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RESUMO 

 

Nesta pesquisa tivemos como objetivo compreender os sentidos que os estudantes 

Pataxó da EJA conferem aos conhecimentos matemáticos para as suas vidas. Neste 

estudo mostramos um breve panorama da Educação Escolar Indígena, 

apresentamos os tópicos necessários à compreensão da temática em questão: a 

Educação Matemática no contexto da EJA, Etnomatemática e a relação entre 

matemática escolar e a matemática da vida cotidiana. Assim, buscamos 

compreender antropologicamente algumas questões que envolvem a Matemática 

em contextos de diversidade étnica e cultural. Nesse sentido, a pesquisa foi 

desenvolvida com cinco estudantes Pataxó, matriculados na modalidade EJA da 

Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, pertencente ao município de Santa Cruz 

Cabrália – BA. Para o seu desenrolar, optou-se pelos pressupostos metodológicos 

da pesquisa qualitativa. Para a produção de dados foi aplicado um questionário 

socioeconômico e realizada entrevista semiestruturada. A análise dos dados 

permitiu-nos compreender que os conhecimentos matemáticos dos estudantes 

Pataxó, participantes desta pesquisa, estiveram presentes antes dos processos de 

escolarização deles. Esses estudantes Pataxó mobilizam constantemente os 

conhecimentos matemáticos nas suas atividades cotidianas. Tais pessoas alimentam 

expectativas em relação aos conhecimentos matemáticos que estão aprendendo na 

escola. Nesse sentido, concluímos que os conhecimentos matemáticos exerceram e 

exercem diferentes sentidos de acordo com as dinâmicas sociais e econômicas 

vivenciadas pelos estudantes.  

 

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Escolar Indígena. Educação de 

Jovens e Adultos. Etnomatemática. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to understand the senses that Pataxó EJA students give to 

mathematical knowledge in their lives. In this study we present a brief overview of 

Indigenous Education, present the topics needed to understand the subject in 

question: Mathematics Education in the context of adult education, 

Ethnomatematics and the relationship between school mathematics and 

mathematics of everyday life. This study sought to understand anthropologically 

some issues involving mathematics in contexts of ethnic and cultural diversity. In 

this sense, the research was developed with five Pataxó students enrolled in adult 

education at the Pataxó Indigenous School Coroa Vermelha, in the municipality of 

Santa Cruz Cabrália – Bahia, Brazil. For the development of this research, we opted 

for a qualitative methodology. For data production, a socioeconomic questionnaire 

was applied and a semi-structured interview conducted. Data analysis allowed to 

understand that mathematical knowledge was present before the schooling 

processes of the participants in this study. The Pataxó students constantly mobilize 

mathematical knowledge in their daily activities. Such people have expectations 

regarding the mathematical knowledge they are learning at school. In this sense, we 

conclude that mathematical knowledge exercised and exercises different senses 

according to the social and economic dynamics experienced by the students. 

 

Keywords: Math Education. Indigenous School Education. Youth and Adult 
Education.  Ethnomathematics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Existem fatos que marcam nossa trajetória de vida, contribuindo para a 

mudança do caminho até então percorrido e, ao mesmo tempo, fazendo-nos 

embrenhar por trilhas diferentes daquelas conhecidas pelos nossos pés. E foi 

justamente isto que aconteceu comigo! Após ter concluído a graduação em 

Pedagogia, cursei consecutivamente três especializações, História e Cultura Afro-

Brasileira, Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos. De repente decidi 

escrever um projeto de pesquisa para tentar ingresso no Mestrado em Educação 

Científica e Formação de Professores, da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB). Diante de mim estava um enorme desafio, penetrar na área da 

Matemática, despossuído de fundamentos sólidos dessa ciência. Ao mesmo tempo, 

buscava aliar as minhas vivências, experiências e a crença na possibilidade de 

construção de um objeto de pesquisa que me permitisse refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da Matemática e os sujeitos da educação em um contexto de 

cultura1 diferenciada e, também, ampliar e produzir novos conhecimentos para a 

ciência. Foi nesse sentido que senti a necessidade de investigar sobre a Educação 

Matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola 

indígena. 

Ao definir a tríade Educação Matemática, Educação Escolar Indígena e EJA 

parti dos seguintes pressupostos: a) Matemática: por perceber a sua influência nas 

atividades cotidianas da aldeia; b) Educação Escolar Indígena: por ser uma 

realidade nacional que necessita ser ampliada nas pesquisas; c) EJA: por ser uma 

modalidade de ensino que apresenta constante tendência de aproximação do 

processo de ensino-aprendizagem à realidade vivida pelos alunos.  

