Matemática ou uma Matemática melhor, mas, apenas, aparece de maneira diferente para cada 

povo. 

Entretanto, os sistemas escolares, ao longo da história, foram criados para que 

suprissem as necessidades, não de uma determinada cultura, mas sim impostos por outras 

culturas (a do dominante) que achavam que todos deveriam aprender da mesma forma. “As 

tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a êle apresentadas por uma 

‘elite’ que as interpreta e [...] entrega em forma de receita, de prescrição a ser seguida”. 

(FREIRE, 1976, p. 43, grifo do autor). Até hoje, existem muitas regras, diminuindo o tempo 

para ‘brincadeiras’, o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico. 

A escola, ainda, continua priorizando o programa escolar, pois os alunos precisam 

estar preparados para os exames nacionais, tais como: Prova Brasil, Olimpíadas Brasileiras de 

Matemática das Escolas Públicas e privadas (OBMEP), Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) etc. “E, quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato 

nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado: já não é 

sujeito”. (FREIRE, 1976, p. 43). Não se pretende dizer que esses exames nacionais não 
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tenham importância, pelo contrário, porque o que se propõe aqui, é fazer com que os alunos 

compreendam como o seu conhecimento cotidiano em Matemática pode ajudar a entender a 

Matemática escolar, com mais significado e relacionada com atividades e saberes da sua 

cultura (D’AMBROSIO, 1999). 

Essa forma de pensar a Matemática na escola está relacionada a um paradigma que 

indica modelos padrões de ensino, onde tudo se encaixa na ordem do “positivismo” 

(SANTOS, 2010), em que os métodos existentes já não estão suportando tantas diferenças de 

classes sociais. Um abismo entre aqueles que ‘aprendem’ e os que não alcançam o propósito 

do sistema que está implantado. Assim, “sendo um conhecimento disciplinar, tende a ser um 

conhecimento disciplinado, isto é, segrega uma organização do saber orientada para policiar 

as fronteiras entre as disciplinas e reprimir os que as quiserem transpor”. (SANTOS, 2010, p. 

74). 

A Matemática acadêmica, certamente, continuará ajudando a resolver problemas mais 

complexos, mas é preciso rever os fundamentos no contexto atual, buscando maneiras 

voltadas à humanização do povo para um aprendizado em que não se agrida a natureza, onde 

se possa ter paz (D’AMBROSIO, 1997). É preciso prevalecer a compreensão dos povos, para 

que as culturas tenham identidade e possam evoluir ao ponto de não serem dominadas e nem 

dominadoras. 

A Matemática aprendida no cotidiano para suprir as necessidades de um povo se torna 

viva, faz o alimento, alimenta a esperança e nos coloca frente a desafios que nem sempre são 

encontradas dentro de uma escola formal. No dia-a-dia, para conseguir sobreviver, as pessoas 

usam como ferramentas - comparar, somar, conversar com o outro e buscar melhores 

resultados na construção de móveis, casas etc. – recorrendo a argumentos para adquirir um 

valor melhor em um produto que está vendendo ou comprando etc. Enfim, existe um 

relacionamento com a Matemática e outras questões sociais. 

 
1.2 Aprendizagens nas aulas de Matemática 

 

O ser humano, do nascer até o final de sua vida, vai adquirindo conhecimentos para 

sobrevivência, melhoramento do espaço em que habita, nas relações com outras pessoas, na 

economia, política etc. Esses processos vão se construindo entre as culturas de forma natural e 

contínua. “Falamos então de um saber/fazer matemático na busca de explicações e de 

maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto. Obviamente, esse saber/fazer 
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matemático é contextualizado e responde a fatores naturais e sociais”. (D’AMBROSIO, 2017, 

p. 22). 

Dessa forma, aprende a fazer suas ferramentas de trabalho, casas mais seguras e 

confortáveis, produzir alimentos e viver em comunidades. Cada dia acontece uma nova 

descoberta que vai modificando seus modos de viver, sentir, ensinar, aprender, trabalhar e se 

comunicar etc. Porém, esses movimentos precisam estar claros na mente de um indivíduo, ter 

algo que sirva de elo entre aquilo já internalizado e o novo conhecimento pretendido. “A 

quantidade de informação arbitrária, literal que armazenamos em nossa memória é realmente 

assombrosa”. (POZO, 2002, p. 206). 

Nessa perspectiva da quantidade de informações adquiridas, sem muita importância, 

é que o ensino de Matemática nas escolas pode começar a prestar mais atenção no que 

realmente tem valor e seu uso frequente na vida social. Um conhecimento que seja passado de 

geração em geração e, consequentemente, renovado, não está só quando é de uso e interesse 

de um povo em seus fazeres diários, no trabalho e nos momentos de lazer, religião, entre 

outros imbricados. 

Esse novo conhecimento não ignora o passado, ou seja, os conhecimentos anteriores, 

afinal, vão aumentando, ampliando e se tornando cada vez mais qualificados, criando, assim, 

argumentos e melhor interpretação sobre um determinado campo do saber. A junção do 

passado e presente passa a ser então indissociável, “numa aprendizagem construtiva se produz 

uma tentativa de assimilar ou organizar as novas aprendizagens a partir de conhecimentos 

anteriores”. (POZO, 2002, p. 114). Esse conhecimento se torna único, ou seja, o que se tinha 

do anterior começa a dar origem a um processo que sempre se repete em um nível mais 

aprofundado. Tal movimento acontece nas aprendizagens escolares, bem como nas 

aprendizagens do trabalho e do cotidiano. 

Parece que ainda é comum, nas escolas de educação formal, os alunos estudarem 

apenas para passar em uma prova, de acordo com o conteúdo transmitido de forma objetiva, 

com questionários prontos, fórmulas matemáticas que precisam ser decoradas para aplicação 

em uma prova, e dias depois, já não sabem mais o assunto estudado ou sabem de maneira 

fragmentada. 

A educação formal, em muitos casos, faz uso da memória para decorar conteúdos de 

provas específicas, não atentando a uma relação com significado da aprendizagem do aluno. 

“Necessita-se de uma aprendizagem distinta, construtiva, que se baseie em compreender o 

significado do material e não só em tentar copiá-lo literalmente com mais ou menos sorte”. 

(POZO, 2002, p. 125). A aprendizagem, em algumas situações, não faz relação com 
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acontecimentos prévios, com as estruturas formadas na construção do conhecimento, acontece 

distante de um contexto, sem uma conexão a algo que dê suporte ao novo conhecimento, seria 

a busca de soluções imediatas e que logo desaparecem. 

Uma aprendizagem que parte da busca de experiências práticas e cotidianas pode 

ajudar na construção de conhecimentos. Por isso, defendemos a ideia de que é necessário 

“adequar as tarefas às verdadeiras capacidades de aprendizagem dos alunos, reduzindo a 

probabilidade de que eles fracassem”. (POZO, 2002, p. 144). Isto é, uma ligação/relação com 

os conhecimentos anteriores, que se formaram na sua história, em um círculo de gerações de 

conhecimentos e que esses estejam no mesmo sentido de suas vidas. 

Então, é preciso haver uma construção de ambas as partes, ou seja, as práticas 

vivenciadas na comunidade com seus familiares e as ensinadas na escola, fazendo com que o 

ensino de Matemática possa andar em uma mesma direção, no sentido de promover 

significado por meio do uso de suas práticas culturais na comunidade em que residem e a 

união com ensino escolar formal, ou seja, 

Criar contextos de aprendizagem adequados para o desenvolvimento de uma 

motivação mais intrínseca, incentivando a autonomia dos alunos, sua 

capacidade para determinar as metas e os meios de aprendizagem mediante 

tarefas cada vez mais abertas, mais próximas de problemas do que de 

exercícios, e promovendo ambientes de aprendizagem cooperativa [...]. 

(POZO, 2002, p.145). 

 
Conhecer a realidade da comunidade nos detalhes, observar como acontecem as 

práticas matemáticas cotidianas com os pais, amigos e moradores do local; como calculam, 

contam, ajudam os pais no trabalho, hábitos praticados em suas casas, nas brincadeiras que 

envolvem medidas de espaço, tempo, como constroem brinquedos, fazem feira14, compram, 

utilizando dinheiro, ‘fiado’15, cartão de crédito etc., são bons antecedentes para trabalhar o 

ensino de matemática, valorizando o aprendizado local e inserindo-o no contexto escolar. 

Em sala de aula e fora dela, será preciso planejar atividades que desenvolvam nos 

alunos a habilidade de investigar. Não podemos simplesmente trazer atividades prontas, sem a 

participação de todos. Novamente, precisamos estar atentos para efetivar a ligação entre o 

 
14Feira - Antigamente a expressão “fazer a feira” indicava a ida até uma feira livre para comprar frutas, legumes, 

verduras, farinha, carnes. Esse tipo de feira ainda existe, em muitas é possível encontrar os produtos mais 

variados, de brinquedos infantis a roupas. Disponível em: jornalbiz.com/hoje-e-dia-de-fazer-a-feira/ Acesso em: 

19 dez. 2017. 
15Fiado – quando uma pessoa faz uma compra e combina com o dono do estabelecimento para anotar no caderno 

que ele pagará em outra data. Normalmente, o pagamento é feito quando recebe o salário (quinzenalmente ou 

mensalmente) ou quando vende a colheita, isto é, ‘tira a roça’. 
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saber escolar formal e outros praticados nos diversos ambientes culturais fora da escola 

(D’AMBROSIO, 2017), na busca da aprendizagem com mais significados. Com isso, parece 

mais fácil fazer com que o aluno compreenda que seu cotidiano faz parte de outros contextos 

e com possibilidades de ampliar o seu conhecimento para além daqueles de sua comunidade 

(OLIVEIRA, 2004). 

Portanto, é preciso observar os valores com significado e de uso prático das questões 

elaboradas em um ambiente escolar onde se pretende promover um ensino de qualidade nas 

aulas de Matemática. Para determinados povos, entre eles, aqueles que moram e trabalham na 

lavoura, as práticas de Matemática são necessárias, cada um com suas especificidades, 

contanto que atendam aos seus anseios. “O que justifica o papel central das ideias 

Matemáticas em todas as civilizações é o fato de elas fornecerem os instrumentos intelectuais 

[etnomatemática] para lidar com situações novas e definir estratégias de ação”. 

(D’AMBROSIO, 2004, p. 51). Não se procura, necessariamente, desenvolver uma prática 

pedagógica nas aulas de Matemática, tentando incorporar o conteúdo curricular, pois, quando 

bem elaborada já aparece implícito o processo de inter-relação entre a Matemática escolar e a 

Matemática do cotidiano. 

O professor, na maioria das vezes, propõe atividades de cálculo, simplesmente para 

passar o tempo ou para que os alunos fiquem quietos, levando dessa maneira a uma 

aprendizagem reprodutiva, sem muito valor social e cultural (D’AMBROSIO, 2017). Sendo 

assim, enfatizar na reconstrução do conhecimento implica em sentir, perceber, compreender, 

definir, argumentar, discutir e transformar, elaborando uma sequência, baseada em ação e 

contexto real, promovendo aprendizagens de maior qualidade e uso da Matemática. 

É preciso que os alunos compreendam o papel da Matemática, considerando as 

culturas e vivências próprias do cotidiano, pois no momento em que isso acontece o aluno fica 

mais motivado para aprender a escrevê-la. “Na verdade, tais relações pedem articulações 

numa dimensão não disciplinar do conhecimento, mais sim transdisciplinar”. (DOMITE, 

2004, p. 420). Nessa mesma perspectiva, o professor precisará compreender os passos de seus 

alunos, manter diálogo para que não aconteça repreensão, mas uma busca à descoberta da 

gama de possibilidades para resolver e interpretar a Matemática. Assim, Freire mostra-nos a 

importância do diálogo, 

 
Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que 

se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se ao ato de depositar idéias 
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de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a 

serem consumidas pelos permutantes. (1987, p. 79). 

 
Ainda com essa mesma ideia, é necessário construir um ambiente de paz,  

solidariedade e liberdade. Aprender com o outro em constante troca recíproca, promovendo 

crescimento das partes e de todo o seu contexto envolvido, no que diz respeito à busca de uma 

sociedade igualitária onde o diálogo não se torne monólogo. “O diálogo, como encontro dos 

homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se seus pólos (ou um deles) perdem a 

humildade. Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, 

nunca em mim?”. (FREIRE, 1987, p. 80). 

Presume-se que a aprendizagem Matemática está acontecendo fora da escola há muito 

tempo e é preciso que professores, estudantes universitários e diversos setores da educação 

compreendam essa realidade, já que se mostra nas atividades de agricultores, pedreiros, jogos 

de criança, feirante e muitas outras ações nas diversas culturas. Poderia se pensar em trazê-la 

para a escola, aproveitando os conhecimentos de cada comunidade e unindo com os escolares, 

procurando, assim, sempre uma relação entre eles, mas partindo daquilo que as pessoas já 

tomaram posse durante suas vidas (SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 1989). 

“Uma primeira sugestão que surge é então a de oferecer ao aluno oportunidades de resolver 

problemas em contextos práticos”. (SCHLIEMANN, 1989, p. 82-83). Além disto, é preciso 

que esse contexto seja o ambiente em que se está inserido, onde usa a matemática para 

resolver situações que se depara constantemente. 

Maneiras de aprendizagem observando o contexto cultural e percebendo a riqueza de 

habilidades que os povos adquirem nas práticas cotidianas, como as citadas por Schliemann, 

Carraher e Carraher (1989), poderão ser integradas à escola. Porém, é necessário ter sempre o 

cuidado de não as deixarem de lado, pelo contrário, elas precisarão aparecer, para que se  

possa fazer um elo entre a prática e a teoria. O prático sendo contextual e cultural terá um 

papel social, onde não vê apenas uma situação isolada do sujeito; e o teórico poderá rever e 

refazer a prática do sujeito, transformando assim em uma contribuição de ambas as partes. 

Isso não significa que os algoritmos, fórmulas e modelos simbólicos devam 

ser banidos da escola, mas que a educação matemática deve promover 

oportunidades para que esses modelos sejam relacionados a experiências 

funcionais que lhes proporcionarão significado. (SCHLIEMANN, 1989, p. 

99). 

 
Este tipo de prática matemática mostra-se eficiente para resolver problemas que 

envolvem conteúdos ‘ditos escolares’ e se mostra com uma variedade de soluções. Essa 
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prática faz com que o sujeito consiga ter um maior entendimento, segurança e diminuição dos 

erros. Ele consegue se “libertar” (FREIRE, 1987), ou seja, a situação em que se encontra em 

determinado trabalho ou atividade cotidiana, faz com que descubra inúmeras estratégias para  

a solução de suas tarefas diárias. 

Na escola, quando em sala de aula, trabalha-se um determinado conteúdo que não se 

relaciona com o seu mundo, sendo seguido por um modelo, com fórmulas prontas, esquemas 

preparados e, assim, não permite criar tantas estratégias e pensar de uma maneira global, 

como esse conhecimento será aplicado, o conteúdo fica restrito às variações dentro dele 

mesmo, sem que o aluno avance e consiga entender para que serve a Matemática ensinada na 

escola. 

Existem muitas ações envolvidas na origem de um problema matemático que acontece 

no cotidiano. Para que a prática de Matemática na escola não fique estática nos conteúdos, 

símbolos e fórmulas, ela precisará, necessariamente, entender que não existe um só modelo 

para aprender e esse não dá conta de tantas situações que ocorrem no cotidiano. O que poderia 

ser feito era uma colaboração, pois uma complementaria a outra (atividades Matemáticas 

realizadas nas comunidades e as escolares). 

As escolas procuram fazer com que o aluno tenha contato com material concreto, com 

jogos pedagógicos, materiais para o ensino de Matemática. O que, ainda, não observam é que 

não basta ter materiais concretos, se esses não fazem parte do mundo do aluno fora da escola. 

Desta maneira, “Uma representação material pode ser mais concreta, no sentido de que tem 

mais relações com uma realidade representada, ou mais abstrata, por ter menos relações com a 

realidade representada”. (SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 1989, p.180). É 

preciso que os materiais empregados tenham significado para o discente, isto é, façam parte  

de suas práticas matemáticas aprendidas fora daquele ambiente acadêmico. 

Muitos materiais são fabricados de maneira generalizada para atender uma demanda  

de mercado e não têm como suprir tantas diversidades que ocorrem nas inúmeras situações do 

cotidiano. Concomitantemente, também acontece na expressão oral em sala de aula, esta pode 

ser voltada para problemas e acontecimentos. Fatos que envolvam a mesma perspectiva dos 

materiais concretos, ou seja, ela precisa se relacionar com a vida do aluno em seu contato com 

aquela comunidade, observando a grande quantidade de tarefas matemáticas desenvolvidas 

pelos alunos fora da escola. 
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1.3 Geometria na escola 

 

Na história da Geometria, é demonstrada uma prática como sendo o desenho escrito à 

mão livre, procurando sempre a perfeição dos traçados (VALENTE, 2012). A Geometria no 

período do Império (1827 a 1889) era o desenho com base em figuras16 geométricas. As 

práticas dos alunos estavam limitadas a imitar o que o professor fazia. “Essas tarefas 

constituem, muito provavelmente, os primeiros exercícios de geometria no ensino de 

primeiras letras”. (SILVA, 2013, p. 13). Apesar do nome Geometria prática, isso não se 

mostrava em serviço, era uma Geometria de repetições e limitações por parte dos professores 

dos anos iniciais da época. A fragilidade no ensino e na formação nos anos iniciais para o 

ensino de Geometria fica evidente nos escritos de Moacyr, 

 

[...] o estado de atrasamento em que se acha desgraçadamente a educação no 

Brasil fará com que se formos a exigir de um professor do primeiro ensino, 

do qual depende a felicidade dos cidadãos, requisitos maiores não tenhamos 

professores. Se exigirmos de um mestre de primeiras letras princípios de 

geometria elementar, dificultosamente se acharão; talvez apareçam muitos  

na Corte e nas províncias de beira-mar haja alguns; mas daí por diante  

haverá muito poucos ou nenhum. Por isso eu me contentaria que os mestres 

soubessem as operações de aritmética maquinalmente; eu aprendi assim [...]. 

(1936, p. 184). 

 

No início do século XX, Pavanello descreve como ocorria o ensino de Geometria no 

Brasil: 
 

 

Na escola primária, aberta a uma parcela maior, embora ainda pequena da 

população, o ensino de matemática é de cunho essencialmente pragmático: 

busca-se o domínio das técnicas operatórias necessárias à vida prática e as 

atividades comerciais. Algumas noções de geometria também são 

trabalhadas, sob mesma orientação utilitária. (PAVANELLO, 1989, p. 149). 

 

Assim, a Matemática, em seus principais conteúdos, incluía a Geometria,  

considerando situações práticas e de uso no seu cotidiano. Na Portaria nº 156/163, de 30 de 

junho de 1931, foi demostrado o entendimento de que a “aritmética, álgebra e geometria” 

(PAVANELLO 1989, p. 152) tinham íntima relação e orientava para o ensino harmônico 

desses conteúdos. Porém, não temos certeza de que houve integração, em sala de aula, entre 

esses saberes (aritmética, álgebra e geometria). 

 

16 [...] uma figura geométrica pode ser descrita como tendo, intrínseca a ela, propriedades conceituais, não sendo 

ela própria, contudo, um mero conceito. (NACARATO; PASSOS, 2003, p. 63). 
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“É difícil precisar o quanto tais instruções repercutem em sala de aula e se há, 

realmente, uma preocupação do professor de matemática em trabalhar os temas 

integradamente”, [...]. (PAVANELLO 1989, p. 155) 

Desde a época do Império, já era percebido a fragilidade nas habilidades dos 

professores dos anos iniciais em relação ao conhecimento de Geometria. Isso parece não ter 

mudado muito, pois para os professores dos anos iniciais esse conteúdo pode ainda não estar 

recebendo a devida atenção. “São inúmeras as causas, porém, duas delas estão atuando forte e 

diretamente em sala de aula: a primeira é que muitos professores não detêm os conhecimentos 

geométricos necessários para realização de suas práticas pedagógicas”. (LORENZATO, 1995, 

p. 3) 

A fragilidade do primeiro problema se deve a uma formação dos professores nos anos 

iniciais, talvez, sem aprofundamento no ensino de geometria. Isso foi mostrado na pesquisa 

que Lorenzato (1995) fez com professores da 1ª a 4ª séries, na qual 

 

[...] somente 8% dos professores admitiram que tentavam ensinar Geometria 

aos alunos. Considerando que o professor que não conhece Geometria 

também não conhece o poder, a beleza e a importância que ela possui para a 

formação do futuro cidadão, então, tudo indica que, para esses professores, o 

dilema é tentar ensinar Geometria sem conhecê-la ou então não ensiná-la. 

(LORENZATO, 1995, p. 3). 

 
Isso vem mostrando a pouca importância que ocorre com o ensino de Geometria por 

partes de muitos professores dos anos iniciais. 

No outro problema, é descrito argumentos por falta de contextualização da Geometria 

com o mundo que nos rodeia, a formação dos professores e sua jornada de trabalho. Dessa 

maneira, 

 

A segunda causa da omissão geométrica deve-se à exagerada importância 

que, entre nós, desempenha o livro didático, quer devido à má formação de 

nossos professores, quer devido à estafante jornada de trabalho a que estão 

submetidos. E como a Geometria neles aparece? Infelizmente em muitos 

deles a Geometria é apresentada apenas como um conjunto de definições, 

propriedades, nomes e fórmulas, desligado de quaisquer aplicações ou 

explicações de natureza histórica ou lógica; noutros a Geometria é reduzida a 

meia dúzia de formas banais do mundo físico. (LORENZATO, 1995, p. 4). 

 

Percebemos que desde o trabalho de Moacyr (1936) sobre a Geometria ainda na época 

do Império até a pesquisa realizada por Lorenzato (1995), o ensino de Geometria não é  

tratado com importância nos anos iniciais da educação básica. 
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Nesse sentido, faz-se necessário, então um resgate do ensino da Geometria. 

A formação continuada é uma forma de buscar estratégias metodológicas 

para adquirir subsídios que permitam ser professores com os saberes 

geométricos necessários para se tornarem profissionais competentes. 

(HARTWIG; PEREIRA; MACHADO; MIRANDA, 2016, p. 251). 

 
Nas últimas décadas, na formulação de novos documentos, é mostrado como os 

conteúdos da Geometria estão organizados nos anos iniciais da educação básica. Primeiro  

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), em que a Geometria 

apareceu no eixo espaço e forma. Recentemente, foi aprovada a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), que vem trazendo o nome de unidade temática 

Geometria. Porém, isso não modificou a relação com os conhecimentos propostos. O que não 

pode ser visto (BRASIL, 2017), de maneira clara, na unidade que trata da Geometria, é a 

busca de como ensinar por meio das práticas dos diversos contextos culturais, partindo dos 

conhecimentos e fazendo uso dos instrumentos e técnicas de trabalhos dos moradores de suas 

comunidades. Assim, de maneira simples, o documento aparece identificando o que o aluno 

precisa aprender nos anos iniciais, 

 
[...] espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de referência 

para a localização e o deslocamento de objetos, construam representações de 

espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte, mapas (em 

papel, tablets ou smartphones), croquis e outras. Em relação às formas, 

espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas 

tridimensionais e bidimensionais, associem figuras espaciais a suas 

planificações e vice-versa. Espera-se, também, que nomeiem e comparem 

polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos. 

O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de 

representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano 

cartesiano, e com recurso de softwares de geometria dinâmica. (BRASIL, 

2017, p. 227-228). 

 
Nessa parte da BNCC, em nenhum momento são citadas contribuições referentes as 

práticas das comunidades aprendidas e disseminadas entre seus familiares e vizinhos. Não se 

mostra presente e nem propõe a união de saberes, preservação da cultura local e a valorização 

de seus conhecimentos que podem e devem ser introduzidos no ambiente escolar, de forma a 

melhorar e aperfeiçoar o ensino de Matemática na escola e fora dela. 

Sabemos que a Geometria está em toda parte e de diversas formas. Portanto, não é 

plausível que se deixe os saberes aprendidos para sobrevivência e subsistência, entre outros 

fazeres e saberes diários embricados nas comunidades locais fora da escola. “O que podemos 

fazer, sem dúvida, é mostrar, no mundo que nos cerca, exemplos concretos que representem 

de maneira aproximada esses objetos abstratos”. (LIMA; CARVALHO, 2014, p. 115). 
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As figuras geométricas fazem parte das várias formas de um terreno, do cultivo de 

plantas em um quadrado, círculo, retângulo, como guia da água para uma determinada 

direção, construção de estradas, entre tantas outras funções. Também está presente nos 

conteúdos escolares em sala de aula e no cotidiano dos alunos, a partir dos primeiros anos de 

vida. Os PCN (BRASIL, 1997) já apresentavam a necessidade de inserir a Geometria no 

ensino, desde os anos iniciais da educação básica. 

 
Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 

Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno 

desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 

descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. O 

trabalho com noções geométricas contribui para a aprendizagem de números 

e medidas, pois estimula a criança a observar, perceber semelhanças e 

diferenças, identificar regularidades e vice-versa. (p. 56). 

 
E, por isso, “a construção das ideias de espaço e forma deve se iniciar pela 

manipulação e visualização de objetos do mundo físico, da realidade”. (SILVA; VALENTE, 

2013, p. 195). Entendemos que os conhecimentos vão se complementando em sintonia, ao 

menos, é o que se espera que aconteça no ensino de Matemática, uma contribuição daquilo 

que os alunos constroem durante suas vivências em contato com familiares e a comunidade 

em geral. 

 
1.4 Contribuições no contexto da pesquisa 

 

Na busca de novos conhecimentos referentes ao nosso objeto de estudo e pesquisa, 

buscamos pesquisar e observar pontos em comum. Foi consultado o catálogo de teses e 

dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

onde foram pesquisadas somente teses e encontradas um total de 55, com as palavras chave: 

Etnomatemática e classe multisseriada. Após ler o resumo e observar os capítulos de maneira 

que encontrasse tópicos pertinentes na contribuição à esta pesquisa, selecionamos 23 

trabalhos. Desses, três não estavam disponíveis. 

Após ler o resumo das 20 teses, constatou-se que o tema de estudo foi encontrado em 

oito delas, tinham seções que tratavam da Etnomatemática. Os motivos das 12 teses não  

serem inseridas nesta revisão de literatura são os seguintes: algumas tratavam de histórias de 

rituais indígenas, histórias de comunidades quilombolas, trabalhos com histórias de vidas de 

escolas fechadas em uma comunidade. Estas não abordavam assuntos que estão presentes 

nessa pesquisa como: Geometria, práticas matemáticas no cultivo de hortaliças. 
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Sendo assim, foram lidas oito teses, das quais são apresentadas as contribuições e 

pontos em comum, pertinentes a nossa pesquisa. 

Barbosa17 (2014) apresenta um estudo indicando a maneira como alguns professores 

veem o ensino de Matemática de comunidades ribeirinhas em escolas do campo a partir da 

realidade do aluno. Mostra que não basta improvisar situações cotidianas, como por exemplo, 

a construção de uma horta na escola, problemas escritos ou orais que envolvam algo de seu 

contexto, sendo que o universo de conhecimento matemático de uma comunidade passa por 

questões sociais, culturais, sentimentais, econômicas, entre outras, visto que tudo isso está 

intrinsecamente ligado. 

Dessa forma, usar uma metodologia que atenda, de forma integral, toda uma 

comunidade, fazendo com que conquistem saberes reais, tanto do seu cotidiano como de 

outras formas que lhes possibilitem crescimento e aperfeiçoamento de suas práticas dentro de 

uma sociedade (BARBOSA, 2014). Para ela, é preciso ter cautela, quando pensar em 

metodologia, mostrando que apesar da tentativa de implementar uma educação baseada na 

realidade do aluno, essa deve ser observada e repensada para que não se torne apenas mais 

uma maneira artificial de mostrar que as práticas cotidianas dos alunos estão sendo inseridas 

de forma verdadeira nas escolas. 

No trabalho de Machado18 (2014), aparece um termo com o nome feira e seu 

significado cultural para a comunidade de Ceres-GO. A feira, para essa comunidade, vai além 

da compra de frutas, verduras, lanches, carnes, tudo produzido na própria região e 

comercializado na cidade. Ela traz um valor diferenciado, apesar da confiança nos produtos 

que são vendidos por pessoas residentes na cidade de Ceres-GO. De acordo com a pesquisa, 

as pessoas vão à feira não apenas para comprar alimentos, mas também serve como lazer, 

encontrar os amigos, parentes. Essa pesquisa esclarece alguns pontos sobre os benefícios e 

valores simbólicos, que apesar da modernização na venda dos alimentos com agrotóxicos 

vindo de outras regiões, não acabou com a feira daquela localidade e nem com a venda de 

produtos orgânicos produzidos pelos moradores residentes da comunidade de Ceres-GO. 

 

 

 

 
17 BARBOSA, Lìnlya Natássia Sachs Camerlengo de. Entendimentos a respeito da matemática na educação do 

campo: questões sobre currículo. Tese de Doutorado em Educação Matemática do Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Rio Claro, p. 167-192, 2014. 
18 MACHADO, Vânia Lúcia. Modernização agrícola no médio norte goiano: a feira como estratégia de 

sobrevivência do pequeno produtor rural. Tese de doutorado em Educação da Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, p. 122- 180, 2014. 
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O trabalho de Machado (2014) remete a algo que também acontece na região em que 

se deu a pesquisa, que são os encontros das pessoas na feira para conversar sobre diversos 

assuntos de seus familiares, ganhos e perdas na plantação de cebolas e outras culturas. 

O estudo de Souza19 (2015) descreve o porquê de considerar como “programa 

Etnomatemática” devido a sua dinâmica. “Segundo D’Ambrósio (2005), a denominação 

Programa Etnomatemática é mais condizente com a postura de busca permanente, já que a 

realidade está em incessante modificação”. (SOUZA, 2015, p.39). Percebemos o cuidado em 

não tornar esse programa em uma simples imitação de métodos que podem ser aplicados de 

formas iguais em todos os contextos culturais. E, nesse contexto, D’Ambrosio (2017) 

argumenta que, 

 
O grande motivador do programa de pesquisa que denomino  

Etnomatemática é procurar entender o saber / fazer matemático ao longo da 

história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de interesse, 

comunidades, povos e nações. (2017, p. 17). 

 

Essa visão de Souza (2015), baseada nos estudos de D’Ambrosio, indica a importância 

em compreender qual o sentido de trabalhar com as diversas culturas, propondo uma pesquisa 

com o sentido do diálogo, na busca de entender o que pode ser feito para usar como 

ferramenta de contribuição no ensino de Matemática. 

Castro20 (2016) valoriza a dinâmica do programa Etnomatemática, em que podemos 

perceber que se trata de valores sociais imbricados entre si. Desta maneira, 

 
Sendo mais preciso, estamos trazendo a discussão acerca do 

desenvolvimento e utilização de um conhecimento que busca dar sentido às 

questões de práticas sociais em ambientes culturais específicos – dentro ou 

fora dos locais onde o ensino e a aprendizagem se dão formalmente –, no 

qual os indivíduos fazem parte e pelas quais busca[m] meios de 

sobrevivência. (CASTRO, 2016, p. 88). 

 
Para o autor, a cultura está ligada ao ensino de Matemática, mas as dificuldades 

aparecem, justamente, em compreender os caminhos que cada cultura percorre para entender 

 
 

19 SOUZA, Roberto Barcelos. Fatores sócio-político-culturais na formação do professor de Matemática: análise 

em dois contextos de formação. Tese de Doutorado em Educação Matemática do Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas do Campus de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Rio Claro, p. 

34- 57, 2015. 
20 CASTRO, Raimundo Santos de. Jogos de Linguagem Matemáticos da comunidade Remanescente de 

Quilombos da Agrovila de Espera, Município de Alcântara, Maranhão. Tese de Doutorado em Educação, em 

Ciências e Matemática, da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, São Carlos – SP, p. 83-92, 2016. 
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como essa Matemática é praticada, ainda mais quando sabemos que ela não aparece separada 

de uma vida ativa, ao passo que todos a usam de forma concomitante com outras atividades  

do seu viver. Assim, a cautela, paciência e diálogo devem prevalecer em uma pesquisa que 

visa compreender os conhecimentos matemáticos de um povo, pois estes aparecem como um 

todo indivisível. 

Silva21 (2016) apresenta a importância da educação do campo nos movimentos  

sociais, mostrando a pertinência de fundamentar o trabalho com a Etnomatemática nesse  

perfil educacional e com influência das práticas emancipatórias de Paulo Freire. Ainda traz 

um recorte de pesquisas realizadas no meio rural de Sem terras de 1993 a 2013, demonstrando 

como os homens do campo medem suas terras por meio de instrumentos desenvolvidos por 

eles como a braça, entre outros, que surgem de acordo a necessidade local. E, portanto, 

 
A origem do processo de utilização das unidades de medida ainda é um 

grande enigma, mas sabe-se que os primeiros referenciais que a humanidade 

utilizou para medir e contar estão associados ao corpo humano, uma 

racionalização tal presente em algumas comunidades até os dias atuais. 

(SILVA, 2016, p. 93). 

 
Silva (2016) traz o histórico sobre o surgimento das medidas, expondo que sempre se 

procurou soluções para as necessidades que apareciam e que essas eram superadas com êxito. 

Em outro momento, compartilha como o agricultor mede a terra em alguns quadrados, por um 

processo de medida da terra, de acordo com conhecimentos adquiridos entre os familiares e 

outras comunidades. Essas medições são feitas por aproximação e quando comparadas as 

escolares apresentam uma pequena diferença. (SILVA, p. 104). Desta maneira, 

Apesar das ‘imprecisões’ dos métodos apresentados pelos camponeses, é 

perceptível a importância dessa racionalização para a resolução dos 

problemas de medições de terra e que estas racionalizações tem um valor 

histórico e cultural para os trabalhadores e trabalhadoras do campo. (SILVA, 

2016, p. 107 – grifo da autora). 

 
A preocupação em não desmerecer nenhuma das metodologias é manifestada no 

decorrer do texto, quando volta a falar sobre temas geradores, valorização das culturas e que 

nenhuma cultura deve sobrepor a outra. 

 
 

21 SILVA, Filardes de Jesus Freitas da. Do campo para sala de aula: experiências matemáticas em um 

assentamento rural no oeste maranhense. Tese de Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas. Instituto 

de Educação Matemática e Científica (IEMCI), Universidade Federal do Pará, Belém-PA, capítulo 1, p. 29-45, 

capítulo 4, p. 88- 130, 2016. 
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Ferrete22 (2016) descreve sobre avaliações nas escolas. Esclarece que as avaliações 

estão cada vez mais voltadas para a garantia de boas notas e comparações de quem é melhor 

ou pior, independente do meio utilizado para alcançar o resultado. E, assim, esquece-se do 

potencial intelectual que todos podem alcançar. Revela que problemas matemáticos são 

passados fora do contexto dos alunos que se encontram em uma determinada localidade, isso 

se dá devido ao uso de problemas que vêm pronto em livros didáticos, sem a busca de 

dinâmicas que englobem o ensino de matemática, de forma a inserir a vivência dos alunos. 

Essa tese mostra algo que é discutido no decorrer da nossa pesquisa, ou seja, a 

necessidade de incorporar os saberes locais na escola formal para facilitar o aprendizado do 

aluno. 

Silva23 (2013), com uma perspectiva etnográfica, descreve o poder das relações das 

pessoas em uma pesquisa com costureiras da comunidade do Juá, região semiárida do 

Nordeste que usam conhecimentos matemáticos como forma e medidas. No trabalho entre os 

membros da comunidade é nítida a preocupação com a saúde, alimentação, o compartilhar 

angústias, dividir trabalhos e unir-se em tarefas mais difíceis. 

Moreira24 (2013) mostra como era trabalhada a História da Matemática na Escola 

Rural Tertuliano Dias Moreira (ERTDM). Em entrevista com ex-alunos do campo de uma 

escola multisseriada de alunos de 1ª a 4ª série, onde a professora buscava unir o conhecimento 

matemático cotidiano do trabalho dos alunos com os escolares, percebem-se os conteúdos 

geometria/grandezas e medidas nas práticas da professora em suas aulas. Em entrevista os 

discentes relatam o trabalho com a construção de horta, galinheiro e cercas, profundidade de 

covas para plantação, espaçamento entre plantas. 

Essas leituras contribuíram para demonstrar a importância de trabalhos que envolvem 

a cultura local e como as pessoas mobilizam os conhecimentos no desenvolvimento de suas 

práticas sociais, envolvendo os objetos matemáticos. Eles ajudaram a perceber como acontece 

a colaboração entre as pessoas de algumas localidades, revelaram outros modos de medir a 

terra, aprimoraram os conhecimentos sobre como trabalhar com saberes advindos da cultura 

local e aproximaram do ensino na escola. 

22 FERRETE, Rodrigo Bozi. O Ensino a partir da Etnomatemática na perspectiva da Educação Ambiental. Tese 

de Doutorado em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão (SE), p. 131- 194, 2016. 
23 SILVA, Valdenice Leitão da. Práticas de Numeramento e táticas de resistência de estudantes camponeses da 
EJA, trabalhadores na indústria de confecção. Tese de Doutorado em Educação, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, p. 110-192, 2013. 
24 MOREIRA, Eline Dias. Um Olhar Sobre a História da Matemática no Brasil: Do Descobrimento à “Escola 

Rural Tertuliano Dias Moreira”. Tese de Doutorado em Educação Matemática, Universidade Anhanguera de São 

Paulo. São Paulo, p. 111-128, 2013. 



39 
 

 

 

 

No próximo capítulo, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, o local, os 

participantes e os encaminhamentos para sua realização. 
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 

 
 

Este capítulo objetiva apresentar e descrever o desenvolvimento da pesquisa e a 

utilização de seus instrumentos para que se possa alcançar o produto esperado em um 

mestrado profissional. 

Portanto, essa pesquisa apresenta fundamento teórico advindo de várias áreas do saber 

e que ofereceram recursos para o entendimento das ações a serem tomadas no campo das 

práticas educativas (GAMBOA, 2012). Nesse sentido, também, tornou-se imprescindível 

adquirir o conhecimento das características da comunidade pesquisada para ter uma ação que 

provocasse mudança. Então, tomando conhecimento das atividades de uma comunidade, 

sabendo o que, realmente, está faltando, tendo um diagnóstico da situação, foi mais fácil 

provocar mudança, levando em conta o conhecimento e compreensão da situação, podendo 

contribuir no processo de qualidade do ensino à escola pesquisada. 

A pesquisa em educação não se resume na busca de informação. Ela nos concede as 

ferramentas para que possamos compreender a realidade de um determinado indivíduo ou 

campo do saber. Sendo assim, “tem um ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 11). Consolidando 

como ideal para o campo educacional. 

Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, apoiando na prática etnográfica 

(GIDDENS, 2001), visto que foi realizada no local investigado, ou seja, no próprio ambiente 

em que as pessoas, alunos e professora estavam inseridos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Tivemos 

o cuidado em utilizar as palavras que fazem parte do contexto investigado, fazendo uso de 

instrumentos como: diário de campo, vídeos, áudios e entrevista. 

Essa abordagem proporcionou os instrumentos necessários para a investigação no 

ensino de Matemática (Geometria) na escola e fora dela, por meio dos conhecimentos da 

cultura local, tendo como fundamentos o programa da Etnomatemática (D’AMBROSIO, 

2017), na tentativa de oportunizar um ensino e uma aprendizagem com a finalidade de  

ampliar a compreensão das formas de fazer Matemática em uma determinada cultura com 

situações do cotidiano. Isso foi algo para uma reflexão sobre como a Matemática pode ser 

ensinada e aprendida por diferentes pessoas, utilizando instrumentos, fazeres aprendido com 

seus pais, amigos, avós e toda uma comunidade onde residem. 

Neste trabalho, o pesquisador foi um observador, mediador e questionador. A 

professora esteve presente, planejando e ministrando aulas na escola, de acordo com sua 

rotina de atividades em sala e contribuiu nas etapas da pesquisa, organizando horários de 
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saída do pesquisador e seus alunos, porém não contribuindo no preparo das aulas de  

geometria (figuras planas/bidimensionais e tridimensionais) de acordo com as características 

da cultura local. 

Portanto, quando se envolvem em uma pesquisa, todos sofrem mudanças, começam a 

refletir sobre suas práticas, seja professor, aluno, pessoas da comunidade ou pesquisador e 

revendo-a, possibilitando a adaptação ao contexto que vive em constante mudança. E, assim, 

sempre haverá uma ‘ação’ que se transforma em resultado, mas que será sempre precisa uma 

nova readaptação (GAMBOA, 2012). 

 

2.1 Método de pesquisa 

 
As pesquisas em etnografia na educação vêm acontecendo, porém, sem arriscar em 

dizer que esta é etnográfica e, sim, agregando ramificações como cunho etnográfico etc. 

(OLIVEIRA, 2013), para justificar o não cumprimento e obrigatoriedade de todas as suas 

exigências. Assim, 

 
Os antropólogos costumavam lidar com indivíduos e grupos que 

normalmente nada lhes respondiam. O antropólogo viajava até um ponto 

distante do planeta, realizava o trabalho de campo obrigatório e, algum 

tempo depois, retornava ao seu lugar de origem para escrever tudo o que 

observara na forma de monografia. O livro era guardado em várias 

bibliotecas universitárias, na maioria situada em países do Ocidente, para ser 

solenemente ignorado por todos, à exceção de alguns especialistas atuando 

no campo antropológico. Em um mundo marcado por alto grau de 

reflexividade, esse tipo de situação raramente se aplica. Hoje, é bem 

provável que os próprios sujeitos sobre os quais versam os tratados 

antropológicos os leiam, a eles reajam e talvez utilizem em embates políticos 

locais e até mesmo globais. (GIDDENS, 2001, p. 174). 

 

Pensamos que uma pesquisa em educação baseada nos preceitos etnográficos 

atualmente não necessita ser como no passado (GIDDENS, 2001), mas devemos continuar 

com os cuidados ao buscar compreender uma cultura em seu local. O respeito, a paciência 

com as pessoas envolvidas e o esforço para interpretar a realidade investigada continuarão. 

Geertz descreve como precisa ser o trabalho de um etnógrafo. 

 
Em antropologia ou, de qualquer forma, em antropologia social, o que os 

praticantes fazem é etnografia, ou mais exatamente, o que é a prática da 

etnografia, é que se pode começar a entender o que representa a análise 

antropológica como forma de conhecimento. Devemos frisar, no entanto que 

essa não é uma questão de métodos. Segundo a opinião dos livros-textos, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e 



42 
 

 

 

 

assim por diante. Mas não são essas coisas, as técnicas e os processos 

determinados, que definem o empreendimento. O que o define é o tipo de 

esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para uma 

‘descrição densa’, tomando emprestada de Gilbert Ryle. (1978, p. 15, grifo 

do autor). 

 

Notamos que não basta usar instrumentos ou técnicas antropológicas para que a 

pesquisa seja dita etnográfica. O cuidado com a cultura, buscando desvendar algo que está 

oculto aos nossos olhos, vai além do uso de receitas para alcançar um objetivo. Para André, 

pesquisadora em Educação, “A etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos 

antropólogos para estudar a cultura e a sociedade”. (1995, p. 27). A autora ainda relata 

características dos antropólogos como sendo: “um conjunto de técnicas que eles usam para 

coletar dados sobre os valores, os hábitos, as crenças, as práticas e os comportamentos de um 

grupo social” [...]. (1995, p. 27). 

As explicações de André (1995) levaram em consideração a parte técnica da prática 

etnográfica. Porém, se refere, assim como Geertz, a “descrição densa”, tomando de 

empréstimo de Gilbert Ryle. Concordamos com o rigor em trabalhar um método etnográfico, 

mas este está sendo usado na área da educação como se fosse algo quase impossível de 

acontecer (OLIVEIRA, 2013), e assim, passamos a ter apenas alguns passos da etnografia. 

Filiamo-nos a Oliveira, quando diz: 

 
Acreditamos que a elaboração de pesquisas etnográficas na Educação 

mostra-se uma contribuição substancial para esse campo de investigação, 

ampliando os horizontes e levando os pesquisadores ao encontro dos sujeitos 

que animam a prática educativa. Em razão disso, este breve ensaio possui 

essencialmente um caráter afirmativo no que concerne às possibilidades de 

desenvolvimento da pesquisa etnográfica na Educação, opondo-se, por 

consequência, a uma visão bastante difundida de que não há pesquisas 

etnográficas na Educação, mas apenas pesquisas ‘de cunho’, ‘de inspiração’, 

‘de caráter’, ‘do tipo’ etnográfico. (OLIVEIRA, 2013, p. 71, grifos do autor). 

 

Então, o que acontece com as pesquisas em educação pode ser o medo de caracterizá- 

la e serem criticadas por falta de conhecimento para garantir que esta seja ou não uma 

pesquisa da “prática etnográfica”. (GEERTZ, 1978, p.15). De qualquer modo, as críticas 

aparecerão, caso a pesquisa venha com certos nomes que ‘diminuem’, deixando-as como um 

‘quase’. Ou seja, por que não podemos dizer que uma pesquisa em educação é etnográfica? E, 

sim, classificá-la como ‘de cunho’, ‘de inspiração’, ‘de caráter’, ‘do tipo’ etnográfico 

(OLIVEIRA, 2013). 
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Imagem 1: Etnografia 

são classificadas como etnografia. 

 

 

 

A imagem 1 mostra que a etnografia compartilha dessas classificações, mas estas não 

são classificadas como etnografia. 

 
 

 

 

 

Ou seja, as pesquisas de cunho, tipo e inspiração etnográfica, têm características da 

etnografia, mas, ainda, não são tidas como etnográficas (OLIVEIRA, 2013). 

Independente de nomes dados às pesquisas etnográficas, o que pode estar acontecendo 

é uma falta de clareza sobre o método utilizado nas pesquisas, deixando os trabalhos 

etnográficos em educação com dúvidas em saber qual nome é mais adequado para aquele 

estudo. Porém, Tosta, Moreira e Buonincontro (2008) afirmam que em 59 dissertações e 26 

teses, 

 
[...] foi possível tecer algumas conclusões para responder aos objetivos de 

nossa investigação. Constatamos que a Etnografia na área educacional ainda 

se apresenta bastante problemática. Do total de teses e dissertações 

analisadas, apenas três trabalhos atenderam aos critérios necessários para 

uma Etnografia. A maioria do corpus analisado evidencia a falta de 

entendimento por parte dos autores quanto aos princípios básicos da 

metodologia em questão. Em vários trabalhos sequer foi identificado a 

problemática central e fundamental numa pesquisa Etnográfica: a discussão 

da cultura. Do mesmo modo, o cotidiano como tempo e espaço 

imprescindível à realização da Etnografia, é apresentado meramente como 

uma descrição de acontecimentos e falas. (p. 13). 

 
Alguns pontos de destaque são selecionados pelas autoras da pesquisa como: o 

cotidiano, diálogos com teóricos da antropologia. Porém, existe o lado positivo, estão 

arriscando, não ficando indecisos no uso da prática etnográfica na educação. 

André (1995) traz o conceito quanto ao trabalho em educação no ambiente escolar, 

 

Se o foco de interesse dos etnógrafos é a descrição da cultura (práticas, 

hábitos, crenças, valores, linguagens, significados) de um grupo social, a 

preocupação central dos estudiosos da educação é com o processo educativo. 

Fonte: Material produzido na pesquisa. Março de 2019. 
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Existe, pois, uma diferença de enfoque nessas duas áreas, o que faz com que 

certos requisitos da etnografia não sejam – nem necessitem ser – cumpridos 

pelos investigadores das questões educacionais. [...] O que se tem feito, pois, 

é uma adaptação da etnografia à educação, o que me leva a concluir que 

fazemos estudos do tipo etnográfico e não etnografia no seu sentido estrito. 

(ANDRÉ, 1995, p. 28). 

 
Porém, entendemos que nos hábitos, crenças e valores existentes nas culturas estão em 

perfeita harmonia com a educação, ou seja, 

 
[...] não há educação que não esteja imersa nos processos culturais do 

contexto em que se situa. Neste sentido, não é possível conceber uma 

experiência pedagógica ‘desculturizada’, isto é, desvinculada totalmente das 

questões culturais da sociedade. Estes universos estão profundamente 

entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de sua íntima 

articulação. (CANDAU, 2010, p. 13, grifo da autora). 

 

Percebemos por essa descrição que a educação é um processo cultural, em que os 

saberes, dentro e fora da escola, estão presentes e compartilhando na busca pelo melhor 

aprendizado e respeito das pessoas. Ainda entendemos que mesmo estando fazendo pesquisa 

em um ambiente que já conhecemos, sempre haverá algo a desvendar (GEERTZ, 1978). Com 

a elaboração do quadro 1, percebemos que as técnicas do tipo etnográfico são advindas da 

etnografia, mas também devemos fazer a descrição de uma cultura quando estamos no 

ambiente escolar. Portanto, 

 
Ainda é válido destacar que de fato possuímos enésimos problemas nas 

pesquisas ditas etnográficas que vêm sendo realizadas no campo da 

Educação no Brasil, mas isso não quer dizer que elas não representem 

avanços importantes em termos de formação de um campo de pesquisa, uma 

vez que constituem um importante exercício de aproximação com o 

cotidiano escolar e, mais que isso, representam o atual momento de 

maturidade acadêmica deste campo, o que certamente não é algo estático, 

mas que deve ter sua incipiência e fragilidades reconhecidas, debatidas e 

criticadas para que possamos avançar academicamente. (OLIVEIRA, 2013, 

p. 78-79). 

 

Fica o entendimento de que precisamos melhorar o método empregado em uma 

pesquisa, proporcionando as devidas cautelas quando queremos investigar uma cultura e fazer 

uma interpretação que coincida com os preceitos da etnografia. Segundo Geertz (1978), é a 

busca de desvendar algo que está oculto, se esforçando para compreender o que se passa em 

um determinado lugar, mas que nunca será como a interpretação de quem vive no local. 
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Trazemos o Quadro 1 com as características do tipo etnográfico que seguem as 

técnicas da etnografia e mostra seus os conceitos. 

 
Quadro 1: Coincidências e conceitos Etnográficos25

 

Etnografia Tipo etnográfico 

“O que o define é o tipo de esforço intelectual 

que ele representa: um risco elaborado para 

uma “descrição densa”, tomando emprestada 

uma noção de Gilbert Ryle”. (GEERTZ, 1978, 

p. 15). 

“[...] imersão e a experiência da efetiva 

participação no ambiente pesquisado”. 

(BRAGA, 2006, p. 5). 

Técnicas advindas da etnografia (observação 

participante, entrevista, vídeos e áudios). 

Interação do pesquisador com a situação de 

estudo da pesquisa. 

Ênfase no processo e não no produto. 

Visão pessoal dos participantes. 

Trabalho de campo (contato pessoal e 

demorado) sem modificar o ambiente no 

início. 

Tempo em campo (semanas, meses ou anos). 

Dados descritivos. (ANDRÉ, 1995, p. 29). 

“A etnografia é a tentativa de descrição de 

uma cultura, e sua principal preocupação é o 

significado que têm as ações e os eventos para 

as pessoas, alguns diretamente expressos pela 

linguagem e outros transmitidos indiretamente 

por meio das ações”. (ANDRÉ, 1995, p.19). 

Cotidiano escolar. 
“A dimensão institucional, [...] aspectos 

referentes ao contexto da prática escolar: 

formas de organização do trabalho pedagógico 

[...] recursos humanos e materiais” [...]. 

(ANDRÉ, 1995 p. 29). 

“proximidade entre o pesquisador e os 

sujeitos observados”, o que proporcionaria 
“imersão, internalização, consciência de 

alteridade e engajamento nas comunidades”. 
(AMARAL, 2009, p. 19). 

“A dimensão instrucional, [...] situações de 

ensino nas quais se dá o encontro professor- 

aluno-conhecimento”. (ANDRÉ, 1995, p.43). 

Fonte: Material produzido na pesquisa. Março de 2019. 

 
 

Procuramos mostrar algumas situações que estão presentes na etnografia e no tipo 

etnográfico. Assim, o quadro 1 mostra que o tipo etnográfico compartilha de muitas 

coincidências que estão presentes na etnografia. A diferença que podemos perceber no tipo 

etnográfico é a concentração dentro do ambiente escolar formal, focando no encontro 

professor – aluno – conhecimento (ANDRÉ, 1995). 

Já a etnografia busca descrever a cultura de maneira densa, ou seja, como interpretar 

um determinado povo ou comunidade, tentando compreendê-los da melhor forma para evitar 

grandes equívocos (GEERTZ, 1978). Candau entende que “[...] não é possível conceber uma 

experiência pedagógica ‘desculturizada’ [...], isto é, desvinculada totalmente das questões 

culturais da sociedade”. (CANDAU, 2010, p. 13, grifo da autora). Podemos perceber que a 

 
25 Os trechos em negritos demonstram algumas semelhanças entre o tipo etnográfico e a etnografia 
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cultura escolar está vinculada com as atividades praticadas em uma comunidade e essas 

podem ser entendidas como um conjunto indivisível (CANDAU, 2010). 

Sendo assim, a etnografia se faz presente quando buscamos interpretar uma cultura 

(dentro ou fora da escola) de maneira a contribuir com os resultados para os envolvidos em 

uma pesquisa. 

Na pesquisa aqui desenvolvida, utilizamos a prática etnográfica (GIDDENS, 2001; 

GEERTZ, 1978), visto que realizamos ações de observar, conversar, dialogar, entrevistar, 

acompanhar, descrever e interpretar situações relacionadas ao cotidiano da professora e  

alunos no contexto da escola, da comunidade e no cultivo da cebola. Assim como, centramos 

as atenções para a ação docente (ANDRÉ, 1995) e o processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos e sua relação com o conhecimento matemático que já tinham construído na escola 

(matemática escolar) e quando acompanhavam os pais no plantio da cebola (matemática do 

cotidiano), com o envolvimento do pesquisador na comunidade, nos momentos de observação 

nas aulas e no cultivo da cebola para compreender o raciocínio matemático dos alunos no 

desenvolvimento das atividades 

 
2.2 Local da pesquisa 

 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola Bom Saber, localizada no semiárido baiano. 

Uma região cuja subsistência, na maior parte, vem da agricultura e pecuária. O trabalho 

concentrava-se no cultivo26 de frutas, legumes, verduras, criação de caprinos, ovinos e 

bovinos, com ênfase no cultivo de cebolas durante todo o ano. Nessa comunidade, cultivavam 

cebola, alho, melancia e maracujá. 

Na localidade, as pessoas viviam da agricultura familiar27. Uma das fontes de renda 

vem da plantação de cebolas, onde os moradores possuíam um terreno, ao lado de suas 

residências, para plantar. Uma comunidade localizada nas proximidades do rio São 

Francisco28, também chamado de Velho Chico, que ficava próximo as suas casas facilitando a 

plantação e criação de aves como galinha e animais de médio porte como caprinos e ovinos. 

 

 
 

26 Cultivo refere-se a todas as fases: preparação do terreno, plantio, acompanhamento, desenvolvimento, colheita 

e venda da cebola. 
27 Agricultura familiar – Forma de produção cooperativa entre membros de uma mesma família. (MARQUES, 

2008) 
28 O São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro, com cerca de 2.756 km (GUIMARÃES; LANDAU; 

BARROS, 2011). 
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O cultivo de cebolas na localidade pesquisada acontece há mais de 60 anos. No início, 

a plantação de cebolas era irrigada com a ajuda das mãos e pequenos baldes de plásticos. Era 

muito difícil, perdiam muito tempo para molhar um quadro de cebolas. 

Com o passar dos anos o método para irrigar melhorou e hoje os moradores usam 

motores e canos de plástico para levar água até a plantação, mas ainda usam a gravidade, pois 

os canos são poucos e de alto custo. Porém, alguns alunos (Cláudio, Fagner) envolvidos na 

pesquisa que moram na localidade, comentaram que seus pais acham que a cebola fica mais 

bonita, quando molhada por gravidade. Essa gravidade faz com que os quadros de cebolas 

fiquem com bastante água, deixando as cebolas com uma irrigação mais uniforme. Em outras 

localidades próximas, o método de irrigação da cebola já se encontra mais moderno, 

utilizando mangueiras de plástico com furos, chamado de irrigação por gotejamento. 

Os moradores dessa comunidade gostam de plantar cebolas, mesmo quando não 

ganham dinheiro com a colheita, por causa de questões climáticas etc. Não desistem e se 

preparam para plantar novamente. Alguns vendem seus transportes para voltar a plantar sua 

roça de cebolas, na esperança de ter mais sorte. A motivação para plantar cebola já não é 

apenas pelo dinheiro, mas pelo que representa para as pessoas. Segundo a professora da  

escola (Valdenice), os moradores da localidade têm o prazer de plantar, é como se fosse algo 

que está na cultura deles, às vezes, parece não se importar com os prejuízos no plantio, só 

querem continuar plantando. 

A escola fica situada no campo, no distrito de Riacho Seco, funciona em dois horários, 

matutino e vespertino, atendendo desde a educação infantil ao 9º ano da educação básica. Os 

alunos do turno vespertino (6º ao 9º ano) necessitam de transporte para chegar à escola, em 

virtude da distância da localidade em que residem. Já os alunos do turno matutino moram 

próximos à escola, não necessitando de transporte escolar. 

Para a realização da pesquisa, selecionamos uma turma multisseriada29  do 4º e 5º  ano. 

O critério de inclusão desses alunos, com idade entre 10 e 13 anos, com exceção  de um aluno 
 
 

29 “A disposição dessa modalidade de ensino no meio rural se consolida pelas características geográficas. Esse 

modelo de ensino é destinado às comunidades com pequeno número de habitantes, que constituem uma clientela 

reduzida, não dispondo de número suficiente de estudantes para formarem classes independentes. Além disso, 

são ainda comunidades isoladas de difícil acesso. [...]. Na classe multisseriada, os recursos didáticos devem estar 

a serviço de uma atividade de ensino que cumpra a intenção inicial de promover aprendizagem. [...] o mais 

importante nesse processo de ensino é aquilo que deve ser absorvido pelos alunos. Nessa reflexão, a missão é 

propor os melhores meios para tornar possíveis, efetivos e eficientes o ensino e a aprendizagem”. (TERUYA; 

WALKER; NICÁCIO; PINHEIRO, 2013, p.572-577). 

“As escolas multisseriadas, diferentemente dos antigos grupos escolares e que hoje são as atuais escolas de 

ensino fundamental, foram organizadas em uma sala única, na qual se reúnem alunos pertencentes a  várias 

séries, sob a regência de um único professor”. (CARDOSO; JACOMELI, 2010, p. 267-268). 
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do terceiro ano de oito anos, ocorreu porque ajudam seus pais em tarefas do cultivo de 

cebolas, no turno em que não estão na escola. Seus pais e os alunos gostam dessa ajuda, pois 

esse trabalho na ‘cultura’30 da cebola é uma das principais fontes de renda da família por ser 

cultivada o ano inteiro. Os filhos de menor idade, matriculados na educação infantil, 1º, 2º e  

3º anos da educação básica, não ajudam os pais na plantação. Porém, no decorrer da pesquisa, 

um aluno do 3º ano participou de algumas fases, devido seu irmão do 5º ano ter participado da 

pesquisa e, principalmente pela insistência em nos acompanhar nas atividades de construção 

do quadro de cebolas. 

 
2.3 Participantes da pesquisa 

 

Participaram da pesquisa a professora, os alunos do 4º e 5º anos, um aluno do 3º ano e 

o pesquisador que foi um observador, mediador e questionador. A professora está identificada 

como Valdenice. Lecionou na Escola Bom Saber em 2018, formada em Pedagogia e 

concursada desde 2008 como professora dos anos iniciais da educação básica no município. 

Sempre trabalhou em escola no campo e tinha cinco anos na docência no ensino do 4º e 5º 

ano. 

Os participantes da pesquisa e a escola foram identificados com nomes fictícios para 

preservar suas identidades. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

(TCLE), (ANEXO A), e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - (TALE), (ANEXO 

B)31. 

Essa turma era composta com 16 alunos, participaram da pesquisa 15. Uma classe 

classificada como multisseriada, pois os alunos do 4º e 5º anos estavam em uma mesma sala 

de aula, devido à pequena quantidade de estudantes de cada ano escolar naquela localidade 

(Quadro 2). A faixa etária de idade dos alunos foi entre 08 e 14 anos e a maioria colaborava 

com as atividades da agricultura familiar. Nesta turma, alguns alunos estavam repetindo o ano 

escolar. 

 

 

 

 

 

 
 

30 Cultura – nesse contexto, cultura significa a plantação de cebolas. 
31 O TCLE e o TALE foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESC, como parte do 

projeto de pesquisa intitulado ‘Etnomatemática: possibilidades para aprendizagem da matemática 

contextualizada’ conforme o nº do protocolo: 86846218.1.0000.5526. 
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Quadro 2: Alunos participantes da pesquisa 

Nº Nomes Sexo Ano escolar Idade 

01 Marcos M 4º 11 

02 Cláudia F 4º 10 

03 Juliana F 4º 10 

04 Alexsandro M 5º 11 

05 Fagner M 5º 10 

06 Danilo M 5º 11 

07 Enrique M 5º 13 

08 Márcio M 5º 10 

09 Cláudio M 5º 10 

10 Ronaldo M 5º 10 

11 Felipe M 5º 12 

12 Érica F 5º 14 

3 Karine F 5º 12 

14 Betânia F 5º 12 

15 Gabriel32
 M 3º 08 

Fonte: Material produzido na pesquisa. Julho de 2018. 

 
 

Um ponto destacado foi a quantidade de alunos observados que atuavam no cultivo da 

cebola. Apesar de contabilizados 15 alunos da turma multisseriada do 4º e 5º ano, nem todos 

foram observados no trabalho do cultivo da cebola, pois não poderíamos garantir que 

encontraríamos todos nesse local, isso porque se tratava de uma ajuda colaborativa entre as 

pessoas da família e não uma atividade obrigatória. Sendo assim, foram observados cinco 

alunos: Cláudio, Enrique, Ronaldo, Felipe e Márcio ajudando seus pais no cultivo da cebola. 

O outro ponto considerado foi a questão do deslocamento dos alunos até a roça, 

salientando que isso não foi empecilho, pois eles moravam no próprio local de cultivo, ou 

seja, a plantação de cebola se deu ao lado de suas casas, não ocorrendo nenhum problema de 

locomoção. Valdenice lecionou nesta turma desde o ano de 2017. 

Em relação às observações em sala de aula, os discentes que não receberam 

autorização dos pais para participar da pesquisa, que não assinaram o TCLE e o TALE, não 

tiveram nenhum prejuízo em relação às aulas e as atividades, participaram das aulas 

normalmente. 

 
2.4 Desenvolvimento da pesquisa 

 

 

 

 

 
32 Irmão de Fagner que o acompanhava nas aulas extraclasse e na construção do quadro na roça de seu pai. 
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No primeiro momento, apresentamos o projeto ao diretor da escola. Em seguida, uma 

conversa informal com Valdenice e os alunos da turma multisseriada do 4º e 5º ano. 

Solicitamos a autorização dos pais dos alunos, visitando pessoalmente cada um em suas casas, 

para que a pesquisa fosse feita com a participação de seus filhos. Essa autorização tornou-se 

necessária, pois a participação de criança menor de idade requer a licença de seus 

responsáveis para qualquer atividade que mude a sua rotina na escola, além de favorecer a 

parceria da escola com a comunidade, ainda mais porque se tratava de um projeto que incluiu 

as atividades agrícolas que eles e seus filhos estavam praticando no seu cotidiano. Nesse 

momento, assinaram o TCLE. Para realização da pesquisa, utilizamos instrumentos, tais 

como: entrevista semiestruturada (ANEXO C), diário de campo, observações, vídeos e 

fotografias ((LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 
a) A entrevista 

 
 

Na segunda etapa, Valdenice foi entrevistada, em sua residência, no horário  das 

19h00. Este horário foi combinado com antecedência. A entrevista (ANEXO C) foi gravada. 

Em seguida, sem auxílio do gravador, continuamos conversando sobre o Ensino de 

Matemática na escola. 

Valdenice ficou à vontade, não foi pressionada na busca de respostas. Assim, “na 

entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca 

entre quem pergunta e quem responde”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 33). Portanto, está de 

acordo com as características da entrevista parcialmente estruturada, pois não houve 

questionário objetivo, mas um guia básico orientador sobre o tema em questão e que sofreu 

adaptações em seu percurso. Definimos esse tipo de entrevista como sendo “semi- 

estruturada”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34). 

 
b) Diário de campo 

 
 

No diário de campo foram feitas anotações sobre o raciocínio matemático dos alunos, 

quando estavam no cultivo de cebolas, que realizamos em dois momentos: nas visitas ao local 

de atividades realizadas na roça com os alunos do 4º e 5º anos; e quando desenvolvemos a 

sequência de aulas na sala e fora dela nos dias e horários das aulas de Matemática 

(considerando a unidade temática Geometria), duas vezes por semana durante quatro meses. 
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As anotações referem-se às aulas observadas em sala, no quadro de cebolas e as observações 

do cultivo de cebolas no trabalho com seus pais. 

Outro ponto que deve ser esclarecido é a questão da identidade do pesquisador, pois a 

ética deve prevalecer sempre. Portanto, neste local em que foi realizada a pesquisa, o 

pesquisador revelou sua identidade e o propósito de seu trabalho de observação das atividades 

daquela comunidade (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). “Nessa posição, o pesquisador pode ter 

acesso a uma gama variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao 

grupo”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 29). 

Com as observações feitas nas visitas ao local de atividades realizadas na roça de seus 

pais, desenvolvemos a sequência de aulas (Quadro 3), na sala e fora dela, nos dias e horários 

das aulas de Matemática (unidade temática geometria) no período letivo e a construção de 

dois quadros (Quadros 5 e 6) com as possíveis relações entre o conteúdo matemático da escola 

e o conhecimento matemático praticado no cultivo da cebola. 

Essas aulas seriam mediadas pelo pesquisador com o apoio de Valdenice, porém a 

mesma não participou, deixando o pesquisador com a responsabilidade de planejá-las para 

desenvolver em sala de aula e no quadro de cebolas, com os alunos na roça do pai de Fagner. 

 

Quadro 3: Aulas ministradas pelo pesquisador 

 Em sala de aula No quadro de cebola 

Período de aulas 17/11/2018 a 21 /11/2018 16/08 a 11/10/2018 

Qde. de aulas de 50 minutos 3 8 

Turno das aulas Matutino Matutino 

Qde. de horas 2h. 30min. 6 h. 36 min. 

Qde. de semanas 1 9 
Fonte: Material produzido na pesquisa (2018). 

 

 
c) Observação 

 
 

Observamos as atividades em sala de aula realizadas por Valdenice, buscando averiguar a 

sua prática de ensino com os alunos e a sua rotina. Foram oito aulas de observação. Essas 

aulas foram registradas no diário de campo. 

Essas observações serviram para analisar as atividades, o envolvimento dos alunos, se 

procurou alternativas para responder o exercício, se Valdenice proporcionou um ambiente em 

que os alunos buscassem outras formas de responder as tarefas, ou se foram respondidas 

somente de uma forma, no caderno, sem que se expressassem oralmente ou com o auxílio de 

colegas, objetos do seu cotidiano e lembranças de seus fazeres diários na comunidade. 
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A observação foi um instrumento necessário para captar os aspectos do problema que 

se desejou investigar. Nas observações, foi preciso planejar bem, saber o que iríamos 

observar, delimitando alguns pontos mais importantes do problema para serem vistos com 

cautela, atenção e uma interpretação coerente em relação ao contexto, visto que estávamos 

próximo e em contato direto com os participantes da pesquisa. “Na medida em que o 

observador acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar apreender a  

sua visão de mundo, isto é, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas 

próprias ações”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). Estando mais próximo das atividades 

desenvolvidas pelos participantes, percebemos novas descobertas praticadas pelos envolvidos 

na pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

As observações aconteceram nas aulas, na escola e no cultivo da cebola, local de 

trabalho dos pais em que os alunos colaboravam na plantação (Quadro 4). 

 
Quadro 4: Observações 

 Em sala de aula No cultivo da cebola 

Período de observação 12/07 a 15/08/2018 As observações no cultivo da cebola 
aconteceram no turno vespertino, nos sábados 

e domingos, durante os meses de agosto à 
novembro, conforme horário que os alunos 

estavam indo à roça para ajudar seus pais. 
Esses horários não eram pré-estabelecidos, 

dependiam sempre de encontrar com os alunos 
na localidade. O pesquisador estava sempre na 

localidade à espera. 

Qde. de observações 8 

Horário da observação 08h. às 10h. 

Qde. de horas observadas 16h. 00 min. 

Qde. de semanas 4 

Fonte: Material produzido na pesquisa (2018). 

 

 

- Observações em sala de aula 

 
 

Nas aulas de Matemática, durante o segundo semestre de 2018, observamos o trabalho 

realizado com os conteúdos da unidade temática Geometria. Entretanto, não se interferiu no 

conteúdo que Valdenice estava lecionando quando começamos as observações nas aulas de 

Matemática em sala de aula, pois a mesma já estava com os planos de aulas para aquele mês. 

O conteúdo tratava das quatro operações. Como em um dos objetivos da pesquisa, 

buscávamos saber sobre a rotina de atividades da professora e dos alunos em sala de aula, não 

interrompemos sua sequência, visto que isso foi analisado em prol de algo que estava de 

acordo com um dos propósitos do trabalho, que é perceber como é desenvolvido o conteúdo 

com os alunos em sala de aula e propondo possíveis relações feitas, considerando os 
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conhecimentos prévios dos alunos e o contexto local referente ao cultivo da cebola. Essas 

observações foram registradas no Diário de Campo (DC) do pesquisador. 

 
- Observações na roça de cebola 

 
 

A terceira etapa foi a de visitação aos locais de trabalho (roça), observando e 

registrando, como pensam, organizam, desenvolvem e representam atividades que faziam 

parte da cultura daquela localidade, quer seja do cotidiano, quer seja das situações de trabalho 

onde alunos ajudavam seus pais no cultivo de cebolas em suas roças. Observarmos os alunos 

que ajudavam seus pais durante o segundo semestre do ano letivo de 2018, no local de 

trabalho dos pais dos alunos selecionados. 

Cada visita aconteceu sem ter horário para começar ou terminar, apesar de ter 

selecionado o horário vespertino, ocorreram visitas nos finais de semana, sem horário 

previamente definido. Foi preciso esperar, dormir na localidade, perguntar aos moradores 

onde estavam acontecendo trabalhos na plantação de cebolas. Esses momentos foram de 

espera e observações atentas às atividades praticadas pelos alunos ajudando seus pais no 

cultivo da cebola e nas práticas culturais que a englobam. 

Durante a primeira visita, não foi encontrado nenhum aluno na roça. Percebemos, 

neste momento, que precisaríamos contar com a sorte, fazer visitas constantes e duradouras na 

roça dos pais dos alunos, pois após a aula, não havia horário especificado para ir à roça. 

Em uma segunda visita, encontramos alguns alunos e começamos a prestar atenção em 

suas atividades sem nenhum tipo de intervenção, apenas ficando atento aos processos 

elaborados pelos alunos na ajuda do cultivo da cebola com sua família, anotando todas as 

informações no diário de campo para eventuais análises. Nesta visita, fizemos 

questionamentos sobre o que faziam com os pais, o que sabiam sobre o cultivo da cebola e 

tiramos fotos das representações do quadro de cebola construídos pelos alunos na areia. 

Na terceira e quarta visita, produzimos três vídeos, que foram transcritos, em que os 

alunos representaram, apenas com as mãos e o uso de areia, as atividades desenvolvidas com 

os pais e familiares no cultivo da cebola. Eles também foram questionados sobre as relações 

do trabalho com seus pais e os conteúdos escolares em Geometria, no sentido de buscar 

evidências sobre essas relações entre o saber matemático da escola e as práticas no cultivo da 

cebola. Em seguida, registramos no diário de campo para análises. 

Na quinta visita, conseguimos ter noção do envolvimento dos alunos com as  

atividades daquela ‘cultura’, observamos qual conhecimento matemático aparece quando 
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ajudam seus pais na plantação, acompanhamento, desenvolvimento e colheita da cebola, se 

participam da venda do produto e se tinham alguma noção do preço da cebola que seus pais 

vendiam etc. Os pais não participaram diretamente da pesquisa, mas acompanhavam seus 

filhos no momento do cultivo da cebola, enquanto o pesquisador os observava,  ora 

orientando, ora explicando sobre a realização do seu trabalho. 

 
- Planejamento 

 
 

Na quarta etapa, a partir de um planejamento prévio sobre os conhecimentos 

adquiridos com seus pais, indagamos os alunos, próximo a um quadro de cebolas já 

construído, no sentido de deixá-los responder perguntas sobre o cultivo da cebola, ou seja, 

como seus pais conseguem as sementes que compram, se é produzida na própria roça, como é 

medida a área, o tempo que leva até a colheita, que tipo de ‘objeto’ é usado para molhar a 

cebola e fazer o quadro, quantidade de água, o que fazem quando vão ajudar seus pais na roça 

etc. Essas informações foram registradas atentamente e analisadas no decorrer da pesquisa. 

A quinta etapa teve como base as observações nas fases anteriores, que nos deu 

subsídios para planejar aulas de Matemática, com um enfoque na perspectiva Etnomatemática 

(considerando a unidade temática Geometria). As aulas (Quadro 3) partiram da construção do 

quadro de cebolas, com a participação dos alunos, momento em que foram provocados para 

fazerem o quadro para plantação das cebolas. 

Continuando nesse mesmo trajeto, alunos e pesquisador reuniram-se próximos ao 

quadro de cebolas para discutir as estratégias usadas pelos alunos na construção do quadro e 

como aparecem os conceitos matemáticos relacionados à geometria. Todas as etapas da 

construção do quadro de cebolas foram registradas com transcrições de vídeos para 

compreensão dos fatos no desenvolvimento da pesquisa. 

Na sexta etapa, continuamos com as aulas tendo como base o cultivo da cebola, 

observando o que foi feito após a construção do quadro, perguntando o que se deveria fazer. 

Os alunos mostraram-se eficazes em praticamente tudo sobre o cultivo da cebola, desde o 

plantio até a venda. 

As famílias socializam muitos conhecimentos que foram passados naturalmente aos 

seus filhos, de forma que não há uma pressão nesse aprendizado. Tudo acontece a partir de 

simples tarefas solicitadas pelos pais. Tais situações é o que podemos chamar de “fundos de 

conhecimento [que] estão disponíveis nessas famílias a despeito dos anos de escolarização 

formal ou da preeminência, atribuída ao letramento”. (MOLL; GREENBERG, 1996, p. 320). 
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Após essas fases do cultivo da cebola, professora, alunos e pesquisador reuniram-se 

para discutir e preparar aulas, com conteúdo de Geometria, que estivessem baseadas no 

contexto da cultura local (cultivo da cebola). 

E, por fim, planejamos uma sequência de atividades que aconteceu dentro e fora da 

sala de aula (Quadro 3), ou seja, no quadro de cebolas que os alunos plantaram e em sala de 

aula, com a ajuda do pesquisador, a partir dos dados coletados, utilizando a expressão oral, a 

representação escrita e buscando analisar se os alunos conseguiam relacionar os conteúdos  

das aulas no quadro de cebolas com os estudados em sala de aula. 

As aulas foram desenvolvidas sempre com processos de indagação, fazendo com que o 

aluno pense, dê uma resposta e que essa resposta possa ser melhorada à medida que 

conseguissem compreender a ligação entre conteúdos escolares e suas atividades com os pais 

na roça de cebolas. 

Como categorias de análises, consideramos o movimento das duas Etnomatemáticas 

(D’AMBROSIO, 2017), a Matemática escolar e a Matemática no cultivo da cebola. Como 

método de análise adotamos a triangulação dos dados tendo em vista o ‘olhar’ para o mundo 

daqueles alunos e professora, o movimento que os saberes cotidianos se apresentaram naquela 

comunidade e o respeito a linguagem dos participantes. 

Neste sentido, com a leitura, o material produzido na pesquisa movimentou-se na 

compreensão e na escrita sobre a Matemática escolar e a Matemática no cultivo da cebola, 

como condição para significar a vida das pessoas daquela comunidade com os seus saberes e 

fazeres. E a escola, como instituição, não pode ficar distante desse contexto. 

Para a escrita, o material foi organizado a partir da discussão e reflexão que emergiram 

como indicativo para pensar a construção de novos conhecimentos e como podemos pensar a 

aprendizagem da Matemática (as unidades temáticas, conforme a BNCC (BRASIL, 2017)) a 

partir de situações do cotidiano daquela comunidade – neste caso, no cultivo da cebola. 

O capítulo seguinte vem trazendo todas as etapas que se julgaram necessárias dentro 

do relatório de pesquisa de campo para alcançar os objetivos propostos. Trazemos discussões 

a respeito das aulas de matemática com alunos e professora, e observações dos alunos em suas 

atividades no cultivo da cebola, junto com seus pais. 
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3. PARA ALÉM DA CERTEZA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 

 
Este capítulo tem como objetivo analisar as atividades desenvolvidas por Valdenice 

nas aulas de Matemática com alunos do 4º e 5º anos, em sala de aula, focando um olhar sobre 

o contexto que envolve os conteúdos de Geometria e, por consequência, aritmética 

(multiplicação, divisão, adição e subtração), visto que Valdenice, no momento da pesquisa, 

estava ensinando as quatro operações para os alunos. As atividades que envolveram a 

Matemática em sala de aula foram observadas e anotadas no DC, buscando responder ao 

objetivo específico da pesquisa. 

No decorrer do texto, apresentaremos trechos da entrevista com Valdenice, 

transcrições de áudios e vídeos produzidos durante a pesquisa. Sinalizaremos em fonte itálico. 

Neste sentido, partindo de uma concepção de que o ensino visa sempre estabelecer o conceito 

de que a Matemática só pode ser exata, propondo, cada vez mais, a noção da importância em 

responder tudo como é transmitido pelo professor, sem que os alunos tenham a oportunidade 

de questionar, não apenas o resultado, mas também os caminhos para compreender as 

relações com a vida que nos rodeia, ou seja, mobilizar os diversos contextos 

culturais no sentido de promover um melhor ensino para as pessoas. 

No entanto, ainda é notável a convicção que as pessoas mantêm sobre alguns 

conteúdos matemáticos, elegendo-os como os mais importantes para o aluno, sem ao menos 

questionar o porquê de um ser mais importante que outro ou porque deve ser esse depois 

aquele. Porque não podemos uni-los e compartilhá-los de forma concomitante. Mas é possível 

o domínio de duas Etnomatemáticas como possibilidades para explicar, entender o manejo de 

situações novas, para resolução de problemas etc. (D’AMBRÓSIO, 2017). 

Os alunos da Escola Bom Saber já tinham domínio da matemática que servia para o 

plantio da cebola na região. Sabiam se expressar, explicando passo a passo cada etapa do 

cultivo. Conseguiram esclarecer o que foi perguntado durante a pesquisa. Por exemplo, 

 

Chamamos Cláudio e Danilo, que já tinham participado da aula do dia 20/09. 

Pedimos para os alunos explicarem o que tinha sido feito no quadro de 

cebolas nesse dia. Cláudio e Danilo ficaram tímidos, mas mesmo assim 

começaram a falar em voz baixa. Cláudio começou: fizemos o quadro as 

paredes (figuras de três dimensões) e molhamos. Danilo completou dizendo 

que a tarde ele e Fagner molharam o quadro novamente, fizeram os riscos 

(leira), plantaram as sementes de cebola e, em seguida, cobriram o quadro 

com palhas secas de coqueiro. (DC, 2018, p. 23). 



57 
 

 

 

 

Essas falas indicaram as ações dos alunos no desenvolvimento de uma atividade 

praticada em sua comunidade, que para sua realização foi preciso mobilizar conhecimentos 

matemáticos no momento de marcar o local do plantio – o quadro -, fazer as paredes, a noção 

da quantidade de água para molhar a terra e quantas vezes seria necessário molhar no mesmo 

dia. Bem como, a importância de cobrir o quadro com folhas secas para o sol não queimar as 

cebolas quando estiverem nascendo. 

Tais conhecimentos já faziam parte do universo dos alunos, que já tinham aprendido 

com seus pais, mas ainda não chegaram à escola (GERDES, 2013). Poderíamos fazer com que 

entendessem a Matemática escolar, a partir desse conhecimento que aprenderam com os pais. 

Uma ação que os ajudam a explicar como manejam a terra, plantam, colhem, vendem e 

convivem com a realidade dos diferentes momentos etc., para que este conhecimento não 

fique à margem do mundo social e da escola. (KNIJNIK, 2004; D’AMBROSIO, 2017). 

As práticas culturais da comunidade pesquisada demonstraram essa união de saberes 

no ensino de Matemática e em outras disciplinas do currículo escolar (D’AMBROSIO, 1999). 

No entanto, até mesmo dentro da própria disciplina, insistimos em nomear o que é ou não 

necessário aos alunos. Isso ficou evidente quando Felipe discorreu sobre as fases do cultivo da 

cebola, detalhando e abrindo os nossos olhos, fazendo-nos enxergar os conhecimentos 

presentes em cada fase da plantação de cebolas. 

 

Felipe falou dos períodos que levava em cada fase do cultivo da cebola, que 

“fofa” [a terra] (deixá-la solta com o uso da enxada - instrumento de trabalho 

de seu pai), planeava e, em seguida molhava, esperava um dia para plantar a 

semente. [..] explicou que plantar a semente era o mesmo que leirar. Essas 

sementes ficavam um mês para depois serem mudadas para outros quadros 

[de cebola] e continuou dizendo que quando a semente estava crescendo na 

leira e ficava no ponto de mudar, era chamada de “cebolim” (cebola ainda 

muito pequena). 

O cebolim era colocado em baldes ou caixas de plástico e levado para  

plantar em vários quadros, a depender da quantidade de leiras. [...] depois ele 

falou que nessa fase a cebola durava três meses até ser arrancada, mais 

quatro dias para secar ao sol e, por último, cortava a “palha” (folha da 

cebola) e colocava na passadeira, uma espécie de peneira feita de madeira e 

canos de PVC e, em seguida, enchia os sacos de 20 quilos para serem 

vendido aos compradores que vinham de cidades vizinhas. (DC. 2018, p.  

19). 

 
Esta conversa com Felipe nos ajudou a pensar nos conteúdos escolares presentes na 

cultura da cebola e contribuiu para o planejamento das aulas de Matemática (Geometria) 

dentro e fora da sala de aula. Ainda nos auxiliou na construção de dois quadros de dados 
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qualitativos (5, 6) com as unidades temáticas (BRASIL, 2017) que estão detalhadas no 

capítulo 4. 

Assim, após compreender e entender os saberes/conhecimentos da comunidade 

pesquisada, percebendo que os saberes matemáticos estão imbricados, solucionando 

problemas cotidianos (D’AMBRÓSIO, 2017), conversamos com Valdenice sobre o conteúdo 

de Matemática mais importante na escola. Ela tentou argumentar da seguinte maneira: 

Cálculo, porque... é o que eles... precisam no dia a dia, as quatro operações. (Entrevista, 

04/07/2018). 

Valdenice tinha a resposta pronta e julgava importante o domínio das quatro 

operações. Isso foi esclarecido após o final da entrevista, ainda conversando em sua casa  

sobre os conteúdos de Matemática. Por ter terminado as perguntas pré-estabelecidas, sentiu-se 

mais à vontade e continuou argumentando a importância das quatro operações, dizendo: é  

uma coisa muito importante e os alunos têm que aprender isso porque com o domínio das 

quatro operações, eles vão saber passar troco e aprender as outras contas matemáticas. 

(Entrevista, 04/07/2018). 

Parece que a reflexão feita por Moacyr, em1936, ainda se faz presente nos nossos dias. 

Moacyr dizia que se contentaria com os mestres que soubessem as operações de aritmética, e 

que se exigissem de um mestre que lecionava nos anos iniciais princípios elementares de 

Geometria, talvez não os encontrassem. Depois de reformas curriculares, mudanças nas 

concepções de prática pedagógica e organização no sistema de ensino, para Valdenice, o 

importante ainda é a aprendizagem das quatro operações, independente do seu contexto, das 

suas relações e significados. É a lógica de um currículo escolar, que é criado na escola, pela 

escola e para a escola. (MOREIRA; DAVID, 2010). 

A sua defesa é fruto de uma Matemática que, ainda, não busca a interlocução entre os 

saberes dentro e fora da escola, em pensar que só podemos aprender algo se seguirmos uma 

sequência, nesse caso, como se só por meio das quatro operações dariam conta de todos os 

contextos matemáticos, sem perceber que os conteúdos caminham juntos e podem ser 

incorporadas, sem, necessariamente, seguir uma única sequência, não atentando para os 

contextos culturais. Nesse sentido, D’Ambrosio (2017) já havia feito algumas reflexões, tais 

como: “Costuma-se dizer “é necessário aprender isso para adquirir base para poder aprender 

aquilo”. O fato é que o ‘aquilo’ deve cair fora e, ainda com maior razão, o ‘isso’”. (p. 43, grifo 

do autor). 

Precisamos refletir sobre o argumento de seguir um único modelo, apenas uma linha 

de pensamento, baseado em uma educação tradicional (FREIRE, 1987, p. 12), visando apenas 
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o saber quantitativo e usando uma fila de saberes separados. Pelas observações no quadro de 

cebolas construído pelos alunos, demonstraram que uma prática leva a outra e acabaram 

aprendendo as atividades desenvolvidas no cultivo da cebola como um conjunto indivisível. 

Isso é mostrado na prática desenvolvida pelos alunos no quadro de cebolas e registrada no 

DC. 

 
Após plantarem as sementes, começaram a cobri-las com terra seca, 

novamente com o uso das mãos, colocando a terra levemente para não as 

deixar expostas ao sol. Mas não tinham acabado ainda. Então, Danilo 

começou a pegar palhas secas de coqueiro, que estavam soltas e encostadas 

próximas a cerca de arame que arrodeava a roça do pai de Fagner. Os dois 

alunos cobriram as sementes [...] com as palhas e disseram que era pra 

quando a cebola nascer, ficarem protegidas do sol e não morrerem. (2018, p. 

22). 

 

É preciso entender quais as práticas adotadas pelas pessoas de hoje para resolverem os 

problemas existentes. Conseguimos compreender isso com as técnicas utilizadas por Danilo e 

podemos continuar proporcionando um ensino fundamentado na Etnomatemática, buscando 

unir os conhecimentos matemáticos de sua cultura com os escolares. (D’AMBROSIO, 2017). 

Portanto, [...] “raciocínio qualitativo é essencial para se chegar a uma nova 

organização da sociedade, pois permite exercer crítica e análise do mundo em que vivemos”. 

(D’AMBROSIO, 2017, p. 44). Nesse ponto de vista, foi preciso promover o ensino com os 

saberes culturais da localidade e percebemos que nem sempre são voltados apenas para o 

ganho de dinheiro. 

 

Pesquisador- planta cebola por quê? 

Fagner- pelo dinheiro. 

Pesquisador- só pelo dinheiro? 

Fagner- pai gosta também por outras coisas. (08/2018). 

 

Fagner não deu detalhes que explicassem os motivos pelos quais o pai gostava de 

plantar cebola, mas ficou subentendido que não é só pelo lucro, existia algo mais que, nesse 

momento, não foi revelado. 

Nesse ir e vir, entre a roça e a sala de aula, continuamos a observar Valdenice que, em 

uma de suas aulas, faz a seguinte pergunta aos alunos: “na matemática pode usar o quase? E 

os alunos, em uma só voz, disseram que não”. Em seguida, reafirmou que: “em matemática 

não existe o quase, tem que ser exato”. (DC. 2018, p. 5). E, usou essa frase depois que 

Cláudio e Enrique fizeram uma conta de divisão no quadro (Imagem 3). 



60 
 

 

 

 

Valdenice não considerou a declaração dos alunos sobre a resposta de seus colegas. 

Isso aconteceu em umas das observações em sala de aula, quando: “os alunos conversaram, 

entre si, sobre o resultado certo das contas que estavam no quadro, Fagner falou que Cláudio 

chegou mais perto da resposta e Enrique só fez copiar”. (DC. 2018, p. 5). 

Não devemos julgar o pensamento de Valdenice diante da Matemática, o que podemos 

fazer é tentar refletir sobre a certeza e exatidão nos diversos ambientes em que a Matemática 

se encontra, pois, nesse contexto, era preciso observar até onde o aluno chegou e não 

simplesmente dizer que tem que ser “exato”. 

Sabemos que a matemática, em muitos contextos, necessita de cálculos com exatidão 

para que não aconteçam acidentes graves com vítimas ou degradação ao meio ambiente. 

Portanto, a matemática mais sofisticada para serviços complexos continuará existindo 

(D’AMBROSIO 2017). 

Os alunos ouviram a frase sobre a Matemática - “tem que ser exato”- de Valdenice, 

formando uma espécie de pré-conceito, podendo ser difundido nos demais anos escolares. 

Consequentemente, poderia gerar um sentimento de superioridade, fazendo parecer que por 

essa Matemática escolar ser considerada tão correta, acabe fechando as portas para a 

compreensão de uma Matemática de formas e resultados diferentes, mas não desprezíveis, 

sendo susceptíveis de novas análises, como todo conhecimento da humanidade. No entanto, 

[...] a escola transmite maneiras particulares de falar, calcular e categorizar – 

e, especialmente, quando a escola adota a nossa maneira – ficamos ainda 

mais convictos da perfeição de nossos instrumentos culturais e da 

inferioridade de outros modos de adaptação às tarefas de representação, 

comunicação e raciocínio. (SCHLIEMANN; CARRAHER; CARRAHER, 

1989, p. 144). 

 

A nossa preocupação precisa ser com o futuro desses alunos, buscando um  

pensamento crítico e reflexivo sobre o conhecimento matemático, sua presença nas ações 

cotidianas e nas tomadas de decisão, bem como uma prudência em suas respostas e perguntas. 

Que estas venham cobertas de reflexão da sua própria ação e não colocadas como se fossem 

únicas verdades. 

 
3.1 O caminho mais curto nem sempre é o correto 

 
 

Quando começaram as observações na sala de aula de Valdenice com os alunos do 4º e 

5º ano, percebemos a relação de sua resposta sobre o conteúdo de Matemática mais  

importante na escola e nas suas aulas. Na sua primeira aula, procurei ser o mais discreto 



61 
 

 

 

 

possível, não interferindo, sentando mais ao fundo da sala e sem chamar a atenção. Então, a 

aula continuou. 

Valdenice voltou para o 4º e 5º ano e pediu para Fagner armar a conta que 

envolvia o problema de matemática com caixas de abacaxi. Fagner escreveu 

a conta no quadro com seu auxílio (7.164÷ 24). [...] ela falou que é devido às 

dificuldades dos alunos em resolver contas de dividir por dois números. (DC. 

2018, p. 4). 

 
Essa divisão elaborada por Valdenice, em suas aulas, cumpriu a explicação de um 

conteúdo, seguindo o que estava no livro didático de Matemática usado naquele dia, tentando 

fazer com que os alunos aprendessem divisão pela forma de armação da conta e não buscando 

o entendimento do problema, através de diálogos sobre algum contexto local que o 

envolvesse, de modo a perceber saberes já construídos em seu cotidiano. Isso se mostrou mais 

evidente, quando foi feito um tipo de “facilitação” do problema sobre abacaxi. Sendo que o 

aluno cria maneiras pessoais, tentando ajustar-se às realidades do mundo (MOREIRA, 1999). 

Isso não se concretizou nesse momento. 

O problema dizia o seguinte: 7.164 abacaxis para colocar em 24 caixas. Quantos 

abacaxis serão colocados em cada caixa? Porém, Valdenice não usou o problema para 

discutir, pelo contrário, no momento da resolução do problema, propôs uma modificação na 

estrutura do problema, cometendo um erro, na tentativa de facilitar a divisão para os alunos da 

seguinte forma: “eu corto o 7 do 7.164 ÷ 24 e corto o 2 do 24 e, assim, a conta fica: 164 ÷ 4. 

“Segundo Valdenice, isso serviu para facilitar a conta e os alunos conseguirem o domínio da 

divisão”. (DC, 2018, p. 4). 

Essa prática no ensino de Matemática (Imagem 2), pareceu descontextualizada por não 

envolver discussões sobre contexto local e nem do problema com abacaxis. A modificação 

proposta não contribuiu à aprendizagem dos alunos, quando sugeriu a retirada do 7 do 

dividendo e o 2 do divisor. 

Parece que o problema ocorreu como um pretexto para inserir o trabalho com texto na 

Matemática em sala de aula, mas não contribuiu para o desenvolvimento do pensamento dos 

alunos. Notamos que “os alunos começaram a mostrar algumas dificuldades, à medida que a 

professora foi propondo outras regras como: resto e diferença para resolver a divisão”. (DC, 

2018, p. 4) 
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A Imagem 3 mostra a operação de divisão realizada pelos alunos. Ao tirar a prova da 

conta de divisão: 190 ÷ 3, os alunos pareciam ter observado a conta que Valdenice respondeu 

no lado esquerdo superior da imagem 3, com a divisão 164 ÷ 4, preocupando-se apenas em 

dar a resposta correta. Enrique deixou a operação incompleta e usou alguns números que 

estavam na imagem 3. Cláudio fez o mesmo, porém chegou mais próximo de uma conclusão. 

Observando a imagem 3, notamos que os alunos tinham a noção de divisão, mas confundiram- 

se com suas sequências e com a explicação, que também não foi clara (POZO, 2002). 

O problema proposto e a modificação na sua estrutura não desenvolveram o 

pensamento matemático dos alunos. Aquela atividade visava a aprendizagem? Parece que era 

uma atividade que não estava contextualizada com situações daquela comunidade. 

Em outro momento Valdenice apresentou duas operações resolvidas no quadro - as de 

Enrique e Cláudio - e avaliou quem conseguiu responder corretamente. “Enrique e Cláudio 

copiam a conta no quadro do jeito que responderam em seu caderno”. (DC. 2018, p. 5). Os 

dois alunos, receosos em escrever suas contas no quadro, talvez temendo as correções de 

Valdenice, preferem esperar as respostas dos colegas. “Cláudio chegou mais perto da 

resposta”. (DC. 2018, p. 5). 

Imagem 2: Divisão realizada pela professora 

Fonte: Arquivo do pesquisador. Julho de 2018. 
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O que observamos, nessa atividade e no pensamento do aluno, foi uma forma de 

resolução, sem muito questionamento, apenas com a finalidade de chegar ao resultado o mais 

rápido possível e sem se arriscar, pois a atividade proposta não valorizou os conhecimentos 

prévios dos alunos e não houve conversas sobre o que realmente plantam com seus familiares. 

Os alunos não tiveram oportunidade de usar outras técnicas para responder ou argumentar sua 

resposta, apenas ouvindo, sem compreender o sentido da resposta e de sua utilidade. 

Assim, ficou evidente a necessidade de relacionar os conhecimentos dos alunos 

adquiridos na vivência com seus pais, principalmente em atividades realizadas na comunidade 

em que vivem. 

Mais uma vez percebemos a empolgação que Cláudio sentiu quando explicou sobre o 

cultivo da cebola. Não hesitou em demonstrar, com toda segurança, os saberes aprendidos 

com seus pais e as outras pessoas da comunidade. Por conseguinte: “Tais estratégias de ensino 

e aprendizagem devem ser entendidas no contexto, ou seja, na relação com a história social 

das famílias, com o conteúdo dos fundos de conhecimento e com os objetivos do ensino”. 

(MOLL; GREENBERG, 1996, p. 317). 

Porém, Cláudio - quando perguntado sobre o que eles veem em comum com o 

trabalho realizado na roça de cebola em sua comunidade e o conteúdo da escola, em sala de 

aula - respondeu: aqui a gente num estuda isso não, na escola mermo não. Mas a sua 

empolgação para que isso aconteça foi demonstrada em uma das visitas em sala de aula do 4º 

e 5º anos: 

Cláudio começou a discorrer sobre o que fazia. Disse que faziam o risco no 

quadro de cebolas, ajudavam a leirar, conduziam o percurso da água. Essa 

Imagem 3: Resolução das operações de Enrique e Cláudio 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 



64 
 

 

 

 

conversa se deu em sala de aula, no entanto, eu, como pesquisador, nesse 

momento, não pude explorar mais detalhes desse conhecimento, pois os 

alunos estavam em aula e só pararam para assinar o TALE. (DC. 2018, p. 1). 

 
É um contexto que precisava ser explorado nas aulas, mas que, ainda, não foi 

observado, em sala de aula, o uso das práticas vivenciadas pelos alunos em sua comunidade. 

Embora Valdenice tenha informado: A gente procura quais são a ... da economia deles. O que 

é que os pais deles fazem pra conseguir dinheiro pra... se manter no dia a dia né e sempre 

eles informam que é com agricultura, com a pecuária que é a criação de animais. (Entrevista, 

04/07/2018). 

Fagner relatou, em uma das aulas no quadro de cebolas na roça de seu pai, quando 

perguntado se estudaram algum conteúdo matemático relacionado ao que faziam com seus 

familiares no cultivo da cebola. Em uma curta frase, balançando os pés e olhando para o 

quadro pronunciou: hum, hum, insina não. 

Valdenice mostrou-nos algo que poderia ser aproveitado nas aulas para facilitar o 

desenvolvimento do aluno, sendo que a motivação em resolver problemas do cotidiano, 

demonstrado por Cláudio, trouxe um componente a mais, pois esse cotidiano tratava do 

sustento de seus pais e de uma ‘cultura’ daquela localidade, onde todos os familiares 

participavam. 

Não estive o ano todo observando as atividades realizadas por Valdenice, pode ser que 

em algum momento tenha praticado isso que foi respondido na entrevista, de forma aleatória e 

sem continuidade, pois se ocorresse com frequência, certamente, teríamos indícios dessa 

prática nas observações em sala de aula. 

Valdenice, mais uma vez, falou como aconteceu o trabalho com as atividades 

rotineiras dos pais das crianças na comunidade, envolvendo a agricultura. 

 
Eu já trabalhei uma vez, com o quarto... o quarto ano que foi fazendo a 

pesquisa, eles levando as perguntas, perguntava pra os pais, trazia resposta 

e em cima das resposta a gente ia fazer cálculos, criar problemas em cima 

daqueles cálculos que eles traziam. Não foi uma coisa aprofundada, foi uma 

coisa ... mais assim ... só mais ... pra entender o ... cotidiano deles e agente 

também assim.. envolver a matemática deles no conteúdo. (Entrevista, 

04/07/2018). 

 
Valdenice não esclareceu os tipos de perguntas que os alunos fizeram aos pais e como 

ela mesma salientou: uma vez [...]. Não foi uma coisa aprofundada. (Entrevista, 2018). 

Portanto, seguiu o questionamento sobre até onde podemos unir os saberes culturais das 

comunidades para aprimorar o ensino de Matemática nas escolas. 
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Imagem 4: Contagem dos pés 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 

 

 

 

3.2 Um contexto sem contexto: a cultura local longe das aulas de matemática 

 
 

Na busca para relacionar as aulas de matemática com um contexto, fazendo com que  

o aluno perceba essa aproximação, foi necessário dar ênfase aquilo que o aluno pudesse 

avançar e ir além do simples conteúdo transmitido em sala de aula. Propor algo óbvio, 

somente aumentando a quantidade numérica do problema, fazendo com que o aluno treine, até 

conseguir calcular o maior número possível, não pareceu prepará-los para novos 

conhecimentos. 

Nas aulas, percebemos nos alunos a facilidade em responder, sem muito entusiasmo e 

a falta de desafio nas perguntas. As atividades, mais uma vez, não seguiram as vivências dos 

alunos na localidade. Sem significado, passaram a ser somente uma operação de multiplicar 

que só aumentava os números (Imagem 4) e não trazia interesse para que o aluno pensasse a 

Matemática como algo prático, semelhante ao que vivenciavam com seus pais. Nas 

observações das aulas de matemática, evidenciamos algo que esclareceu um pouco desse 

contexto. 

 

 
Início da aula- Valdenice mostrou a capa de um livro com o título com o 

‘Pés na areia’. Os alunos pegaram no livro e observaram de perto. 

Valdenice - por que será que o livro tem o título ‘Pés na areia’? Por que será 

que colocaram esse nome? 
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Um aluno - [...] é porque eles estão com os pés na areia. 

Fagner- porque estão na praia ou na ilha. 

Valdenice - E continuou mostrando o livro, nome do autor, explicando que 

ilustração são os desenhos que vão aparecendo no livro para entendê-lo, pois 

o livro é todo desenhado. Barulhos na sala, os alunos conversavam entre si 

sobre o livro que falava, segundo a docente, de pessoas com os pés na areia. 

Então falou: dez dedos caminham na areia, e perguntou: vocês acham que 

dez dedos são quantos pés? 

Alunos- em uníssono, falando sem hesitar, dois. 

Valdenice- E surgiu outra pergunta: quantas pessoas? 

Alunos- Novamente todos responderam juntos, uma. 

Valdenice- Em continuação, perguntou: dez dedos têm quantas dezenas? 

Desta vez Márcio respondeu: - uma. Os outros ficaram em silêncio [...]. 

Valdenice- E surgiu outra pergunta: quantas unidades têm uma dezena? 

Fagner [...] respondeu que tem dez. 

As respostas saiam rápidas. 
Valdenice lê outra frase do livro: trinta dedos correm pela areia quente, e 

então, ela falou que vai escolher a pessoa para fazer a pergunta,  porque 

assim não “conversa”. Então, lê a frase novamente, seguida de uma  

pergunta: “trinta dedos correm pela areia quente”, quantos pés vocês acham 

que correm pela areia quente? 

Alunos- Novamente, todos de uma vez, responderam com convicção e em 

voz alta, seis! 

Valdenice - Ocorreu outra pergunta: quantas pessoas correm pela areia? 

Alunos- Muito rápidos, em uma só voz - todos falaram - três! 

As perguntas continuaram: a docente aumentou o número e usou 40 dedos. 

Virou-se para Juliana e perguntou: 40 dedos são quantos pés? 

A menina não respondeu. 
Fagner falou que todo mundo sabe, mas Valdenice disse que não, nem todo 

mundo sabia. Então, antes de Juliana falar alguma coisa, os meninos 

soltaram a voz, mais uma vez em conjunto, oito! (DC. 2018, p. 8, 9). 

 
Nessa escola, o ambiente propício ao ensino de Matemática pode estar ao nosso lado, 

literalmente. Os estudantes da Escola Bom Saber estavam arrodeados de roças de cebola na 

época da pesquisa. Seus pais cultivavam esse legume para o sustento familiar. Fagner, em  

uma de suas conversas, comentou o prazer de ajudar os pais: tem dia, tem dia que eu peço a 

ele e ele num deixa não. Fagner comenta sobre seu irmão: aquele piquininim que disse que 

tem que lerar, [...] ele trabalha mais pai, se, se pai num deixar ele ir... [...] ele chora pá, pá 

ir. 

Existia alegria em trabalhar no cultivo da cebola com seus pais. Tendo em vista que 

participavam do início ao fim do cultivo - mesmo sendo apenas como auxiliares nos serviços, 

sem uso de peso exagerado - dominavam, passo a passo, as técnicas aprendidas na companhia 

de seus familiares e amigos da localidade. Márcio, em outra fala, continuou reforçando esse 

prazer de colaborar na roça de seus pais: é bom caba, trabalhar na roça. Os alunos que foram 

observados no cultivo da cebola, sem exceção, demonstraram prazer em praticar as atividades 

advindas de sua comunidade. 
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3.3 Conceitos geométricos na sala de aula: o concreto e o abstrato 

 
 

Aulas que pudessem ter um maior aproveitamento necessitavam da percepção do 

ambiente cultural em que a escola e os alunos estavam inseridos, contribuindo com a 

formação de conceitos que são repassados em sala de aula pelos professores (D’AMBROSIO, 

2017). 

No primeiro dia de observações nas aulas de Matemática com o conteúdo Geometria, 

percebemos o interesse de Valdenice em preparar as aulas, explicar os conceitos sobre figuras 

geométricas. E, assim, a aula começou com a exposição de objetos geométricos, no intuito de 

fazer com que os alunos se envolvessem nas atividades propostas. 

 
A professora trouxe uma caixa de Tangram (quebra cabeça geométrico), 

feito de madeira e outras duas, também de madeira (material concreto). Ela 

mostrou a tampa de madeira do Tangram e perguntou quais os nomes das 

figuras que apareciam na tampa. (DC. 2018, p. 14). 

 
Os desenhos que apareciam na tampa do Tangram eram triângulo, losango, quadrado, 

retângulo e círculo, já as figuras de madeira, que estavam dentro do Tangram, tinham uma 

espessura em suas laterais (faces) formando-se em uma figura de três dimensões. Naquele 

momento, Valdenice utilizou apenas o Tangram como referência das figuras geométricas 

planas/bidimensionais. Nessa hora, Valdenice “perguntou aos alunos qual era o triângulo. Os 

alunos apontaram para o triângulo de madeira que estava na mão da professora e acertaram, 

logo depois, disseram que o losango também era um triângulo”. (DC, 2018, p. 14). 

Valdenice não disse aos alunos, naquele momento, que o losango não era um  

triângulo. Comentou que parecia com um trapézio, logo desconversou e continuou a aula. As 

laterais dos objetos de madeira também foram desconsideradas. A aula continuou com as 

perguntas sobre outras figuras: 

 
Valdenice mostrou outra figura, o quadrado, e perguntou se era realmente 

um quadrado, dizendo que para ser um quadrado precisava ter todos os 

quatro lados iguais. E assim continuou com o círculo, triângulo e foi 

mostrando os exemplos na sala, como: o painel na parede com o nome dos 

alunos, a janela, carteira etc. 

Os alunos respondiam, sem hesitar, o nome das figuras mostradas na sala. 

Fagner falou que o “O” era um círculo e a janela um quadrado e, assim, 

continuaram dando nomes de figuras geométricas aos objetos da sala de  

aula. 

Em continuação, foi mostrado o quadrado novamente, então a docente virou 

o quadrado em 90º graus para a esquerda. Essa ação, segundo Valdenice fez 
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com que o quadrado se transformasse em outra figura, que ela deu o nome de 

losango. (DC. 2018, p. 14, grifo nosso). 

 

Nesse momento, Valdenice falou que o quadrado tinha que ter os quatro lados iguais, 

mas não comentou sobre os ângulos, que precisavam ser todos de 90º. Os alunos começaram  

a generalizar todas as figuras, sem distinção sobre planas/bidimensionais e tridimensionais, 

dizendo que a geladeira era um retângulo etc. 

Valdenice também não ficou atenta com os conceitos construídos pelos alunos. Isso 

fica evidente na explicação de Fagner, quando classifica o tronco da árvore como um 

retângulo, dizendo: 

 
[...] se cortar a parte de cima (copa, parte das folhas e galhos) e a parte de 

baixo (tronco próximo ao chão), fica um retângulo. Fagner e seu amigo 

Alexandro discutiram sobre a árvore, Fagner falou que só chamando pelo 

nome de árvore, já podia dizer que é retângulo e círculo. Alexandro 

discordou e escreveu pau da árvore como retângulo e topo da árvore como 

círculo. (DC. 2018, p. 16). 

 
Apesar dos objetos que os alunos estavam referenciando serem concretos, não houve 

uma explicação para diferenciar suas formas, o modo de ver cada objeto e os representarem  

de maneira que compreendessem a diferença entre figuras planas e não planas. Por exemplo, 

comecemos por indicar que um modelo geométrico corresponde a [uma caixa de papelão, 

supostamente vazia] é uma superfície não plana, fechada, composta por partes planas, 

denominadas faces. (LIMA; CARVALHO, 2014). 

 

O mesmo não se pode dizer se nos referirmos, sem as devidas cautelas, a 

atividades que envolvem conceitos específicos de cada um dos contextos 

dimensionais. É o caso da planificação, que faz sentido se o paralelepípedo 

retângulo (bloco retangular) em consideração for uma superfície, e não faz 

sentido se for uma superfície fechada e seu interior. (LIMA; CARVALHO, 

2014, p. 88). 

 

O que aconteceu com os alunos foi a formação de conceitos precipitados, não 

percebendo a variedade de formas que podem ser percebidas nos objetos (árvore), às suas 

possíveis compreensões e diferenciações entre o concreto e o abstrato, suas dimensões e com 

o mundo que está no entorno da vida dos alunos (LORENZATO, 1995). 

Em outro momento, Valdenice, ao mostrar o quadrado de madeira rígida novamente, 

virando-o em 90º graus na horizontal e disse que este se transformava em um losango. 

Valdenice acertou, sem refletir, sendo que as características dos quadrados as levam a ser um 

losango, já o inverso não é verdade. No entanto, para ela, o movimento que foi feito fez com 
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Imagem 5: Conceito de quadrado 

Fonte: Material produzido na pesquisa. Outubro, 2018. 

 

 

 

que o quadrado se transformasse em outra figura, o losango. Isso mostrou que o conceito de 

quadrado não estava claro para Valdenice. Nacarato e Passos (2003, p. 85) descrevem sobre 

esse conceito, dizendo: [...] “a classe dos quadrados é uma subclasse da classe dos losangos”. 

Portanto, o losango não é quadrado. 

Na imagem 5 é mostrado o esquema em forma de conjunto sobre o que é descrito em 

Nacarato e Passos (2003), quando fala da subclasse dos quadrados, ou seja, paralelogramos33
 

 
 

 
Esses conceitos não são fáceis de compreender, pois requer um aprimoramento que 

nem sempre estão nos livros didáticos e, nos cursos de formação de professores dos anos 

iniciais, são estudados de forma limitada. Assim. “As situações de ensino reveladas por 

professores e os desenhos apresentados em livros didáticos são estereotipados, numa forma 

mais ou menos convencional”. (NACARATO; PASSOS, 2003, p. 91). 

As generalizações ocorridas sobre paralelogramo podem ser corrigidas, desde que se 

tenha cautela em não querer dar nomes as figuras geométricas, sem antes propor a explicação 

e diferenciação entre suas formas. Isso pode acontecer a partir do próprio contexto cultural em 

que o aluno está inserido. 

Em uma das aulas no quadro de cebolas, construído na roça do pai de Fagner, no dia 

20/09/2018, perguntamos (pesquisador) a Fagner qual a parte plana do quadro. O aluno 

respondeu que era a de dentro do quadro. Nesse momento, procuramos fazer com que Fagner 

justificasse a sua resposta. Para isso começamos a fazer representações na areia, próximo ao 

quadro de cebola. 

 
Pesquisador- Começamos fazendo as representações no chão, com o dedo, 

fazendo o desenho de um quadrado e representando o quadro que os alunos 
 

33 “(quadrilátero com os pares de lados opostos respectivamente paralelos)”. (NACARATO; PASSOS, 2003, p. 

86). 
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conheciam do cultivo da cebola. Iniciamos mostrando se existia diferença 

entre o quadro de cebola e o desenho de um quadrado feito por mim. 

À primeira vista, os alunos Felipe e Ronaldo disseram que o desenho do 

quadrado era igual ao quadro de cebolas, porém, ao olhar novamente, 

Fagner, Márcio e Felipe comentaram que o quadro tem as paredes, então era 

diferente. 

Pesquisador- Fizemos outra pergunta sobre figuras planas, quais das duas 

representações eram planas? 

Fagner comentou que era o quadrado e Felipe disse que era o quadro de 

cebola. 

Pesquisador- Quando perguntamos por que o quadro era plano, Márcio 

respondeu que só seria plano se tirasse as paredes, aí ficaria mais  plano. 

(DC, 2018, p. 20). 

 
Dessa forma, percebemos que os alunos conseguiram não só diferenciar o quadrado do 

quadro de cebolas, mas também dizer por que a figura é plana ou não. Esse foi um dos 

motivos de julgar importante a inserção dos saberes locais no ensino de Matemática em sala 

de aula, pois a apropriação de conceitos não precisa, necessariamente, nos anos iniciais, vir 

composta dos nomes formais das figuras geométricas e, sim, fazer com que os alunos 

entendam as características que diferenciam essas figuras e aos poucos, mostrar seus nomes e 

as relações que as figuras têm em comum com o contexto da sua localidade. 

Compreender os conceitos que tornam as figuras geométricas distintas e mostrar que 

suas práticas culturais no cotidiano com seus pais contribuíram para isso significaram um 

passo importante no sentido de construir uma educação unida em prol de um aprendizado 

mais concreto e que se aproximasse daquilo que o aluno já faz em sua localidade 

(D’AMBROSIO, 2017). Por isso, a construção do conceito de espaço e forma deve iniciar 

com a manipulação e visualização do mundo físico (SILVA; VALENTE, 2013). 

Para esclarecer sobre os conceitos de quadrado, ocorridos durante a pesquisa, 

mostramos formas semelhantes à situação ocorrida no momento das observações em sala de 

aula na Escola Bom Saber. Para exemplificar esse contexto, apresentamos a representação na 

imagem 6. 
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Fonte: NACARATO; PASSOS, 2003, p. 86. 

 
[...] por exemplo, um quadrado deixava de ser quadrado quando sua posição 

era modificada (isto é, quando um dos seus lados se situava horizontalmente 

em relação à mesa era um quadrado, mas quando sua posição era mudada, 

colocando-se um dos vértices na linha horizontal, era um losango), o mesmo 

acontecendo com paralelogramos não retângulos. (NACARATO; PASSOS, 

2003, p. 85). 

 

Essa situação ocorreu em uma aula de formação, mediada pelas pesquisadoras 

(NACARATO; PASSOS, 2003) que perceberam a dificuldade de uma professora em nomear 

os nomes das figuras geométricas. Essa professora não entendia que para o quadro se 

transformar em um losango, bastaria fazer movimentos rígidos, onde só modificava a posição 

da figura. Na nossa pesquisa, Valdenice fez algo semelhante, usou movimentos rígidos e com 

isso, também, acreditava que o quadrado passaria a ser um losango, o que não é verdade 

(NACARATO; PASSOS, 2003). 

A aula de Geometria planejada e desenvolvida por Valdenice atendeu a um conjunto 

de definições, nomes, propriedades presentes no livro didático, porém distanciado das 

situações daquela comunidade (LORENZATO, 1995). 

No próximo capítulo, veremos alguns conhecimentos matemáticos presentes no  

cultivo da cebola, possíveis contribuições que surgiram com as observações no trabalho dos 

alunos com seus pais e aulas ministradas pelo pesquisador, de acordo com os conhecimentos 

geométricos percebidos durante as observações no cultivo da cebola e construção do quadro 

para a plantação. 

Imagem 6: Rotação de figura 
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4. A MATEMÁTICA NA CULTURA LOCAL 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar a Matemática que está presente nas 

atividades realizadas na comunidade, de maneira especial no cultivo da cebola. De acordo 

com as observações realizadas no cultivo da cebola, construímos dois quadros com as 

possíveis unidades temáticas e objetos de conhecimento (BRASIL, 2017), discorrendo sobre a 

possibilidade de trabalhar conteúdos matemáticos escolares fazendo referência ao cultivo da 

cebola. 

Partir de um ponto em que os alunos se interessavam e participavam pareceu ser um 

bom caminho para chegar ao aprendizado concreto, “ou seja: o ambiente sociocultural em que 

vive o sujeito exerce sobre ele algum tipo de influência, [...]”. (NACARATO; PASSOS, 2003, 

p. 58). Essa pode contribuir se pensarmos nos participantes como praticantes de tarefas diárias 

na companhia de seus pais e familiares em suas comunidades. 

Quando se nasce em um local onde os pais de alunos exercem atividades rurais e essas 

são caracterizadas como agricultura familiar (MARQUES, 2008), realizadas próximas a 

escola e ao lado de suas residências, acontece um aprendizado das atividades praticadas nessa 

localidade. Isso serve como um laboratório durante todo o ano escolar, necessitando ser 

explorado em todos os sentidos, dentro e fora da escola. 

Na comunidade em que realizamos a pesquisa, percebemos o porquê de explorar, com 

várias atividades e discussões, esse laboratório ao ar livre, nas observações sobre o cultivo da 

cebola na roça do pai de Fagner e de outros familiares próximos à escola. Constatamos uma 

gama de possibilidades sobre conceitos geométricos vivenciados naquele local. 

Para exemplificar o que foi presenciado, construímos um quadro com as possíveis 

etapas e os objetos de conhecimento em que podemos estudar a unidade temática Geometria. 

O Quadro 5 mostra os conteúdos escolares baseados no documento oficial/BNCC (BRASIL, 

2017). 
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Quadro 5: Unidade temática de Geometria34 no cultivo da cebola 
Objeto de conhecimento Onde? 

Figuras planas/ 

bidimensionais 
Quadrado, retângulo Parte interna do quadro de cebola, 

“leira” (semeadura), risco no vértice do 

quadro. 

Figuras tridimensionais Paralelepípedo retângulo Paredes do quadro, ‘valeta’35
 

Traçados Retilíneos e curvilíneos Arestas (encontro de linhas das faces) da 

valeta, “riscos” em forma de ‘F’, ‘T’, 
‘E’, ‘L’, leira. 

Segmento de reta Consecutivos, colineares, 

congluentes, adjacentes, 

Riscos dentro do quadro, contorno do 

quadro, arestas da valeta, riscos em 

forma de ‘F’, ‘T’, ‘E’, ‘L’. 

Ângulos Internos e externos Cantos internos e externos do quadro 

Fonte: Material produzido na pesquisa, baseado na BNCC (BRASIL, 2017). Setembro, 2018. 

 

De acordo com o Quadro 5, mostraremos algumas falas dos alunos, recortes do Diário 

de campo, fotos e transcrições de vídeos produzidos durante a pesquisa de campo. Esses 

instrumentos serviram para elucidar onde encontramos cada objeto de conhecimento, de 

acordo com o que aconteceu no cultivo da cebola naquela comunidade. 

Fizemos tópicos, buscando uma maior organização dos dados e o entendimento de 

cada objeto de conhecimento encontrado no cultivo da cebola. 

 
a) Figuras planas/bidimensionais36

 

 

No dia em que fomos à roça do tio de Cláudio, próximo a sua residência, 

acompanhamos Claudio na atividade de trabalhar a terra para o plantio da cebola. À medida 

que foi desenvolvendo as atividades, começamos a perceber a presença dos conceitos de 

figuras planas (Imagem 7). 

Então, Cláudio jogou areia dentro do quadro simulando - como se o quadro estivesse 

desnivelado- aqui o quadro tá tudo é cheio de buraco, aí...tem que planear. Enquanto Cláudio 

falou que tem que planear, foi passando os dedos por dentro do quadro, formando curvas 

diversas representando como seria um quadro sem planear. Em seguida, passou a mão no 

 

 

 

 

 
 

34 “A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários para resolver 

problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento”. (BRASIL, 2017, p. 227). 
35 Valeta - escavação no solo para passagem da água. 
36 Figuras planas/bidimensionais - superfície plana de duas dimensões: comprimento e largura (LIMA; 

CARVALHO, 2014). 
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Imagem 7: Representação do quadro sem planear 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 

 

 

 

quadro, como se estivesse alisando, e disse: tem que planear, aí, pega a inchada e tiz, tiiiiiz, 

tiz37. 

 

 

Quando Cláudio fez o“tiz, tiiiiiz, tiz”, um tipo de zumbido com a boca, ao mesmo 

tempo, fez traçados retilíneos, com os dedos, dentro da representação do quadro de cebolas. 

Os dedos eram como se fossem a enxada, passando na vertical e horizontal, de um lado a 

outro do quadro para planear. E depois usou a palma da mão, revezando de um lado e do  

outro da mão, representando a parte plana da enxada que passa dentro do quadro.  E 

continuou: Aí fica assim e dexa o quado assim retim ó (plano). 

Essa foi uma explicação sobre figuras planas encontradas nas situações de trabalho 

colaborativo dos alunos (parte interna do quadro de cebolas) com seus pais. Seguimos com as 

observações, prestando atenção no que Cláudio queria demonstrar sobre os saberes da cultura 

na cebola. 

 
b) Figuras tridimensionais38

 

 

 

 

 

 

 
 

37 Tiz, tiiiiiz, tiz – essa forma de falar de Cláudio lembra-nos as Onomatopeias – é “uma figura de linguagem que 

permite o uso de vocábulos para representar um som. Ela é formada a cada vez que uma palavra escrita reproduz 

um ruído, um barulho ou qualquer tipo de som”. Este som representa uma ação repetida da ação que estava  

sendo realizada. Disponível em: https//www.figuradelinguagem.com/onomatopeia/ Acesso em: 23 jan. 2019. 
38 Figuras tridimensionais - objeto que contém três dimensões: altura comprimento e largura (LIMA; 

CARVALHO, 2014). 
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Imagem 8: Representação da valeta 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 

 

 

 

Cláudio fez, segundo ele, a representação de um quadro de cebolas com as mãos, 

puxando a terra e formando uma figura em três dimensões concreta e, ao lado, fez outra 

representação do que chamavam de “valeta ou suco”. 

Segundo Cláudio: a valeta é o local por onde passa a água vinda do rio e trazida por 

um motor para molhar a cebola e que o quadro e a valeta eram feitos com a enxada. 

Aí quando termina faz isso. Nessa hora o “isso” significa que estava usando a mão, 

novamente, como se fosse a enxada, para mostrar aonde seria feito a retirada da terra, abrindo 

uma passagem para a água ir até o interior do quadro, através da valeta. 

Aí a água vem por aqui. A imagem 8 mostra os argumentos de Cláudio sobre a valeta. 

Essa valeta também tem o formato de três dimensões de uma trincheira39, porém, com uma 

profundidade menor. 

 

 
Cláudio demonstrou segurança durante o processo, não se intimidou com a presença  

de Ronaldo, Enrique e do pesquisador. 

Ronaldo entrou na conversa, de maneira eufórica, procurando dar sua contribuição, 

tentando explicar algo sobre a construção da valeta e dos riscos. E começou: espaia e a 

 

 
39 Trincheira é uma escavação no solo como parapeito para proteger os combatentes de guerra. 
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pessoa vai desmanchano. A pessoa pega a inxada, vai pegano a inxada e vai e vai coisano 

aqui ó, coisano aqui ó, coisano aqui e dismanchano, dexano só o risco. 

Cláudio ficou querendo retornar a fala, sentindo que foi interrompido e continuou: 

home tá, num vai coisano nada não. Dexe eu falar fi. Então, Cláudio explicou a ação que 

Ronaldo acabara de dizer: num, num vai fazer nada não, isso aí é quando a cebola tá mudada, 

ou quer ou quer sem ou... como sem as cebola tiver mudada. 

O que Cláudio quis dizer é que antes de mudar a cebola, ela passa primeiro pela leira, 

que também é um quadro de três dimensões, e só depois que é mudada é que faz o risco para a 

água entrar. No entanto, existem os riscos da leira, que vão de um lado a outro do quadro para 

plantar as sementes e os riscos que dão passagem de água para dentro do quadro, quando 

muda a cebola definitivamente até a colheita. 

Vale ressaltar que cada quadro é construído diferente do outro. Para otimização do 

espaço, às vezes, faz-se o maior número de quadro para produzir a maior quantidade de 

cebola. 

 
c) Segmento de reta40

 

 

Cláudio mostrou as formas dos riscos na representação do quadro na areia. Ê, ê, eles 

faz um risco aqui, ou pode ser assim, ou pode ser desse jeito ou pode ser desse. Cláudio usou 

os dedos - indicador e médio e os cruzou para riscar o chão dentro do quadro. 

Esses riscos formaram as letras “I”, “F” e “E”. A imagem 9 esclarece melhor o que 

foi dito pelo aluno e mostra o quadro, feito para representar esses riscos. 

A partir da imagem 9, percebemos melhor onde podemos trabalhar, dentro ou fora da 

escola, um conteúdo escolar de forma prática e prazerosa com os alunos, não excluindo sua 

cultura e trazendo o seu conhecimento para um mundo real, com possibilidades de um 

aprendizado concreto e de uso em vários ambientes, não se limitando apenas à sala de aula 

(D’AMBROSIO, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Segmento de reta é a parte da reta que está delimitada por dois pontos (GIOVANNI; CASTRUCCI; 

GIOVANNI JR., 1998, p. 156) 
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O ensino de Matemática não precisa estar vinculado apenas a um tipo de saber, 

advindos de um único meio, sendo separado da vida, daquilo que nos impulsiona a se sentir 

úteis. 

 

A experiência educacional falseia situações com o objetivo de subordinar. E 

nada volta ao real quando termina essa experiência. O aluno tem suas raízes 

culturais, que é parte de sua identidade, eliminadas no decorrer de uma 

experiência educacional conduzida com objetivo de subordinação. 

(D’AMBROSIO, 2017, p. 75). 

 

Continuamos com a convicção de que o ensino, a partir do que as pessoas fazem no 

dia a dia é um passo importante, não só para o ensino formal, mas para a continuação de um 

aprendizado que se usa entre as pessoas da comunidade e que não pode ser ignorado. 

 
d) Traçados: retilíneos e curvilíneos 

 
 

Para continuarmos exemplificando o quadro 5 e as situações em que podemos 

trabalhar a Geometria, a partir do cultivo da cebola, continuamos apresentando o material 

produzido na pesquisa. 

Aqui, foi demonstrado, na segunda fase do cultivo da cebola, os “riscos” paralelos que 

os alunos fizeram no interior do quadro de cebolas. Fagner e Danilo usaram os dedos e um 

pedaço de galho seco para riscar o terreno molhado. A molhação da terra foi feita pela manhã 

e só no horário vespertino os alunos começaram a construir os riscos para plantar a cebola. 

Imagem 9: Riscos em forma de letra 

(Parede) (Ângulo) 
 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 
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Danilo falou que o quadro precisava ser molhado de manhã e só de tardezinha é que 

podia plantar a cebola e, mesmo assim, era preciso molhar o quadro novamente, antes de 

plantar. Segundo o aluno, isso acontece porque se a terra estiver seca a semente vai subir  

junto com a terra na hora que for molhar a leira. Fagner comentou que se o quadro estivesse 

bem molhado, também ficava mais fácil de fazer os riscos. 

Esses riscos são feitos de uma forma um pouco aprofundada para que a semente fique 

dentro deles. Não há uma exatidão de espaços e exigências para que os riscos sejam 

padronizados. Como disse Danilo, ao ser questionado por Fagner que reclamou, dizendo: 

porque não deixa esses cão (risco) certo. Danilo respondeu: e vai vender. Danilo estava se 

referindo aos riscos paralelos que fez, por estarem em formato curvilíneo (tortos). E continuou 

dando outro argumento para seu amigo; Ê Fagner, se for fazer certo igual a parede de uma 

casa tu vai demorar aí. 

Fagner conseguiu ter minar o seu risco, mas sem sucesso em deixá-lo retinho como 

esperava. Então, os alunos decidiram fazê-los sem se preocupar com os traçados retilíneos. E 

continuaram, alguns riscos saiam com o espaçamento semelhante e outros não. Mas, como 

disse Danilo, não vamos vender os riscos. Percebemos, nessa atividade do cultivo da cebola, 

os traçados retilíneos e curvilíneos. 

Foi necessário se apoiar, sempre nas imagens das etapas do cultivo da cebola para que 

pudéssemos entender a presença desses objetos matemáticos presentes nessa atividade. 

Portanto, a imagem 10 mostra-nos esses traçados e nos ajudou a compreender o processo 

empregado pelos alunos. 

 

Imagem 10: Traçados no cultivo da cebola 

 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 
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e) Ângulos41: internos 

 

Continuando na busca de esclarecimentos sobre a riqueza de conhecimentos 

observados no cultivo da cebola, mesmo tendo a consciência da dinâmica de uma cultura e 

que esses saberes não se esgotaram aqui, fez-se necessário mostrar um pouco do que podemos 

aprender quando nos propomos a conhecer as práticas culturais de um povo (D’AMBROSIO, 

2017). 

Em diálogo com Fagner e Felipe, no quadro de cebolas ainda em construção pelos 

alunos, questionamos sobre ângulos, perguntando se sabiam o que eram e onde os 

encontravam. Fagner diz, primeiramente, que não conhecia o que era isso. Porém, quando foi 

mostrado o quadro e pedimos para dar nomes as suas partes. O aluno foi dizendo do seu jeito, 

provavelmente por ter ouvido quando ajudava seus pais plantando a cebola. E começou: as 

parede, os riscos, a parte que planta. Felipe comentou que tem a valeta dentro do quadro 

onde a água também passa. 

Continuamos perguntando, mostrando as partes no quadro que os alunos ainda não 

tinham comentado, os ângulos. Fagner olhou para o quadro e caminhou em volta dele falando 

baixinho: só sei que tem um nome, mas... O aluno não respondeu, ficou em silêncio. Felipe 

então falou: os canto, a gente chama de canto quando vai fazer os quadros, vai fazeno as 

paredes. E, então, desvendamos mais um nome e a maneira que construíam os cantos 

(ângulos) e que poderá ser estudado em sala de aula e fora dela, para entender como os 

ângulos são construídos. 

Não foi possível explorar, com os alunos, nesse momento, os ângulos externos, apesar 

de sua existência, poderiam confundi-los, mas não descartamos a possibilidade, apenas 

usamos a cautela na descoberta de como chegar a cada conteúdo matemático no momento 

certo respeitando a cultura local. A imagem 9, demonstrou o quadro feito por Cláudio com os 

cantos (ângulos) que Felipe comentou. 

Em seguida, mostramos no quadro 6, as possíveis unidades temáticas, segundo a 

BNCC (BRASIL, 2017) que foram observadas nas atividades locais, com os alunos do 4° e 5° 

anos, na companhia de seus pais, indicando a presença de conhecimentos e conteúdo 

matemático a partir do cultivo da cebola naquela região. O referido quadro está organizado 

 

 

 
41 Ângulos - “denomina-se ângulo a região convexa formada por duas semi-retas não – opostas que têm a mesma 

origem”. (GIOVANNI; CASTRUCCI; GIOVANNI JR. 1998, p. 159). 
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conforme as indicações da BNCC (2017), mas entendemos que os conteúdos das unidades 

números, grandezas, medidas podem ser estudados e aprendidos de forma conjunta. 

 
Quadro 6: Matemática no cultivo da cebola 

Unidades 
temáticas 

Objeto de conhecimento Onde? 

Probabilidade 

e Estatística 

Tratamento da informação; 

tabela, gráfico, moda42, 
média, estimativa 

Tempo de espera para cortar a cebola43, cebolas 

grandes e pequenas (birita), perda ou lucro no 
plantio, preço da cebola, meses de melhor plantio44. 

Números Soma, subtração, 

multiplicação e divisão 

Quantidade de riscos (traçados retilíneos e 

curvilíneos), quantidade de quadros por leira 

plantada, quantidade em quilograma ou sacos de 

cebolas por quadro plantado, Tempo de espera 

para cortar a cebola. 

Álgebra Problematização; soma, 

subtração, multiplicação e 

divisão, etc. 

Períodos entre um molhação e outra, gastos como 

óleo diesel para o motor que leva a água pela 

valeta até o quadro de cebola, quantidade de 
quadros por leira plantada 

Grandezas e 

medidas 

Área e perímetro, volume, 

tempo. 

Espaço para plantar a cebola, cercado do quadro 

para evitar que as ovelhas comam as plantas, 

quantidade de óleo diesel para o motor que leva a 

água pela valeta até o quadro de cebola, 

quantidade de quadros por leira plantada, 

tempo, desde a construção do quadro até a colheita, 
medida com os pés e as mãos. 

Fonte: Organizado pelo pesquisador, baseado na BNCC (BRASIL, 2017), Setembro, 2018. 

 

f) Probabilidade e Estatística45
 

 

Foram partilhadas e analisadas algumas falas dos alunos, demostrando clareza e 

simplicidade quando expressavam seus saberes de forma organizada e convictos do que 

faziam no cultivo da cebola. Comentaram sobre o tempo, desde a construção do quadro até a 

colheita da cebola que foi plantada por eles e seus pais. 

E, assim, ocorreu um diálogo, entre pesquisador e alunos, na roça do pai de Fagner. 
 

42 “A moda é a medida mais intuitiva de todas as medidas, pois se refere a categoria da variável qualitativa ou ao 

valor da variável quantitativa que se repete com maior frequência”. (CAZORLA; MAGINA; GITIRANA; 

GUIMARÃES, 2017, p. 67). 
43 Cortar a cebola: é o período, após tirá-la do quadro pela raiz, onde a cebola fica exposta sobre o sol, durante 

alguns dias, para que a cebola fique mais seca e possa cortar a parte superior (folha). 
44 Nesse momento pode-se ampliar o repertório de conhecimentos dos alunos fazendo discussões sobre: lucro e 

preço da cebola – situação que dependerá do clima (muitas vezes, uma temporada de muita chuva, não favorece 

o cultivo da cebola, não contribuindo também o preço para venda). Quando a produção é para exportação, o 

preço do dólar pode ser/ou não favorável ao produtor. Depende sempre da sorte! Um desafio da agricultura! 
45 “Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações-problema da vida 

cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, 

organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas”. (BRASIL, 2017, p. 230). 
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Pesquisador: qual o tempo que leva para mudar a cebola? 

Felipe: vai lá e lera e depois que vai mu...passa um mês, muda. 

Pesquisador: muda para onde? 

Felipe: qualquer lugar. 

Pesquisador - depois que muda o cebolim (quando a cebola está pronta para 

ser mudada definitivamente até a sua colheita), passa quanto tempo para 

colher? 

Felipe- três mês pá arrancar i, i, aí... quando passa três mês, passa uns, uns 

quatro dias pá cortar. 

Márcio- pode cortar (parte superior da cebola (folha)) até no outro dia, mas 

o normal mesmo é três dias. 

Felipe- e depois, aí, aí pá, quando cortar vai botando nos sacos, aí depois 

que bota nos sacos, aí passa (separação das cebolas pequenas e grandes), 

depois que passa leva pá botar no caminhão pá levar pá vender. 

Pesquisador- qual o preço da cebola? 

Fagner- tem gente que vende de um real o saco. 
Felipe- vende até de... setenta real. 
Márcio- meu tio vendeu de setenta um dia. 

Fagner- se a época tiver boa pra plantar cebola. 

Pesquisador- e o preço do saco hoje? 

Márcio- oito real, sete. 

Pesquisador- qual a época boa de plantar? 

Márcio- Junho, junho. 

Felipe- daqui pá novembro, daqui pá... novembro tá bom. (Agosto, 2018). 

 
Os alunos emitiram uma sequência de conteúdos que contemplam a unidade temática 

Probabilidade e Estatística. Márcio, mesmo depois de ouvir Felipe falando que corta a cebola 

em quatro dias, ressaltou e usou a moda para explicar o que mais acontece nessa fase, quando 

disse o seguinte: pode cortar até no outro dia, mas o normal mesmo é três dias. 

As discussões sobre a plantação de cebolas entre os alunos aconteceram por causa do 

sobe e desce do preço da cebola. Assim, ficaram as dúvidas, no que estavam querendo dizer. 

No primeiro momento, achei que estavam falando somente da melhor época de venda do 

produto, fiquei satisfeito, mas eles ligavam uma coisa à outra, ou seja, o período de plantar e 

os meses em que a cebola era arrancada para vender. 

Quando se referiram ao tempo para colher, a seus preços, épocas de plantio durante o 

ano. Assim, essas falas dos alunos vieram esclarecer algumas informações contidas no  

Quadro 4. Chegamos à conclusão de que o cultivo da cebola acontece durante todo o ano, o 

que varia constantemente é o preço do produto comercializado. 

Os trabalhos com gráficos e tabelas, aproveitando todas as informações dos preços e 

épocas de plantio, poderiam acontecer naturalmente no ambiente escolar, sendo que os alunos 

já tinham noções sobre estatísticas em suas atividades diárias. 



82 
 

 

 

g) Números46
 

 

Em continuação, no momento que Fagner, Gabriel e Danilo plantavam as sementes de 

cebolas na leira, começamos a filmar. Gabriel contou os riscos em voz baixa e disse: catoze 

risco e se abrir mais. Danilo começou a comunicar, dizendo: pode abrir o tanto que quiser. 

Perguntamos (pesquisador) o que era abrir? E Danilo repetiu: abrir o quadro, e com gestos 

explicou que era o mesmo que crescer o tamanho. 

Danilo, enquanto plantava as sementes, começou a fazer os cálculos sobre o 

rendimento da cebola. Começamos (pesquisador) a questioná-lo. Quantos quadros daria 

aquela leira? Se render, dá muito, mais de dez. E continuamos com mais uma pergunta. 

Quantos quilos de cebola? Essa foi uma pergunta que Danilo não esperava, pois contavam as 

cebolas em sacos. Danilo parou um pouco e perguntou: é quantos sacos né? entendemos o 

contexto do aluno e dissemos que poderia ser em sacos. 

Danilo se comprometeu em organizar suas contas do jeito que mais lhe adequava 

naquele momento, e continuou: dez quadro dá vinte sacos e um quadro, dois. Mesmo sabendo 

que o saco tem 20 quilos, de acordo com a resposta do aluno, quando questionei sobre o peso 

do saco de cebola, Danilo respondeu: vinte quilos. Nesse momento, não usou essa 

multiplicação para os cálculos da estimativa de quantos quilos renderiam a leira. Não foi 

preciso, o aluno queria chegar a algo concreto e que estava mais habituado, a contagem em 

sacos, sendo que não chegavam a pesar a cebola, o seu conhecimento de contagem estava na 

quantidade de sacos que são vendidos. 

Observamos no diálogo dos alunos, a ligação da unidade temática números com 

grandezas e medidas. Quando Gabriel diz: ‘ e se abrir mais’, referindo-se a crescer o quadro 

de cebolas. 

Na linguagem escolar poderia acontecer da seguinte maneira: aumentar o  

comprimento e a largura do quadro para que pudessem plantar mais cebolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 “[...] maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em 

quantidades”. (BRASIL, 2017, 224). 
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h) Contexto para álgebra47
 

 

Aqui foi proposto, em forma de diálogos sobre problematizações que podem ocorrer 

durante a plantação. 

 
Pesquisador- quanto precisa de óleo por semana para molhar a cebola? 

Danilo- só basta bota um pinguim de gás (óleo diesel) assim, já moía esse 

coisa aí tudim que tá ali (mais de 8 quadros de cebola). 

Pesquisador- quanto é o óleo diesel? 

Danilo- o pinguim de gás assim num é nem dez real. 
Pesquisador- dez reais são por semana? 

Danilo- comprar o gás ele bota no motor. 

Pesquisador- quantas molhações por semana? 

Danilo- quando mudar? 

Pesquisador- sim. 
Fagner- uns, dois dias. (referindo quando a cebola é molhada com o regador) 

Danilo- dois dia o que caba. 

Fagner- mais se for de motor é pá passa uns quatro dias. 

Danilo- então, é de motor mermo, caba. 
Pesquisador- se molhar na segunda só vai molhar na sexta de novo? 

Danilo- ou então na quinta, depende do sol se tiver muito quente e secar 

rápido. 

Pesquisador- cada molhação gasta quanto? 

Danilo- cada molhação, pra molhar no motor? 

Pesquisador- sim 

Danilo- não gasta muito não, assim... uns trinta reais ou mais pouco. 

(Agosto, 2018). 

 
Constatamos que Danilo tentou a todo tempo estabelecer um ponto de partida para 

solucionar o quanto gastaria de óleo diesel. Ao ter noção da quantidade de molhações por 

semana e de quadros a serem molhados, estipulou a quantidade e o preço que iria gastar 

durante o intervalo de duas molhações nesse período. 

Baseando-se nas observações de campo, podemos conceber essas ligações, sabendo 

que a flexibilidade das práticas dos alunos, nesse contexto, vai muito além, porém  por se 

tratar de algo muito extenso para esse trabalho, trouxemos apenas alguns recortes de situações 

vividas durante a pesquisa. 

 
i) Grandezas e medidas48

 

 

 
 

47 “[...] representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, também, de situações e estruturas 

matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário que os alunos 

identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas 

que expressem a relação de interdependência entre grandezas em diferentes contextos”. (BRASIL, 2017, p. 226) 
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Entendemos que os conteúdos matemáticos estão unidos. Fez-se necessário essa 

separação, mostrando as várias possibilidades encontradas nesse contexto e ainda sabendo da 

visão holística que é a Etnomatemática, como o descrito por D’Ambrosio (2017). 

 
Os fatos, isto é, indivíduo outro(s) e natureza, e as relações entre eles, são 

indissolúveis; um não é sem os demais. Como num triângulo, vértices  e 

lados são integrados e indissolúveis. Não se resolve um vértice sem o outro; 

cada vértice ou cada lado não é o triângulo. (p. 71). 

 
Procuramos essa maneira de divisão por tópicos para obter uma análise mais criteriosa 

das observações de campo, deixando claro que a visão holística foi o foco principal. 

Mostraremos nesse tópico o trabalho que alunos e pesquisador discutiram sobre como 

fizeram para cercar a área plantada com cebola. 

 

Pesquisador- como vamos fazer para cercar o quadro? 

Danilo- pegar uma enxada, cavar um buraco bem fundão e depois pegar um 

bucado de paia de coco e botano assim, arrudiano o quadro, depois interrar 

bem interrado, pá ela segurar em pé, a paia. 

Pesquisador- e as ovelhas não vão passar no meio das palhas? 

Márcio- nós bota tudo juntinha. 

Danilo- nós bota uns coisa pá num passar. 

Gabriel- não que vai tilá as zuveia (ovelhas) vai tilá logo as zuveia. (Julho, 

2018). 

 
As sugestões que os alunos fizeram sobre as possibilidades para fazer a cerca, não 

foram realizadas devido às fragilidades encontradas naquela estratégia. Já tínhamos plantado  

a cebola na leira. Os alunos estavam molhando regularmente e começaram a pensar sobre os 

riscos da leira. “Em conversa com Fagner, Felipe, Márcio e Cláudio contaram que as ovelhas 

tinham comido a cebola. Ficaram tristes, pensando que não iriam plantar mais”. (DC. 2018, p. 

24). 

Voltamos a conversar sobre a construção da cerca, os alunos sugeriram mais uma 

alternativa. No entanto, questionei, também, sobre a quantidade de quadros de cebolas a  

serem plantados depois que tirasse o cebolim da leira para mudar e dividi-lo em vários 

quadros, seguindo espaços não padronizados entre as mudas. Felipe e Márcio mostraram em 

 

 

 
48 “[...] favorece a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento, [...]. Essa unidade temática 

contribui [...] para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a 

construção do pensamento algébrico”. (BRASIL, 2017, p. 229). 
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Imagem 11: Junção de cebolas. 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Julho de 2018. 

 

 

 

sua fala, corrigindo Fagner, enquanto conversavam na roça de cebolas sobre esses 

espaçamentos nos quadros. 

 
Fagner- tem que ir tudo na medida certa, ô coisada assim, certo, mais num 

pode ser juntim não. 

Felipe-mais num tem que ser pareado assim não. 

Márcio- num precisa ser muito certim não caba. 

Felipe- se não fica junta, se não fica colada. 

Márcio- logo três aqui, aqui uma, aqui ota, aqui ota. (Imagem 11) 

Pesquisador- fica assim se fizer o quê? 

Márcio- se bota juntinha, aí aqui já foi três cebola. (Julho, 2018). 
 

 

 
Continuamos com uma alternativa que os alunos encontraram para evitar que as 

ovelhas comecem a cebola novamente. Através das observações descritas (DC. 2018) com 

Fagner e Danilo, mostramos como eles conseguiram medir a área a ser cercada. 

 

Como já haviam plantado cebola no terreno no mês de junho, os formatos de 

alguns quadros estavam visíveis. Danilo contou quatro quadros e marcou, 

com um pedaço de madeira que encontrou próximo ao terreno, perfurando o 

chão, batendo-o com o auxílio de uma pedra. 

Fagner marcou o primeiro quadro, deixando-o como ponto de referência para 

as outras marcações. 

Fagner e Danilo mediram quatro quadros, mas faltavam mais quatro. 
Fagner já tinha colocado outro pedaço de madeira, completando três 

marcações, faltando apenas mais uma. 

Danilo olhou para os quadros e falou que ficaria pequeno, Fagner insistiu, 

dizendo que não. Danilo não contou conversa e tomou a iniciativa. Olhou 

para o lado e encontrou outro pedaço de madeira e aumentou o tamanho do 

quadro, deixando-o com, exatamente oito quadros, como tinham calculado 

no início. 
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Fagner percebeu que seu colega estava certo e, imediatamente, retirou a 

marcação que havia feito e alinhou com a medida de Danilo. E, assim, os 

alunos conseguiram cumprir com a medição do tamanho da área a ser 

cercada. (DC, 2018, p. 26). 

 

Mostramos aqui algo que foi observado, de maneira minuciosa, porém não com ar de 

esgotamento das possibilidades existentes nessa localidade e no cultivo da cebola. Isso foi 

apenas mais um passo que nos deixou em alerta a promover um ensino de Matemática, unindo 

o que os alunos aprenderam, com seus pais, no cultivo de cebola. 

Diante dos diálogos entre os alunos, referente às grandezas e medidas, observamos a 

ligação com as unidades temáticas números e álgebra, momento em que os alunos 

demonstraram situações que podem ser trabalhadas, em sala de aula e fora dela, como propõe 

a BNCC (BRASIL, 2017). 

Como exemplo, mostramos, novamente, um trecho do diálogo entre alunos e 

pesquisador, que identificamos a união dessas três unidades temáticas. 

 
Pesquisador- quanto precisa de óleo por semana para molhar a cebola? 

Danilo- só basta bota um pinguim de gás (óleo diesel) assim, já moía esse 

coisa aí tudim que tá ali (mais de 8 quadros de cebola). 

Pesquisador- quanto é o óleo diesel? 

Danilo- o pinguim de gás assim num é nem dez real. 

Pesquisador- dez reais são por semana? 

Danilo- comprar o gás ele bota no motor. (Agosto, 2018). 
 

No preço do óleo diesel, percebemos a ligação com a unidade temática números, que 

podemos fazer o uso de dinheiro para calcular o preço da quantidade de litros de óleo que são 

necessários para molhar a cebola (multiplicação). Esse mesmo preço do óleo poder formar 

uma equação algébrica da seguinte forma: Se 2 litros de óleo custam 10 reais e dá para molhar 

oito quadros de cebola em média. Com quantos reais e quantos litros de óleo eu molharia 12 

quadros? Ou uma grandeza: quanto mais se coloca óleo diesel no motor, mais quadros podem 

molhar. 

Assim, observamos que as situações no cultivo da cebola demostram o que propõe a 

BNCC (BRASIL, 2017). 

Nesse sentido, os quadros 5 e 6 foram elaborados na tentativa de aproximar as duas 

ações (as duas Etnomatemáticas), relacionadas a Matemática da escola e a Matemática no 

cultivo da cebola, para mostrar aos alunos, pais e professora o mundo que cerca a Escola Bom 

Saber, um exemplo concreto, vivo de saberes e fazeres próprios de uma comunidade e que a 

escola não pode ficar segregada. (LIMA; CARVALHO, 2014; D’AMBROSIO, 2017). 
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4.1 Aulas de Geometria no quadro de cebolas 

 

Depois de ter observado, anotado e construído o Quadro 5 com os possíveis objetos 

matemáticos relacionados a unidade temática Geometria, que são mobilizados no cultivo de 

cebola, na localidade onde se deu a pesquisa, associamos os conceitos de figuras 

planas/bidimensionais, tridimensionais e o esclarecimento sobre quadrado estudado em sala  

de aula e revisto no quadro de cebolas. 

Para conseguirmos esses esclarecimentos, procuramos construir um quadro de cebolas 

na escola, porém, segundo os alunos, não seria possível. “Cláudio comentou que teria que 

jogar uma caçamba de areia ou afofar a terra (descompactá-la) toda com a enxada. Márcio 

disse também que os alunos da tarde iriam arrancar a cebola”. (DC. 2018, p. 18). Diante dos 

argumentos dos alunos, começamos a planejar outro local. 

 

Neste dia, ficou combinado com Valdenice que eu (pesquisador) iria ter uma 

aula de campo com os alunos. Essa aula aconteceu fora da sala. 

Conversamos com os alunos e Valdenice, dizendo que nós iríamos à roça do 

pai de Fagner, que ficava ao lado da escola, para saber até onde vão os 

conhecimentos aprendidos com seus pais e familiares, sobre o cultivo da 

cebola. (DC. 2018, p. 18). 

 

Precisávamos de um ambiente real em que os alunos fossem os protagonistas da aula  

e que o processo acontecesse, não como uma desculpa para as aulas no quadro de cebolas, 

mas sim um verdadeiro aprendizado, articulação de outros conhecimentos que aprimorassem  

o que já sabiam e unindo aos escolares. E isso só é possível quando o contexto se resume em 

sua realidade concreta. Assim, 

 
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela 

e estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai êle dinamizando o 

seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai 

acrescentando a ela algo de que êle mesmo é o fazedor. Vai temporalizando 

os espaços geográficos. Faz cultura. (FREIRE, 1976, p. 43). 

 

Os alunos propuseram o contexto das aulas. Nesse local, não só aconteceram as aulas, 

mas ficou como os alunos imaginavam, ou seja, um local deles, organizado e construído por 

eles com a ajuda do pesquisador. Não queriam apenas as aulas, seu interesse foi no todo. A 

expectativa foi muito grande. Alguns alunos já pensavam na venda do produto, na qualidade 

das cebolas quando começassem a nascer. 

 

Nesse dia foi selecionado um grupo para começar as aulas no quadro de 

cebolas, composto por: Felipe, Fagner, Cláudio, Henrique, Marcos, Márcio e 
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Ronaldo. [...] O grupo comentou que precisariam de enxada e baldes para 

molhar a cebola, pois a bomba (motor) que seus pais tinham, não daria para 

molhar a cebola que iriam plantar. Como se tratava de uma plantação 

pequena (uma leira que se transformaria em oito quadros. O tamanho da área 

ficou em uma média de 24m²), foi combinado que a molhação seria com os 

baldes. (DC. 2018, p. 19). 

 

Enquanto os alunos construíam o quadro, de forma revezada entre eles, propomos 

alguns questionamentos, 

 

Pesquisador- [...] Fagner ao ser perguntado se já havia estudado as formas 

geométricas do quadro de cebolas, respondeu que não, que isso não passava 

lá não. Fagner relembra uma frase dita pela professora em sala de aula e 

repete, dizendo: tudo tem forma geométrica. (DC. 2018, p. 18). 

Pesquisador- Procuramos [...] mostrar alguns conceitos básicos sobre figuras 

planas/bidimensionais e tridimensionais. Fazendo representações no chão, 

com os dedos da mão, do desenho de um quadrado e mostrando o quadro de 

cebola ao lado, já construído pelos alunos. 

[...]. Na primeira vista, os alunos Felipe e Ronaldo disseram que o desenho 

do quadrado era igual ao quadro de cebolas, porém, ao olharem novamente, 

Fagner, Márcio, Felipe e Cláudio comentaram que o quadro tem as paredes. 

Então, era diferente. (DC. 2018, p. 20). 

 

A representação do quadrado feito no chão pelo pesquisador era de um tamanho 

inferior ao do quadro de cebolas. Isso não deixou os alunos confusos, pois Cláudio, Felipe, 

Ronaldo e Márcio já tinham feito uma representação do quadro de cebolas em tamanho 

menor, sobre a terra. Os alunos não sentiram dificuldades nesse momento, mas foi preciso 

ampliar e fazer com que percebessem suas diferenças com mais amplitude. E continuamos. 

 
[...] querendo saber as respostas dos outros alunos que estavam em silêncio. 

Felipe então respondeu dizendo que o desenho do quadrado é plano porque 

não tem paredes. Em continuação na busca por entender as diferenças entre 

figuras planas/bidimensionais e tridimensionais. Fagner falou que a casa tem 

os lados, de um lado, de outro e em cima e o desenho do quadrado só tem os 

lados. (DC, 2018, p. 20). 

 
Fagner conseguiu entender as diferenças entre duas e três dimensões, este foi um passo 

para fazer com que percebessem as diferenças entre as diversas figuras. 

 
Pesquisador- Perguntamos se os alunos sabiam o que era dimensão. Alguns 

alunos abriram os braços, esticando-os de uma ponta a outra, fazendo com 

que seu corpo ficasse com o formato de uma cruz, mas não souberam 

explicar oralmente. 

Pesquisador- Questionei-os, nesse momento, se os alunos sabiam o que era 

comprimento, largura e altura. Felipe falou que sabia e abriu os braços 

novamente. 
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Pesquisador- Voltamos para o quadro de cebola e o desenho do quadrado no 

chão e pedi para que falassem qual dos dois tinham três dimensões. 

Fagner, Felipe e Ronaldo apontaram para o quadro de cebolas e ainda 

explicaram que tinham três por causa das paredes. 

Márcio apontou para o desenho do quadrado no chão, logo falou que só 

tinham duas. 

Pesquisador- Propomos saber, na prática, como conseguiam perceber essas 

diferenças no próprio quadro e entender porque são duas ou três dimensões. 

Márcio e Felipe mediram o quadro com os pés e as mãos. Márcio mediu a 

parede (altura) do quadro com as mãos e Felipe mediu o comprimento e a 

largura com os pés, através de passadas largas. 

Pesquisador- Ficamos curiosos para saber o que os alunos entendiam por 

largura e comprimento, se achavam que o comprimento tem que ser maior  

do que a largura, ou se isso vai depender da localização do terreno. 

Felipe abriu os braços em forma de cruz e disse que era a largura. 

Pesquisador- Pedimos para Felipe mostrar, no quadro, onde era a largura e o 

comprimento. Felipe logo mostrou que o lado maior era o comprimento e o 

menor era a largura. 

Pesquisador- [...] ficamos a pensar sobre a resposta de Felipe. Procuramos 

saber o porquê de suas conclusões. Então, perguntamos, se fizéssemos um 

quadro em outra posição, qual seria o comprimento e a largura. 

Felipe falou que seriam as mesmas do quadro anterior. 
Nós [...] decidimos tirar algumas dúvidas. Para isso, desenhamos, no chão, 

dois retângulos, um com o lado maior de frente para nós e outro com o lado 

menor a nossa frente. Perguntamos, agora, se a largura era a mesma nos dois 

retângulos. 

Felipe e Márcio olharam, observaram atentamente e começaram a entender 

que a largura e o comprimento podem mudar, de acordo com a posição do 

terreno ou desenho. Felipe falou que em um retângulo a largura era menor e 

no outro era maior. (DC. 2018, p. 21). 

 
Assim, percebemos que um conteúdo estava ligado a outro, sem que precisasse 

separá-los, pelo contrário, quanto mais se aprofundava, mais se percebia que estavam unidos. 

Os alunos procuraram alguma forma de medir, comparar e diferenciar todos os contextos que 

foram encontrando, com gestos, oralidade e a prática no quadro de cebolas. Começaram a 

formar seus próprios conceitos, entenderam que comprimento e largura não têm que ser, 

necessariamente, sempre no mesmo lugar e que as respostas vão depender do contexto em que 

estão inseridos naquele momento. Isto é, o cotidiano daquela comunidade apresentou-se 

repleto de saberes e fazeres que são daquela cultura, visto que os alunos compararam, 

classificaram, mediram, explicaram, quantificaram e avaliaram, mobilizando saberes que são 

próprios. (D’AMBROSIO, 2017). 

E, nesse contexto, aconteceu mais um dia de aula no quadro de cebolas com os alunos: 

Izabel, Karine, Betânia, Juliana, Cláudio e Danilo. 

 
[...] nos direcionamos para perto do quadro de cebolas e montamos o  

formato de um quadrado no chão, com os quatro pedaços de talisca (material 
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da palha do coqueiro para construção de pipas naquela localidade). 

Perguntamos se os quatro lados estavam iguais, os alunos disseram que sim e 

por isso era um quadrado. Então, com a ajuda de Danilo, movimentamos as 

taliscas que estavam no chão sem mudar o tamanho dos lados. Questionamos 

Betânia se ainda era um quadrado, ela e outros alunos próximos falaram que 

não. Nesse momento indagamos, falando que os lados continuavam iguais. 

Betânia ficou em silêncio. [...] perguntamos sobre os cantos, se eles 

continuavam iguais. Betânia respondeu que não. 

Voltando para a figura do quadrado e perguntando se o quadrado só tinha os 

lados iguais. Danilo entrou na conversa e falou que não, os cantos 

precisavam ser iguais também. (DC. 2018, p. 24). 

 

Mostramos aos alunos as diferenças que aconteciam quando o quadrado era 

movimentado, mesmo ficando com os lados iguais, apesar de continuar sendo um 

paralelogramo, seus nomes mudaram, mas não foi possível revelar os nomes das figuras nesse 

momento. Salientamos que o propósito era fazer com que os alunos compreendessem a 

diferenciação das figuras e saber que o quadrado, apesar de suas “subclasses” (NACARATO; 

PASSOS, 2003, p. 85), tem suas características próprias, assim como todas as outras figuras e 

que cada uma apresenta nomes distintos. Portanto, não foi o foco classificá-las com seus 

nomes formais e sim demonstrar as diferenças e semelhanças entre elas. 

Em seguida, para continuar exemplificando e mostrando as diferenças entre figuras 

planas/bidimensionais e tridimensionais, 

 

Procuramos uma sombra em baixo do pé de Juazeiro (árvore de porte grande 

que faz sombra durante o ano inteiro, mesmo com a escassez de chuva). 

Nessa sombra havia uma mesa onde as pessoas cortavam e descascavam 

mandiocas para fazer farinha, segundo comentário dos alunos. Logo ao lado 

do pé de Juazeiro se encontrava uma casa de farinha, onde a mandioca era 

processada. 

Ali mesmo os alunos desenharam, da forma que quiseram, o quadro de 

cebolas. Os seis alunos fizeram o quadro, tentando representar da melhor 

forma possível o quadro com a plantação de cebolas. (DC, 2018, p. 24). 

 
Os alunos representaram o quadro como figuras planas. Porém, em suas mentes ficou 

claro que o quadro tinha paredes e, então, procuraram mostrá-las por meio uma parte escura, 

pintada com o lápis. A parte quadrada, com riscos compridos e outros menores, que está no 

interior da imagem 12, feita por Betânia, representam as cebolas ainda na leira. Já a parte que 

não está pintada, também no interior da imagem, é como se fosse o local que passa água. 

Os alunos representaram como eram que as cebolas ficavam quando estavam ainda na 

leira, ou seja, em cima dos riscos da horizontal. Esses pequenos riscos na vertical 

representavam o cebolim (à serem mudadas para um local definitivo) e não necessitavam de 
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Imagem 12: Quadro da leira da cebola 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Desenho da aluna Betânia. Setembro de 2018. 

 

 

 

espaçamento entre as fileiras, pois o espaço só é dado quando se muda a cebola para um local 

definitivo e ficando até a sua colheita. Isto foi expresso nos desenhos dos alunos. 

 

“Cláudio fez o seu desenho no caderno, mas disse que não era igual ao quadro e que 

para ser igual tinha que ser assim (imagem 13). O aluno pegou um objeto que estava em cima 

da mesa e mostrou, falando que esse tem as paredes e parece mais”. (DC, 2018, p. 24). 

Cláudio acreditava que no papel não daria para representar as paredes do quadro, mas 

mostrou uma alternativa e sabia que o desenho no papel era apenas uma demonstração de algo 

da vida real. 
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Imagem 13: Representação do quadro em três dimensões 

 

 
 

 

4.2 A Geometria em sala de aula 

 
 

As aulas no quadro de cebolas aconteceram com alguns alunos e usamos a expressão 

oral, gestual, representações do quadro de cebolas feitas nos seus cadernos, no chão, próximo 

a plantação de cebolas e na prática de suas atividades, enquanto construíam o quadro. 

Foi necessário preparar aulas com o material coletado durante as observações em sala 

de aula, no trabalho dos alunos com seus pais e na construção do quadro de cebolas, para que 

a compreensão dos conceitos geométricos presentes no trabalho com a cebola fosse revelada 

em sala de aula, de forma a perceberem que os conhecimentos adquiridos com seus pais e na 

comunidade (MOLL; GREENBERG, 1996), estavam presentes na escola, só que com nomes 

e maneiras diferentes. 

Para que acontecessem as aulas em sala com os alunos, conversamos com Valdenice 

para planejar e saber da disponibilidade de horários, devido estar finalizando o ano letivo na 

escola. Valdenice pediu para preenchermos o plano de aula de Matemática daquele dia e o 

recolheu em seguida. “Ficamos aguardando o seu chamado. Quando fui chamado, os alunos  

já estavam de sobre aviso [...] a respeito da aula, porém, ela não teve condições de participar 

da aula e também não ficou em sala”. (DC, 2018, p. 28). 

 

Antes de começar a aula os alunos estavam eufóricos e havia alguns do 3º 

ano junto com o 4º e 5º. Procuramos acalmá-los com um diálogo sobre os 

trabalhos que estávamos fazendo na escola e falamos das etapas que foram 

realizadas, ou seja: observações das aulas da professora, de alguns alunos 

ajudando seus pais na plantação de cebolas e da construção do quadro de 

cebolas na roça do pai de Fagner e, por último, as aulas em sala de aula  

sobre Geometria. (DC, 2018, p. 28). 

 
Nessas aulas em sala, usamos a expressão oral, exposição de fotos da construção e 

plantação das cebolas (slides), gestos corporais, escrita de sinônimos, atividade escrita e 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Setembro de 2018. 
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usando sempre o questionamento, pretendendo com isso, entender e ampliar os 

conhecimentos dos alunos na e sala fora dela. 

 
a) Expressão oral 

 
 

A conversa com os alunos sobre o conteúdo Geometria aconteceu durante toda a aula, 

sempre com base no cultivo da cebola. Os alunos também discutiram entre eles e a cada 

pergunta que surgia, queriam mostrar aos colegas que dominavam as práticas da plantação de 

cebolas. 

 
Explicamos que nem todos participaram da construção do quadro de cebolas 

e, por isso, começaríamos a aula com a exposição e explicação sobre as 

partes do quadro de cebolas e algumas ações que são feitas para plantar a 

cebola. Fagner, Felipe e Cláudio começaram a conversar sobre as cebolas 

plantadas e entramos no assunto sobre as formas que são construídas no 

quadro de cebola. (DC, 2018, p. 28). 

 
Esses três alunos referiram-se as dimensões que o quadro tinha. Começaram a 

explicar a seus amigos que o quadro é diferente e que não era uma figura plana. Os diálogos 

entre os alunos aconteceram constantemente. Procuramos apenas auxiliá-los a dar respostas 

mais organizadas e com mais argumentos. Tal situação faz jus aos escritos de Freire. 

 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 

programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 

conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 

este lhe entregou de forma desestruturada. (1976, p. 83, 84). 

 
Durante as aulas, procuramos lançar perguntas sobre seus fazeres no quadro de 

cebolas. Isso fez com que a aula acontecesse naturalmente e com a participação de todos, 

mesmo os que não foram observados na roça de seus pais e também não tinham participado, 

anteriormente da construção do quadro de cebolas. 

 
b) Exposição de fotos 
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Em continuação à aula, com o uso do retroprojetor e notebook, mostrando as fotos do 

quadro de cebolas e um retângulo de cor azul (Imagem 14), sem textos escritos nos slides. 

Isso foi feito de propósito para que os alunos nomeassem, da sua maneira, cada parte do 

quadro como aprenderam com seus pais e diferenciassem do retângulo. 

 
Pesquisador- Mostramos a representação de um quadro de cebolas feito por 

Cláudio e questionamos os alunos sobre os nomes das partes que os 

integravam. A cada nome das partes do quadro que os alunos falavam, 

perguntávamos se existiam outros nomes ou se já tinham ouvido falar alguns 

nomes parecidos em sala de aula. 

Pesquisador- Começamos com duas figuras, o quadro de cebola e um 

retângulo de cor azul. 

Fagner não esperou perguntas e disse que uma das fotos parecia um quadro e 

um buraco também, Felipe falou que o quadro estava torto e Márcio falou 

que parecia um buraco. 

Pesquisador- Mas quando perguntamos se parecia com um quadro, todos 

responderam que sim. 

Pesquisador- Então pedimos para Fagner, Ronaldo e Márcio explicarem aos 

colegas que não estavam na construção do quadro, sobre as diferenças entre 

o quadro e o retângulo. Perguntamos aos alunos qual das duas figuras eram 

planas. 

Alunos- Falaram que era o retângulo e para o quadro ficar plano tinha que 

tirar a areia dos lados. (DC, 2018, p. 28, 29). 

Pesquisador- Quantas dimensões têm a figura do quadro? 

Fagner- é três 
Pesquisador- Por quê? 

Fagner- por causo que tem tudo, num falta nada 
Pesquisador- Tudo o quê? 

Fagner- três dimensões. (Agosto, 2018). 

 
 

c) Gestos corporais 

Imagem 14: Fotos dos slides 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Novembro de 2018. 
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Continuamos tentando esclarecer a conversa de Fagner para os outros alunos, 

 
 

Perguntamos para a turma toda, quais são as três dimensões que Fagner 

citou. Alguns alunos esperaram pela explicação, pois não estavam na 

construção do quadro. Então, começamos a usar o nosso corpo para 

exemplificar as três dimensões que Fagner falou. Abrimos os braços em 

forma de cruz de frente para eles, os alunos falaram que era largura, depois 

fizemos uma curva de 90º com os braços esticados ainda em forma de cruz, 

muitas vozes saíram dizendo que era o comprimento e, então, levantamos o 

braço, e Márcio e seus amigos da sala gritaram, dizendo que era altura. (DC, 

2018, p. 29). 

 

Não perguntamos a Fagner o nome das três dimensões, preferimos saber como os 

outros alunos reagiriam com essa questão. Felipe e Fagner já tinham demostrado, através de 

gestos, como eles entendiam o que era comprimento, largura e altura. Fagner citou, também, a 

sua casa que tinha as paredes e o chão. 

 

Perguntamos novamente quantas dimensões tinham o quadro. Um aluno ao 

lado respondeu quatro, os outros alunos revoltados com a resposta do seu 

colega, chegaram perto dele e começaram a explicá-lo mostrando que tem 

lado que é igual. Alexsandro se redimiu, mas ainda sem compreender muito. 

Esse aluno não participou das aulas no quadro e nem das observações com 

seus pais. Alexsandro disse que não estava presente quando chamamos os 

alunos para a construção do quadro de cebolas nas aulas anteriores. (DC, 

2018, p. 29). 

 
d) Escrita de sinônimos nos slides 

 
Voltamos, então, às figuras dos slides e mostramos somente o quadro de cebolas com 

as setas apontadas paras as partes do quadro, discutida com os alunos. Isso foi feito para que 

nomeassem as dimensões do quadro e observassem que existem nomes diferentes dentro e 

fora da escola. Assim, é visto a seguir, 

 

Continuando a aula, mostramos que onde eles chamavam de parede, também 

poderia ser lado ou face. Isso não foi aprofundado. Pedimos, para que 

olhassem para o quadro e observassem as setas que apontavam para uma 

parte do quadro. Então, Felipe e Fagner falaram que são os cantos. Enrique 

falou que é a quina, isso aconteceu pelo fato de que seu pai, além de plantar 

cebolas, também era pedreiro [...]. Marcos ainda falou que era parede e 

Fagner [explicou] ao seu colega que parede é aquilo tudo, se referindo a um 

dos lados do quadro. (DC, 2018, p. 29). 
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Os alunos começaram, ao mesmo tempo em que nomeavam de maneiras diferentes os 

ângulos, compreendiam o que eram os cantos e, ainda, esclareciam para aqueles que estavam 

com dúvidas. Perguntamos se conheciam outros nomes, deixamos que ficassem a pensar e 

discutir entre eles, sobre o conhecimento de nomes diferentes no uso diário na comunidade e 

com essa espera Enrique citou o nome ‘quina’. Portanto, 

 
[...] surgiram dois – canto e quina – provavelmente por causa dos trabalhos 

de seus pais. Intervimos, para esclarecer qual o outro nome existente e que se 

usava na escola com mais frequência. Escrevemos o nome ângulo na seta  

que apontava para o canto da figura do quadro de cebola que estava  

projetada na parede da sala. (DC, 2018, p. 30). 

 
Até o momento, a escrita foi apenas nos slides. Os alunos falavam os nomes já 

conhecidos da comunidade e, em seguida, foi apresentado o nome estudado no ambiente 

escolar. Mostramos aqui, algo que ocorreu, também, na pesquisa realizada por Bandeira, que 

procurou esclarecer aos participantes de sua pesquisa, os nomes usados no cultivo de 

hortaliças e aqueles empregados na escola, “ou seja, identificar as características de um 

retângulo: vértices, ângulos retos e lados paralelos, a partir de uma situação local”. 

(BANDEIRA, 2016, p. 156). 

Usamos o quadro de cebolas para identificar os ângulos e continuamos a usá-lo, 

mostrando a diferença entre quadrado e retângulo e o nome das dimensões que compõem o 

quadro e o retângulo. 

Seguindo nesse mesmo contexto, após ouvirem e verem o nome ângulo, começamos a 

questioná-los, perguntando se o ângulo da porta era diferente do quadro. Os alunos disseram 

que sim, mas não convenceram. 

 
Este momento serviu de ligação para entrarmos no conceito de quadrado, 

proposto para essa aula também. Voltamos à figura do retângulo no início do 

slide. Perguntamos se os ângulos do retângulo eram iguais. Márcio e 

Alexsandro responderam que sim. Então, mostramos a figura de um 

quadrado e fizemos a mesma pergunta sobre os ângulos. Ronaldo disse que 

os ângulos eram iguais, os outros alunos olharam para o slide e concordaram 

com o colega. 

Pesquisador- já que os ângulos são iguais, o retângulo é igual ao quadrado? 

Fagner, Márcio e Ronaldo falaram que não, os lados do quadrado são iguais 

e o retângulo não. 

Fizemos outro questionamento: o quadro de cebolas parece com o quadrado 

ou o retângulo? 

Enrique respondeu que parece com os dois; os outros alunos discutiram entre 

si e entraram em um consenso, dizendo que, realmente, se parece com os 

dois. Segundo Enrique, o quadro pode ser retângulo ou quadrado e, ainda, 
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disse que pode fazer redondo, mas que não viu redondo ainda. (DC, 2018, p. 

30). 

 
O conceito de quadrado ficou mais claro para os alunos quando se reuniram e 

disseram que o quadro de cebola parecia tanto com o quadrado como com o retângulo. 

Enrique percebeu a semelhança dos dois devido as observações das plantações de cebola nas 

roças perto de sua casa e isso foi realmente verdade. Os quadros não seguem um padrão de 

tamanho. O que percebemos foi que todos os quadros observados são paralelogramos. Não 

foram vistos quadros redondos ainda. 

 

Os outros alunos estranharam o colega Enrique e o criticaram, dizendo que 

não fazia redondo não. 

Fagner disse que se fizesse redondo a cebola ficaria juntinha. 

Pesquisador- e se der o espaço que dão nos outros quadros? 

Os alunos conversaram entre si, alguns entenderam que poderia ser plantado 

em um quadro redondo, como disse Enrique, mas a maioria preferia o  

quadro tradicional que já estavam acostumados a fazer com seus pais. (DC, 

2018, p. 30). 

 
Foi proveitoso o pensamento de Enrique sobre o quadro redondo, levantou uma nova 

possibilidade de discutir e saber que mesmo o quadro tendo um nome tradicional, os alunos 

perceberam que poderiam plantar cebolas em um quadro com formato circular. 

Consequentemente, não daria para entender e medir todos os saberes das pessoas sem um 

contexto em que elas estejam inseridas. (D’AMBROSIO, 2017). 

A aula que ocorreu no quadro de cebolas (fora da escola) com alguns alunos foi 

discutida sobre o quadrado e seus ângulos, com movimentos de rotação no chão de areia, na 

página 85. 

 
e) Atividade escrita 

 
 

Nessa atividade escrita (ANEXO D), com perguntas abertas e fechadas, em que os 

alunos receberam uma folha com as questões elaboradas pelo pesquisador, procuramos fazer 

com que, apesar de terem demonstrado certo domínio enquanto conversávamos em sala de 

aula, foi preciso mostrar isso individualmente e de forma escrita, como critério da educação 

formal para concretizar a compreensão de todos. 

Valdenice não participou diretamente do planejamento e da aula, mas ficou sempre 

observando o desenvolvimento das aulas. 
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Essa atividade foi bem vista pelos alunos, todos participaram e 

compreenderam com [...] facilidade os conteúdos explicados.  A atividade  

foi elaborada com seis perguntas, com questões relacionadas ao que 

havíamos trabalhado no cultivo da cebola. Salientando que só foi usada uma 

pequena parte daquilo que poderia ser trabalhado com a geometria em sala 

de aula. (DC, 2018, p. 31). 

 
Após ter esclarecido aos alunos sobre os nomes que apareciam de diferentes maneiras, 

dentro e fora da escola e compartilhado com os demais alunos as atividades de construção do 

quadro e plantação das cebolas, preparamos esse momento para compreender melhor que seus 

fazeres diários, com seus pais, estão presentes também na escola, só que de maneiras 

diferentes. E ajudaram na ampliação de soluções sobre problemas diversos encontrados no 

decorrer da vida em sociedade e no encontro com outros modos e técnicas. (D’AMBROSIO, 

2017). 

A tabela 1 demonstra o desempenho geral dos alunos na atividade em sala de aula. 

 
 

Tabela 1: Atividade de Geometria 

Dados Acertou 
todas as 

questões 

Sim Não Total 

Alunos/as 11    11 

Questões 6    6 

Acertos da 1ª questão   9 2 11 

Justificativa da 1ª questão   9 2 11 

Nº de alunos/as  8   11 

Justificativa da 1ª questão 
com o nome parede 

  4 7 11 

Fonte: Material produzido pelo pesquisador. Novembro, 2018. 

 

 

A elaboração da atividade seguiu de acordo as explicações dos trabalhos no quadro de 

cebola construído pelos alunos. 

A primeira questão apareceu da seguinte forma: 

O quadro de cebolas é uma figura plana? 

a) sim 

b) não 

Por quê? 
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Imagem 15: Bilhete das aulas de Geometria 

Fonte: Arquivos do pesquisador. Desenho da aluna Karine. Novembro de 2018. 

 

 

 

Os alunos, em sua maioria, entenderam a pergunta, principalmente os que estiveram  

na construção do quadro de cebolas. Isso porque no processo de construção do quadro, 

precisavam fazer as paredes e o surgimento de perguntas sobre figuras planas apresentadas 

nesse contexto. Os demais alunos foram se recordando das fotos apresentadas nos slides e 

conversas em sala de aula com o pesquisador e seus colegas de classe. 

De acordo com a tabela 1, sobre a 1ª questão, dois alunos disseram que sim, (era uma 

figura plana). Ronaldo justificou em sua resposta dizendo que tinha comprimento, largura e 

altura. A contradição aconteceu provavelmente pelo fato de não ter interpretado corretamente 

a pergunta. Mas o aluno demostrou que sabia que o quadro tinha as três dimensões. O mesmo 

ocorreu com Cláudio que teve conhecimento das dimensões do quadro construído. 

Todos se saíram bem nas respostas. Apenas três alunos acertaram cinco das seis 

perguntas. Isso se deu ao fato de que a primeira pergunta pedia uma justificativa e, assim, fez 

com que entendessem as demais, pois a atividade veio em uma sequência em que uma 

resposta ajudava no entendimento da próxima. 

Na justificativa da questão 1, os alunos entenderam que o quadro tem paredes e por 

isso não é uma figura plana. O fato interessante ocorreu com Alexsandro que explicou da 

seguinte forma: “ porque quando for molhar vai ficar vazando água”. O aluno usou seus 

conhecimentos do cultivo da cebola para explicar por que o quadro não era uma figura plana, 

ou seja, se o quadro não tivesse as paredes, não teria como concentrar água suficiente para 

molhar as cebolas. 

Combinamos com os alunos para escreverem seus comentários sobre as aulas de 

Geometria em sala de aula, usando como base a cultura da cebola na localidade deles. Todos 

concordaram. Pedimos para que fizessem seus escritos em uma folha de caderno e 

entregassem (Imagem 15). 

 

 
Os alunos gostaram da ideia, queriam que as aulas continuassem outros dias ou o ano 

todo. Danilo, ao sair da sala para ir lanchar, perguntou se o pesquisador ficaria dando aula 

sobre a cebola e quando iria ter aula de novo. Respondemos ao aluno que a intenção era 
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continuar com as aulas baseadas na plantação das cebolas. Não foi explicado, nesse momento, 

que esse trabalho vai muito além, pois o aluno poderia não entender tudo. 

As surpresas continuaram quando começamos a ler os escritos dos alunos. Juliana 

mesmo não sendo vista nas observações ajudando seus pais e não tendo participado da 

construção do quadro de cebolas, conseguiu perceber que essas aulas são mais proveitosas. E 

mostrou em seu bilhete. 

Os alunos expressaram-se livremente, não foi imposta nenhuma regra. Foram 

informados que não seriam prejudicados com Valdenice, caso não participassem e não eram 

obrigados a assinarem o nome no bilhete. 

Valdenice, ao final da aula, veio conversar conosco, ainda em sala de aula. Ela achou 

muito interessante o fato de trazer fotos da cultura dos alunos para a sala de aula, disse que foi 

diferente e que os alunos se envolveram mais, porém, falou que ficaria muito difícil fazer 

essas coisas e que depois todo mundo volta para o mesmo de sempre. Apesar de concordar 

com tudo que aconteceu nessas aulas, mesmo não tendo participado diretamente, Valdenice 

disse que precisaria estudar muito, ter tempo. Ela já tinha se expressado dessa maneira no 

início da pesquisa, quando perguntamos, na entrevista, se seria possível entender/conhecer a 

Matemática do cotidiano dos alunos em sua comunidade? 

 
Valdenice: sim, a gente não intende muito porque a gente não tem muito 

tempo pá pesquisar, teria que se ter o tempo pra você... conhecer,  

realmente, a vida deles, pra você entender a convivência deles com a 

família, com a roça, com a Matemática. Porque tudo que eles fazem 

envolvem a Matemática, tudo que eles produzem a Matemática tá no meio, 

mas aí... ce consegue entender se você tiver o tempo disponível pra fazer o 

estudo, néé muiiiito difícil não, se tiver um tempinho a gente consegue. 

(Entrevista, 2018). 

 

Valdenice não perdeu a esperança, acreditando que poderia trabalhar considerando os 

conhecimentos da cultura local na escola, ainda mais agora que se deparou com o entusiasmo 

dos alunos e a facilidade em aprender com a mobilização desses conhecimentos. 

Alguns aspectos precisam ser mencionados: as ações observadas no cultivo da cebola  

e as aulas com os alunos, construindo e plantando a cebola, notamos que contéudos sugeridos 

na BNCC para o ensino de Geometria estavam presentes como: formas geométricas 

tridimensionais e bidimensionais, ângulos, lados e vértices (BRASIL, 2017). 

A riqueza da aprendizagem promovida pela ação desenvolvida naquela comunidade e 

que os alunos vivenciaram, considerando que a fonte primária do conhecimento foi a 



101 
 

 

 

 

realidade, não seguindo necessariamente um esquema e estruturação disciplinar fixa 

(D’AMBROSIO, 1999). 

As aulas na construção e plantio de cebola ofereceram aos alunos oportunidades de 

aprender conteúdos de Matemática resolvendo problemas em contextos práticos 

(SCHLIEMANN, 1989), principalmente quando precisaram tomar decisão para cobrir o 

quadro, evitando, assim, que as ovelhas invadissem. 

Naquela comunidade, o conhecimento revelado na construção do quadro e no plantio 

da cebola constitui-se em condição de sobrevivência, de vida, apresentando-se como um 

recurso para resolver problemas (D’AMBROSIO, 1999; 2017). A ação de construir o quadro  

e plantar a cebola mobilizou um conjunto de conhecimentos (Quadro 5) que, na organização 

escolar, não acontece nessa ordem e relação. 

Entretanto, essa possibilidade de ensinar/aprender conteúdos de Matemática não indica 

que os algoritmos, as fórmulas e modelos devem desaparecer da escola. O que defendemos é 

um ensino/aprendizagem de Matemática baseada em resolução de problemas relacionados 

com o cotidiano. (SCHLIEMANN, 1989). 

 

 
4.3 Empatia no cultivo da cebola 

 

A cultura de uma comunidade, ao ser observada, revela suas técnicas de trabalho, seus 

instrumentos apropriados e as estratégias para solucionar as dificuldades que vão aparecendo 

no decorrer dos dias (D’AMBROSIO, 2017). Junto com isso aconteceram laços de 

solidariedade que foram compartilhados entre os moradores da localidade que residem. 

Quando os moradores dessa localidade vão a feira comprar outros produtos que não 

são produzidos próximo de suas casas, ou compram peixe ou carne de um vizinho, eles não 

vão apenas comprar esses produtos. Isso se tornava como um pretexto para, além de comprar 

o que precisavam, visitar amigos, rever parentes, tomar um cafezinho, uma pinga49 e 

compartilhar o sucesso na plantação de cebolas e também ouvir as lamentações, devido aos 

prejuízos que ocorrem com os preços baixos da cebola na hora da venda, já esclarecido pelos 

alunos. 

No trabalho realizado por Machado (2014), na cidade de Ceres-GO, em que existia 

uma grande variedade de frutas e verduras produzidas na região e vendidas na feira da cidade, 

 
 

49 Pinga - bebida alcoólica feita a partir da cana-de-açúcar. 
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as pessoas também praticavam esse processo da compra de produtos, do reencontro com 

amigos e parentes. Essa feira também era o centro dos encontros e bate papos das pessoas 

dessa cidade. 

Voltando para o contexto da Escola Bom Saber, durante a construção do quadro de 

cebolas na roça do pai de Fagner, deixamos que os alunos construíssem o quadro, sem 

interromper. Apenas entregamos uma enxada para o grupo de oito alunos. Observamos como 

se comportavam e se procuravam revezar no trabalho, já que só tinha uma enxada para oito 

pessoas, pelo contrário, Márcio, por exemplo, queria terminar de fazer o quadro sozinho. 

Então começou o diálogo. 

 
Cláudio- daí é eu 

Cláudio- ó ele já coisô o risco. 

Márcio- e tu também 

Cláudio- Eu num coisei o risco, eu fiz foi o quadro 

Cláudio- dexe eu home (Setembro, 2018). 

 
Os alunos queriam colaborar até o fim, sempre um pedindo a enxada ao outro para 

mostrar serviço e tentar ajeitar o que achavam que ainda estava torto (quadro). Alguns 

começaram a ficar sem paciência, dizendo que o colega já tinha feito um pouco e tentavam 

pegar a enxada uns dos outros, ou falando que algo estava errado e, assim, começaram 

discutindo, com algumas palavras indesejáveis. 

 
Sentado embaixo do pé de Juazeiro, onde fazia sombra e corria um vento 

suave, conversamos sobre as palavras que podiam ofender os próprios 

colegas e que alguns alunos falaram enquanto se dividiam nas tarefas da 

construção do quadro. Dialogamos sobre o cuidado, a organização e a 

tolerância com as pessoas. Perguntamos como poderiam construir o quadro 

sem usar palavrões, sem ofensas aos amigos. Felipe falou que um podia 

esperar mais um pouco, até que seu colega terminasse de fazer o quadro ou 

vir menos alunos. (DC, 2018, p. 20). 

 
Todos queriam mostrar o quanto sabiam sobre o cultivo da cebola, estavam sentindo- 

se autores da construção das aulas. Mas foi preciso dosar, para que a empolgação não virasse 

dominação e deixassem alguns colegas constrangidos, ofendidos ou inferiores. Freire traz 

exemplos de camponeses que temem seu patrão, tornam-se submissos e reprimidos, com 

medo de defender seus direitos e saberes culturais. Nesse contexto, ressaltam que, 

 
Na ‘imersão’ em que se encontram, não podem os oprimidos divisar, 

claramente, a ‘ordem’ que serve aos opressores que, de certa forma, ‘vivem’ 

neles. ‘Ordem’ que, frustrando-os no seu atuar, muitas vezes os leva a 
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exercer um tipo de violência horizontal com que agridem os próprios 

companheiros. (FREIRE, 1987, p. 49, grifo do autor). 

 

A cautela fez-se necessária naquele momento de euforia dos alunos. Apesar da pouca 

idade, já percebiam quando ofendiam um amigo. Precisaram, assim como os adultos, serem 

alertados sobre as ofensas a outra pessoa. 

Mostramos em seguida, uma prática comum no cultivo da cebola, que é a colaboração 

entre as pessoas da comunidade. 

 
a) Troca de dia 

 
 

Esse foi um termo usado na comunidade que representa a ajuda recebida por outras 

famílias que também plantam cebolas na localidade e que depois é retribuído da mesma forma 

com a troca de serviços no cultivo da cebola. Essas trocas não envolviam dinheiro, e sim uma 

forma de cooperação para aqueles que estavam precisando de ajuda em certas fases do cultivo 

da cebola. Os alunos sabiam dessa ajuda que ocorria entre seus pais e familiares da 

comunidade em que moravam e comentaram enquanto estávamos em uma das visitas ao 

quadro de cebolas para observar o crescimento da plantação. 

 
Pesquisador- tem uma quantidade de pessoas que seus pais chamam? 
Márcio- chama quantos quiser. 
Pesquisador- se chamar uma pessoa para ajudar na colheita, essa pessoa só 

vai poder ajudar quando a outra for colher? 

Márcio- pode chamar na lera. 

Pesquisador- reclamam? 

Márcio- se tiver com preguiça. (Novembro, 2018). 

 
Os alunos ainda falaram que essas trocas aconteciam quando o produtor estava com 

pouco dinheiro ou por ter ganhado menos dinheiro com a plantação anterior. Fagner falou que 

seus pais gostavam de plantar, e que não era só pelo dinheiro. 

 
b) Terço dos homens 

 
 

Era uma prática que as pessoas da comunidade participavam. Isso ocorria em visitas 

domiciliares ou na igreja. Fagner e seus amigos explicaram melhor essa situação 

 
Pesquisador- onde acontece o terço dos homens? 

Fagner- não, é na igreja ou intão ne oto, ne casa, é só pedir. 



104 
 

 

 

 

Pesquisador- vocês participam? 

Fagner- sim. 

Pesquisador- sozinho ou com os pais? 

Cláudio- só, ãrram, quando os pais é, num vão. 
Pesquisador- e vocês fazem o que lá? 

Márcio- reza. 

Pesquisador- reza o quê? 
Fagner- Pai nosso, Ave Maria mãe de misericórdia. Quem for novo e num 

souber rezar direito, é só pedir ajuda. (Novembro, 2018). 

 
Os alunos ainda disseram que vão porque gostam. Márcio comentou que não 

frequentava porque morava mais longe, mas que Fagner, Cláudio, Felipe e Danilo sempre 

participavam. 

Essa empatia foi percebida nos momentos de conversas com os alunos, em querer 

contribuir na ajuda da construção do quadro, na liberação do espaço da roça do pai de Fagner 

e nos momentos em sala de aula, onde os alunos, apesar das discussões, procuravam sempre 

esclarecer aos colegas sobre os conceitos de Geometria que estudaram em sala de aula. 

Sem essa ajuda dos alunos que participaram da construção do quadro de cebolas, 

certamente, os outros alunos que não participaram dessa construção, teriam mais dificuldades 

em compreender o que estava sendo estudado. 

Nesse contexto, para o produto final (APÊNDICE A), elaboramos um projeto de 

formação de professores para o ensino e aprendizagem Matemática na Escola Bom Saber dos 

anos iniciais, com base nos resultados dessa pesquisa e no documento oficial, BNCC 

(BRASIL, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Desde o início desta pesquisa, procuramos demonstrar a importância em trabalhar com 

a cultura local praticada pelos alunos, na companhia de seus pais, no cultivo da cebola, na 

Escola Bom saber, apoiando-se nos fundamentos teóricos referenciados neste trabalho. 

Mostramos, no decorrer desta pesquisa, o que acontecia com as práticas de ensino de 

Matemática dos alunos em sala de aula, quando acontecia fora do contexto daquela  

localidade, o modo de ensinar da professora e a maneira que os alunos entendiam os 

conteúdos de matemática, em especial os da unidade temática Geometria e fora da escola, 

quando ajudavam seus pais, na construção do quadro de cebolas e nas aulas em sala de aula, 

mobilizando os conhecimentos adquiridos em sua localidade com o cultivo de cebolas. 

Nas observações das aulas de Matemática, ficamos com a impressão de que Valdenice 

se esforçou para dar uma boa aula, mas os conhecimentos matemáticos estavam limitados ao 

modelo do livro didático, principalmente nas aulas de Geometria. A sua concentração em 

ensinar matemática se voltava para conteúdo específico sobre multiplicações e divisões. 

As impressões que ficaram das aulas, sem um contexto real, foi que os alunos 

decoravam regras e formas para resolver os exercícios propostos, aprendiam os nomes de 

figuras geométricas, mas não faziam relações para distinguir diferenças básicas como figuras 

planas/bidimensionais, tridimensionais e o uso de nomes que já conheciam fora da escola e só 

foram utilizados quando levamos o contexto do cotidiano dos alunos para a sala de aula. 

A proposta foi tornar real o aprendizado dos alunos em Matemática com a Geometria, 

propondo a vivência daquilo que veem na escola, mas que já sabiam na prática com seus pais. 

Isso aconteceu no ambiente natural, visto que os conhecimentos dos alunos foram revelados e 

registrados, mostrando que conseguimos alcançar o objetivo em compreender o potencial 

cultural existente no cultivo da cebola daquela comunidade, no que se refere aos 

conhecimentos matemáticos, visto que o trabalho realizado extrapolou o objeto da Geometria, 

bem como nas situações retratadas pelos alunos, que entendemos a empatia (troca do dia) 

como um fazer da cultura local e a reza do terço dos homens. 

Valdenice percebeu um novo cenário para dar aulas, apesar de não ter se envolvido 

diretamente nas atividades e nem acompanhado os alunos nas aulas no quadro de cebolas. 

Para a escola e a comunidade, além de um local para futuras plantações e percepções dos 

saberes culturais dos alunos, não só no cultivo da cebola, mas em outras culturas plantadas 

pela comunidade, poderá ser aproveitado como um laboratório de aulas ao ar livre. 
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Com a elaboração dos dois quadros (5 e 6) de unidades temáticas, a partir dos saberes 

matemáticos percebidos no trabalho do cultivo da cebola, podendo usá-los como exemplo da 

riqueza de conhecimentos já presentes entre os pais e alunos daquela comunidade e um 

modelo de currículo em Matemática para escola. 

A elaboração dos quadros com as unidades temáticas só foi possível devido a 

construção do quadro de cebolas pelos alunos e pesquisador, dando uma situação real em que 

todos os envolvidos precisaram descobrir soluções para as etapas da plantação. Precisávamos 

participar, ver o que foi feito, como foi feito e o porquê da construção. Era preciso sonhar, ter 

esperança naquilo que se faz e isso foi feito. 

Temos como contribuição um tripé: as reflexões das aulas em sala, construção do 

quadro de cebolas e o retorno das aulas com o cotidiano dos alunos. Esses três momentos que 

se transformaram em um, deixando um projeto de formação continuada para os professores, 

no ensino de Matemática dos anos inicias para escola pesquisada. 

Essa pesquisa demostrou indicativos de que não é favorável trabalhar um conteúdo 

fora de seu contexto. Ficou evidente a satisfação dos alunos desde o início dos trabalhos, seja 

na construção do quadro ou nas aulas que envolveram seus contextos culturais. Contudo, para 

que aulas de Matemática nessa perspectiva continuem acontecendo faz-se necessário a busca 

de conhecimento e a adoção de novos comportamentos em relação a Matemática, a escola e a 

construção de conhecimento. 

Além dessas mudanças de comportamento em relação saber/fazer na comunidade, a 

pesquisa indicou a necessidade de repensar: o ensino de Matemática considerando os 

saberes/fazeres da comunidade; a relação do conhecimento matemático com  as outras áreas 

do conhecimento; e a criação de condições para ajudar os alunos a avançar na construção do 

conhecimento de uma maneira geral em Matemática e, certamente, às demais disciplinas. 

Tais ações podem indicar a mudança no ensino de Matemática e, consequentemente, 

de todas as disciplinas, naquela escola, a partir do momento que continuar despertando nos 

alunos a reflexão sobre os seus saberes/fazeres, dos seus pais e das pessoas na comunidade. 

Valdenice mostrou-se preocupada desde o início, seus conhecimentos matemáticos  

não estavam aprofundados e, por isso, houve algumas confusões nas explicações dos 

conceitos matemáticos em Geometria (figuras geométricas) e nas operações de divisão. 

Procuramos mostrar nessa pesquisa, outros espaços de aprendizagens e fazendo com 

que os conhecimentos no cultivo da cebola agregassem com o cotidiano escolar. Valdenice 

compreendeu o que observou nesses meses de pesquisa e salientou as dificuldades mais 

concordou na possibilidade de continuar esse trabalho. 
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Outro fato que não podíamos deixar passar era a questão da busca por conhecimento 

constante. Como pesquisador, tive que reler livros didáticos de Matemáticas e de teóricos da 

área, responder exercícios, assistir aulas para entender a Etnomatemática praticada dentro e 

fora da sala de aula. Portanto, para que este produto continue sendo desenvolvido, foi preciso 

pensar em uma formação do professor na área de Matemática para os professores dos anos 

iniciais, indo além da Matemática tradicional e escolar, voltando-se aos saberes/fazeres  

diários dos alunos em suas comunidades. 

 
Estou falando de algo que possa livrar-nos de um padrão de vida segundo o 

qual em muitos casos a palavra é separada do real, a justiça se preocupa 

menos com o sofrimento dos homens do que com a letra da lei, e esta, em 

muitos casos, busca verdades que pouco ou nada têm a ver com o cotidiano 

das pessoas. 

 

Humberto Mariotti, 
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GLOSSÁRIO 

 

Birita Cebolas que não cresceram o tamanho adequado para comercialização 

de um preço melhor naquela região. 

Cebolim Cebolas em fase de crescimento que necessitam ser mudadas para 

outros quadros, onde continuam crescendo até a sua colheita. 

Leira É um quadro que se planta as sementes das cebolas e esperam elas se 

tornarem Cebolim. 

Quadro Local onde a cebola é plantada na região em que aconteceu a pesquisa. 

Esses quadros não têm um formato único, em geral, são paralelogramos 

(quadrado, retângulo, etc.), isso depende do espaço , não se faz uma 

medida padrão. O que acontece é o aproveitamento do espaço que a 

pessoa tem em sua propriedade, deixando apenas o espaço da água 

passar. 

Riscos Existem dois tipos: o primeiro é feitos dentro da leira (quadro) para 

plantar as sementes da cebola e o segundo serve para que a água entre 

no quadro (parte plana) e molhe a cebola igualmente. 

Valeta Escavação no solo, em forma de uma trincheira, para que a água molhe 

a plantação de cebolas. 
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ANEXO A: TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO B: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO PARA 

MENORES 
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ANEXO C: ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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ANEXO D: ATIVIDADE ESCRITA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Esta formação de professores dos anos inicias da Educação Básica, busca atualizar os 

conhecimentos em matemática, segundo a BNCC (BRASIL, 2017) e os conhecimentos 

advindos dos contextos culturais em que os alunos vivem, dando a oportunidade de se 

adequarem a um outro cenário da educação que precisa ser colocado em prática 

(Etnomatemática). Para isso, preparamos seis encontros de formação, com as unidades 

temáticas (Álgebra, Geometria, Probabilidade e Estatística, Números e Grandezas e Medidas). 

Esses trabalhos serão ministrados no formato de oficinas pedagógicas, buscando interagir o 

saber local (cultivo da cebola) com os escolares. 

Refletir sobre o ensino e aprendizagem dos conceitos de Matemática e saber lidar com 

as problemáticas, ou seja, pensar o aluno e professor como aprendizes, atualmente, pode ser 

uma das maneiras mais propícias de promover o diálogo matemático, de modo a começar a 

perceber que os saberes locais também são necessários no ambiente escolar formal. 

Pensamos em uma aprendizagem que contribuísse com a reflexão e o desenvolvimento 

do pensamento matemático, considerando o conhecimento advindo do local em que residem, 

de modo a valorizar o aluno como um ‘cidadão ético’, ‘autônomo’ e civilizado. Assim, 

construir práticas de ensino relacionadas com o seu cotidiano possibilitam maiores chances 

para inserir-se na sociedade e conquistar melhores condições de vida por meio da formação 

escolar. 

 

 
2 JUSTIFICATIVA 

 

 
Propor momentos formativos, aos profissionais que atuam na Educação Básica, tem 

sido uma das estratégias para melhor valorizar a educação brasileira. Pensando nisso, e 

considerando a atual situação em que se encontram as aulas de Matemática da Escola Bom 

Saber, semiárido baiano, após pesquisa realizada no curso de Mestrado, foi elaborado o 

projeto de formação continuada. Este projeto foi organizado com o intuito de proporcionar, 

aos professores do Ensino Fundamental I da referida escola, espaços de diálogos e 

aprendizagens que ultrapassem as ideias trazidas nos livros didáticos. 
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A princípio, o ensino da Matemática realizado de forma contextualizada tem como 

características propor análises, discussões, apropriação de conceitos e formulação de ideias. 

No contexto da Educação Matemática parece ser possível desenvolver um trabalho baseado  

na perspectiva da Etnomatemática, principalmente, quando se trata de comunidades com 

culturas e vivências de situações cotidianas. 

Diante disso, e a partir das constatações percebidas e analisadas, torna-se 

imprescindível ofertarmos aos professores do Ensino Fundamental I a oportunidade de se 

apropriarem dos conhecimentos matemáticos e, para além disso, saber associá-los aos 

contextos aos quais os alunos estão imersos. 

 

 
3 ETNOMATEMÁTICA: Buscando a união dos saberes 

 

 
A Etnomatemática é um programa de pesquisa que visa “entender o saber/fazer 

matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de 

interesse, comunidades, povos e nações”. (D’AMBROSIO, 2017, p. 17). Valoriza, com isso, o 

aprendizado das culturas como: conhecimentos adquiridos entre familiares, técnicas usadas 

para plantio, construção de casas etc. Cada povo carrega em si um fazer prático das coisas, 

entendem quando as fazem e adquirem o conhecimento capaz de refazer e aperfeiçoar todo o 

processo. Assim, 

 
A principal razão resulta de uma preocupação que tenho com as tentativas de 

se propor uma epistemologia [teoria do conhecimento], e, como tal uma 

explicação final da Etnomatemática. Ao insistir na denominação Programa 

Etnomatemática, procuro evidenciar que não se trata de propor uma outra 

epistemologia, mas sim de evidenciar a aventura da espécie humana  na 

busca de conhecimento e na adoção de comportamento. (D’AMBROSIO, 

2017, p. 17). 

 

Portanto, não está em jogo apenas o conhecimento matemático, mas também os 

comportamentos dos diversos povos, como vivem e convivem, os rituais praticados e o 

significado desses para suas vidas. Um ensino na perspectiva Etnomatemática, visa, portanto, 

o domínio de uma ‘cadeia’, ou seja, quando se trabalha um conteúdo que é de interesse e pode 

ser exemplificado com situações da cultura de uma comunidade, a Matemática passa a 

envolver não só números isolados em algoritmos ou processos prontos. Ela transpassa as 

barreiras políticas, sociais, éticas, econômicas, ambientais, críticas e reflexivas de 
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solidariedade dos homens (KNIJNIK, 2003). “O certo seria incorporar espiritualidade e 

valores em todo o currículo”. (D’AMBROSIO, 1999, p. 51). Assim, não se trata de 

alternativas isoladas, ou que busquem a legalização de leis, envolvendo a obrigatoriedade de 

trabalhar com as culturas locais e, mesmo assim, não seria uma solução adequada. Nada 

imposto teria tanta serventia e correria o risco de deturpações e alienação, provocando outro 

problema, defendendo somente a sua cultura, o etnocentrismo. 

 

 
4 METODOLOGIA 

 

 
Ciente da importância do preparo do profissional para atuar em sala de aula, neste 

projeto, daremos ênfase à temáticas que, no decorrer da pesquisa anteriormente mencionada, 

ficaram nítidas algumas fragilidades conceituais. Assim, a fim de desenvolver as habilidades 

dos professores e favorecer os seus processos de ensino e aprendizagem, diariamente, 

organizamos as nossas ações considerando algumas técnicas e instrumentos facilitadores, a 

saber: 

 Exposição teórica e dialogada; 

 Resolução de atividades individual e coletivamente; 

 Uso de apresentações em vídeos que retratam a realidade do grupo; 

 Uso de apresentação de slides; 

 Atividades de campo (visita a um canteiro/quadro de cebolas e outras situações da 

comunidade). 

 
OBJETIVO GERAL DA FORMAÇÃO 

 
 

 Oferecer aos professores uma possibilidade de aproximação entre os conteúdos 

matemáticos e as práticas cotidianas, do Ensino Fundamental I, respeitando o contexto 

cultural no qual os estudantes estão inseridos. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) 

acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 
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 Resolver situações-problemas envolvendo as quatro operações básicas: adição e 

subtração, multiplicação e divisão com números naturais; 

 Aprender e ensinar soluções para os problemas matemáticos cotidianos da cultura da 

cebola, de forma didática; 

 Resolver problemas que envolvem determinadas medidas usando instrumentos 

convencionais e não convencionais; 

 Aprender a ensinar a geometria em sala de aula e fora dela, considerando o contexto 

em que os alunos vivem; 

 Compreender os princípios da Probabilidade e da Estatística, com ênfase na 

interpretação, entendimento e organização de gráficos e tabelas, partindo da realidade 

do grupo; 

 Resolver problemas com situações do cotidiano envolvendo várias unidades temáticas. 

 

CONTEÚDOS 

 
 

 Formação continuada de professores de Matemática: por uma Matemática do 

cotidiano; 

 Números: as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

 Álgebra: problemas e as quatro operações; 

 Grandezas e Medidas: área, perímetro, volume e tempo; 

 Geometria: Figuras bidimensionais/planas, tridimensionais, traçados retilíneos e 

curvilíneos. 

 Probabilidade e Estatística: gráficos e tabelas. 

 
4.1 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

 

 
Diante das questões postas, no decorrer do projeto de formação, como a necessidade 

de discutir e estudar temáticas numa perspectiva social e cultural, as ações serão 

desenvolvidas ao longo de um ano letivo, a pedido da Secretaria Municipal de Educação. 

Assim, e por acreditarmos numa educação pautada no diálogo, essa formação terá carga 

horária de 84 horas, equivalente a 16 encontros. Sendo seis encontros referentes ao estudo  

dos conteúdos (44 horas), visto que os demais encontros (10) serão organizados para 

planejamento de aulas com práticas de ensino de Matemática em contextos locais. 
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TOTAL DE CARGA HORÁRIA DA FORMAÇÃO: 84 horas 
 

 
I ENCONTRO: a definir (Jornada Pedagógica 2020) 

TEMPO ESTIMADO: 4h 

TEMÁTICA: A Formação continuada de professores 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Formação continuada de professores de Matemática: por 

uma Matemática do cotidiano. 

OBJETIVO: Refletir sobre o processo de formação de professores para ensinar 

Matemática. 

AÇÕES: 

 Acolhida: Dinâmica de boas-vindas “Somos todos diferentes”; 

 Considerando as reflexões da dinâmica, será dado início ao diálogo com o grupo de 

professores e, em seguida, haverá a apresentação dos resultados advindos da 

pesquisa de mestrado intitulada de: Etnomatemática: possibilidades da  

aprendizagem matemática no cultivo da cebola; 

 Por meio de uma página de word, serão pensados e registrados em tabela os 

possíveis benefícios dos cursos de formação continuada; 

  Sugestões (para os encontros posteriores de conteúdos que se tem maior dificuldade 

de associar com a realidade dos estudantes). 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Notebook; 

 Check list impresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 8h 

UNIDADE TEMÁTICA: Álgebra 
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CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Álgebra: problemas e as quatro operações; 

OBJETIVO: Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017) acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 

Resolver situações-problemas envolvendo as quatro operações básicas: adição e subtração, 

multiplicação e divisão com números naturais; 

AÇÕES: 

 Acolhida: Desafio: Pense um número 

 Após a realização do desafio “Pense um número”, os professores serão convidados 

a expor as dificuldades que sentiram na resolução do problema, considerando 

alguns questionamentos tais como: é mais fácil ou mais difícil resolver um 

problema, sem o auxílio de um recurso? A faixa etária com a qual lida conseguiria 

resolver esse desafio, sem o auxílio de recursos? Quais recursos seriam pertinentes 

e de fácil acesso, na escola em que você trabalha? 

 Discussão do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade Temática Álgebra?”, 

com o auxílio de slides. Os professores receberão um recorte da BNCC para 

acompanhar as discussões. 

 Estudo do conteúdo sobre Álgebra nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 Acolhida: 

 Apresentação da oficina e dos seus objetivos. 

 Visita a um quadro de cebolas, onde os professores observarão itens sugeridos 

numa lista (quantidade de pés de cebolas, quantidade de linhas e colunas, presença 

ou ausência de insetos, terra seca ou úmida) e farão o registro em um bloco de 

anotações e/ou fotos com o aparelho de celular. 

 Em sala, após a discussão do que foi percebido em campo, a turma será dividida 

em grupos. Os professores, com o auxílio do professor formador, proporão 

problemas para os grupos opostos, onde os mesmos responderão utilizando apenas 

duas das quatro operações básicas. Cada grupo receberá sugestões de atividades, de 

acordo com a faixa etária que desejarem trabalhar/estudar. 

 Socialização das atividades desenvolvidas. 

 Avaliação do dia. 

RECURSOS: 
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 Data show; 

 Notebook; 

 Texto impresso; 

 Canteiro de cebolas; 

 Bloco de anotações; 

 Aparelho celular. 

III ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 8h 

UNIDADE TEMÁTICA: Números 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Números: as quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão). 

OBJETIVO: Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017) acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 

Elaborar situações problemas e criar possibilidades de resolução a partir de problemas 

matemáticos cotidianos da cultura da cebola. 

AÇÕES: 

 Acolhida: 

 Diálogo com os professores sobre o plantio de cebolas na região. O diálogo será 

norteado pelas seguintes perguntas: quem aqui já plantou cebola? Quem sabe o 

melhor período, e o pior, para se cultivar a cebola? Quais características são 

indispensáveis para que o cultivo da cebola seja proveitoso? 

 Apresentação de um problema, com auxílio dos slides, que os professores 

responderão. 

 Discussão do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade Temática Números?”, 

com o auxílio de slides. Os professores receberão um recorte da BNCC para 

acompanhar as discussões. 

 Estudo do conteúdo sobre Números nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Análise das respostas, considerando os conhecimentos advindos da discussão da 

BNCC, referente à Unidade Temática Números. 

 INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 Acolhida: 

 Apresentação da oficina e dos seus objetivos. 
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 Com a turma dividida em grupos, será solicitado que planejem uma atividade que 

considere o cultivo da cebola. Cada grupo pensará uma atividade para uma turma 

específica, considerando as operações que cabem a cada ano escolar. 

 Ao término do planejamento, da socialização e dos possíveis acréscimos e 

decréscimos, todos os professores receberão, via e-mail, uma cópia das sugestões 

apresentadas. 

 Avaliação do dia. 

 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Notebook; 

 Texto impresso. 

 
 

IV ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 8h 

UNIDADE TEMÁTICA: Grandezas e Medidas 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Grandezas e Medidas: área, perímetro, volume e tempo; 

OBJETIVO: Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017) acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 

Resolver problemas que envolvem determinadas medidas usando instrumentos 

convencionais e não convencionais. 

AÇÕES: 

 Acolhida: 

 Para dar início aos estudos, será feita a análise de algumas imagens de canteiros de 

cebolas, respeitando a sequência de indagações: qual o tamanho ideal para fazer um 

canteiro de cebola? Quanto tempo leva para ser feita a leira? Com quantos 

dias/semana/meses a cebola deve ser cortada? E colhida? Por que é importante 

cercar o quadro de cebolas? Aqui há essa necessidade? 

 Discussão do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade Grandezas e Medidas?”, 

com o auxílio de slides. Os professores receberão um recorte da BNCC para 

acompanhar as discussões. 

 Estudo do conteúdo sobre Grandezas e Medidas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 
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 Reflexão acerca das respostas, considerando os conhecimentos advindos da 

discussão da BNCC, referente à Unidade Temática Grandezas e Medidas. 

 INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 Acolhida: 

 Apresentação da oficina e dos seus objetivos. 

 Iniciando as atividades práticas, será apresentado um diálogo entre algumas crianças 

da comunidade (Ver p. 77-78 da dissertação de mestrado) ao serem indagadas sobre 

algumas condições específicas do cultivo da cebola. 

 Análise do diálogo, partindo dos seguintes pontos: os alunos deram conta de 

esclarecer as dúvidas do pesquisador? Você, professor, compreendeu o pensamento 

das crianças? Por que as crianças têm mais facilidade de entender alguns conteúdos? 

 Desafio: quatro professores serão convidados a medir um espaço determinado, 

usando os recursos que possuem (passos, palmos, cinto etc.) e, em seguida, dirão se 

possível ensinar medidas fazendo uso de recursos não convencionais. 

 Por fim, uma reflexão acerca dos conhecimentos matemáticos desenvolvidos em um 

espaço real (quadro de cebolas) e em espaço imaginário (sala de aula); acerca da 

importância de considerar os conhecimentos prévios da turma, bem como a 

exploração de atividades práticas. 

 Avaliação da primeira etapa da formação. 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Notebook; 

 Texto impresso; 

 quadro de cebola. 

 
 

V ENCONTRO: 

TEMPO ESTIMADO: 8h 

UNIDADE TEMÁTICA: Geometria 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Figuras bidimensionais/ planas, tridimensionais, 

traçados retilíneos e curvilíneos. 

OBJETIVO: Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 
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2017) acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 

Analisar e refletir sobre situações que envolvem a geometria em sala de aula e fora dela, 

considerando o contexto em que os alunos vivem; 

AÇÕES: 

 Acolhida: A história do Tangram 

 Após a reflexão sobre a origem do tangram, os professores serão indagados sobre 

qual a Unidade Temática mais fica evidente no trabalho com as peças desse jogo e o 

porquê, se conheciam o jogo e se já usaram o mesmo, quais as possibilidades de 

atividades no Ensino Fundamental I, entre outras questões que possam surgir; 

 Em seguida, a Geometria será apresentada, de acordo com os saberes discutidos com 

os alunos no quadro de cebolas. 

 Para dar início aos estudos, será feita a análise de algumas imagens do quadro de 

cebolas, com o auxílio slides, respeitando a sequência de indagações: Qual figura 

geométrica representa o quadro? Quantas dimensões tem o quadro de cebolas? Os 

riscos na leira são exemplos de traçados? 

 Análise do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade Temática Geometria?”, 

com o auxílio de slides. Os professores receberão um recorte da BNCC para 

acompanhar as discussões e agregá-las aos pensamentos de Nacarato (2003) 

 Estudo do conteúdo sobre Geometria nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 Discussão do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade temática geometria?”, 

com o auxílio de slides. Os professores receberão um recorte da BNCC para 

acompanhar as discussões. 

 Reflexão acerca das respostas, considerando os conhecimentos advindos da 

discussão da BNCC, referente à Unidade Temática geometria. 

 INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 Acolhida: 

 Apresentação da oficina e dos seus objetivos. 

 Iniciando as atividades, será apresentado um diálogo entre algumas crianças da 

comunidade (Ver p. 90-91 da dissertação de mestrado) ao serem indagadas sobre 

algumas condições específicas do cultivo da cebola. 

 A turma será convidada a analisar alguns materiais expostos na sala (caixas, lápis, 

gudes, fotografias, quadro branco, papel ofício, uma parede) e, partindo dos seus 
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conhecimentos, julgaram se se tratam de objetos bidimensionais ou tridimensionais. 

Após a compreensão dos dois termos, seguiremos para uma visita ao canteiro de 

cebola. 

 Construção de quadrados rotativos: Os professores construíram quadrados com 

linhas de costurar e talisca (material da palha do coqueiro para construção de pipas 

naquela localidade). 

 Por fim, uma reflexão acerca dos conhecimentos geométricos desenvolvidos em um 

espaço real (quadro de cebolas) e em espaço imaginário (sala de aula); acerca da 

importância de considerar os conhecimentos prévios da turma, bem como a 

exploração de atividades práticas. 

 Para concluir o debate e exposição dos exemplos percebidos pelos professores, será 

apresentado um vídeo, onde as crianças da comunidade também mostram os seus 

entendimentos, acerca da temática. 

 Reflexão sobre a importância de não subestimar a compreensão das crianças e sobre 

a importância de se ensinar/aprender, partindo do concreto. 

 Avaliação do dia. 

 Avaliação da primeira etapa da formação. 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Linha de costura 

 talisca 

 Notebook; 

 Texto impresso; 

 quadro de cebola. 

 Caixas; 

 Lápis; 

 Gudes; 

 Fotografias; 

 Quadro branco; 

 Mapas. 

 
 

VI ENCONTRO: 
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TEMPO ESTIMADO: 8h 

UNIDADE TEMÁTICA: Probabilidade e Estatística 

CONTEÚDO DA FORMAÇÃO: Gráficos e tabelas. 

OBJETIVO: Conhecer o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 

2017) acerca das Unidades Temáticas da Matemática; 

Compreender os princípios da Probabilidade e da Estatística, com ênfase na interpretação, 

entendimento e organização de gráficos e tabelas, partindo da realidade do grupo. 

AÇÕES: 

 Acolhida: 

 Discussão do material “O que diz a BNCC sobre a Unidade Temática Probabilidade 

e Estatística?”. Os professores receberão um recorte da BNCC para acompanhar as 

discussões. 

 Estudo do conteúdo sobre Probabilidade e Estatística nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 Pensar e criar situações que podem ser organizadas em tabela e com os mesmos 

dados em forma de gráfico. O grupo será convidado a exemplificar situações em que 

se pode fazer o mesmo, respeitando a cultura local. 

 INTERVALO PARA O ALMOÇO 

 Acolhida: 

 Apresentação da oficina e dos seus objetivos. 

 Exploração de um dos vídeos produzidos durante a pesquisa de mestrado e, em 

seguida, serão propostas atividades interventivas que explorem a organização das 

informações em tabelas, gráficos de tipos variados – respeitando as turmas nas quais 

os professores atuam. 

 Socialização das atividades desenvolvidas. 

 Avaliação do dia. 

RECURSOS: 

 Data show; 

 Notebook; 

 Textos impressos; 

 Vídeo; 

 Objetos facilitadores para contagem (tampinhas, canudos, ábaco); 
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 Papel metro; 

 Quadro branco; 

 Pincel hidrocor; 

 Pincel para quadro; 

 Fita adesiva. 

 

Serão realizados 10 encontros, com carga horária de 4 horas cada, para planejamentos 

de aulas, considerando o conteúdo de Matemática e as atividades realizadas na comunidade 

que contribuem para a reflexão e construção de conhecimentos matemáticos. Nesses  

encontros retomaremos os conteúdos estudados, durante a formação de professores, para o 

planejamento e construção de possibilidades de aulas a partir de situações do cotidiano que 

têm relação com o conhecimento matemático. 

 
AVALIAÇÃO 

 
 

Como avalição temos como critérios a participação, a discussão e socialização das 

aulas realizadas com seus alunos, considerando os relatos sobre as suas experiências, ao longo 

do ano letivo, construídos nas reflexões do curso de formação de professores. 

Os professores serão certificados pela Secretaria Municipal de Educação, 

considerando que deverão ter uma participação de 75% nos encontros formativos. 

 

 
CRONOGRAMA 

 

Nº Data Atividade da formação continuada 

1 03/03/2020 Formação continuada de professores de Matemática: por uma Matemática 

do cotidiano. 

2 13/03/2020 Números: as quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão); 

3 27/03/2020 Álgebra: problemas e as quatro operações; 

4 17/04/2020 Grandezas e Medidas: área, perímetro, volume e tempo; 

5 08/05/2020 Geometria: Figuras bidimensionais/ planas, tridimensionais, traçados 

retilíneos e curvilíneos. 

6 22/05/2020 Probabilidade e Estatística: gráficos e tabelas. 

  Planejamento de aulas 
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7 05/06/2020 Números: quantidade de riscos (traçados retilíneos e curvilíneos), 

quantidade de quadros por leira plantada. 

8 19/06/2020 Números: quantidade em quilograma ou sacos de cebolas por quadro 

plantado. 

9 10/07/2020 Álgebra: Períodos entre um molhação e outra, gastos com o óleo diesel 

para o motor que leva a água pela valeta até o quadro de cebolas, 

quantidade de quadros por leira plantada. 

10 24/07/2020 Grandezas e Medidas: Espaço para plantar a cebola, cercado do quadro 

para evitar que as ovelhas comam as plantas, quantidade de quadros por 

leira plantada. 

11 07/08/2020 Grandezas e Medidas: tempo, desde a construção do quadro até a colheita, 

medida com os pés e as mãos. 

12 21/08/2020 Geometria: parte interna do quadro de cebola, “leira” (semeadura), risco 

no vértice do quadro. 

13 04/09/2020 Geometria: Paredes do quadro, ‘valeta’ 

14 18/09/2020 Geometria: Riscos dentro do quadro, contorno do quadro, arestas da 

valeta, riscos em forma de ‘F’, ‘T’, ‘E’, ‘L’, Cantos internos e externos do 

quadro. 

15 02/10/2020 Probabilidade e estatística: tempo de espera para cortar a cebola, cebolas 

grandes e pequenas (birita), meses de melhor plantio. 

16 16/10/2020 Probabilidade e estatística: perda ou lucro no plantio, preço da cebola. 
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