Os estudos recentes sobre a educação escolar indígena demonstram que 

estão sendo ampliadas as ações para com este segmento da educação, tanto por 

parte da ciência como do setor sociopolítico. Tem-se percebido os diversos 

pesquisadores da área se aprofundando nas investigações sobre a escola indígena 

                                                           
1 D‟Ambrosio (2005) considera como cultura um conjunto de mitos, valores, normas de conduta e 
estilos de conhecimento compartilhados por pessoas espacial e temporalmente situadas. 
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em seus diferentes aspectos, tais como: pesquisas a cerca do papel da escola em 

determinados povos indígenas, reflexões em torno de currículos, de produção de 

materiais didáticos, de análises de programas e de cursos de formação de 

professores indígenas, pesquisas envolvendo o movimento indígena pela educação 

escolar e a história de implantação de escolas em terras indígenas, pesquisas 

relativas às relações entre oralidade e escrita, estudos referentes à noção de infância, 

de aprendizagem, de pedagogias indígenas e aos processos de socialização de 

crianças indígenas. É importante destacar que atualmente alguns pesquisadores têm 

abordado em seus trabalhos temas e problemáticas da educação superior para 

indígenas (GRUPIONE, 2008, p. 25-26). 

Apesar de todo esse avanço significativo no campo das pesquisas em 

educação escolar indígena, a Educação Matemática nas escolas indígenas que 

oferecem a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) não tem sido discutida 

e pesquisada, e foi nessa esteira de entendimento que esta pesquisa caminhou com 

o propósito de lançar um olhar investigativo, minucioso e detalhado sobre os 

“sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos conhecimentos 

matemáticos para as suas vidas”. 

A educação escolar indígena durante muito tempo serviu de instrumento de 

imposição de valores alheios e negação de identidades, língua e culturas 

diferenciadas. Desde a colonização, a educação para os povos indígenas no Brasil 

foi marcada pelo desrespeito à cultura e aos costumes dos índios. A escola, nos 

moldes que era oferecida aos índios, forçava seus alunos a negarem sua identidade 

e a integrarem-se aos costumes e valores da sociedade ocidental, ou seja, de uma 

sociedade não indígena.  

Atualmente, a Constituição Brasileira garante aos índios uma educação 

respeitosa de suas línguas e culturas, de seus modos próprios de viver e pensar e 

dos processos próprios de sua produção e transmissão de conhecimentos. Este é um 

avanço significativo que contribui para que as escolas indígenas organizem seus 

currículos dentro de um sistema de ensino diferenciado que busca atender as 

especificidades de cada povo. 
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Os avanços também são perceptíveis na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN nº 9394/96 que dedica parte do seu texto às condições 

especiais da escola indígena, proporcionando e garantindo aos índios a recuperação 

de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a 

valorização de suas línguas e ciências. Partindo-se do pressuposto que a LDB nº 

9394/96 assegura às comunidades indígenas processos próprios de aprendizagem é 

que se buscou conhecer os sentidos dos conhecimentos matemáticos para 

estudantes Pataxó de uma escola indígena, na modalidade EJA. 

O reconhecimento legal, no Brasil, do direito dos povos indígenas a uma 

educação diferenciada e a manutenção de seus modos próprios de pensar, produzir 

e transmitir conhecimentos é, sem dúvida, uma conquista que exigiu intensa 

mobilização. Fruto desses processos reivindicatórios foi aprovado em 1998 o 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI - que estabelece 

os princípios em relação aos processos próprios de aprendizagem. Considerando a 

relevância do RCNEI para as escolas indígenas, é que se faz necessário investir na 

pesquisa acerca dos sentidos da Matemática em contexto de uma escola indígena 

que apresenta currículo diferenciado. 

A educação escolar indígena está integrada ao sistema de educação brasileiro 

e é respaldada por uma ampla legislação. Os dados de pesquisas constatam que ela 

é uma realidade nacional, porém a modalidade EJA nas aldeias não tem sido 

conhecida, pesquisada e estudada. Este é um dos fatores que me impulsionaram a 

pesquisar a Educação Matemática numa escola indígena. 

Apesar de ser nativo da Costa do Descobrimento2, por ter nascido em Porto 

Seguro – Bahia, e reconhecer a minha ligação de sangue por parte da minha avó 

paterna, filha de índios de um antigo aldeamento indígena, visitei pela primeira vez 

a aldeia Pataxó Coroa Vermelha no final da década de 1980. Na época deu-se início 

a uma série de idas e vindas à aldeia, hospedando-me sempre na casa da minha tia 

                                                           
2 É chamada Costa do Descobrimento um trecho de Mata Atlântica que vai do município de Una, 

litoral Sul da Bahia, até Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nessa área, que é o mais novo Sítio do 
Patrimônio Mundial Natural brasileiro, encontram-se Reservas Biológicas, Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural e os Parques Nacionais do Pau Brasil, do Monte Pascoal e do Descobrimento. 
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Izabel Gonçalves que não sendo índia, casou-se com Sebastião Valério, filho do 

cacique da aldeia, naquela época. 

A minha infância e adolescência foi marcada pelas vivências e experiências 

na aldeia Coroa Vermelha. Brincava com as crianças indígenas, tomava muito 

banho nos riachos, transitava pelos espaços da aldeia, participava das 

comemorações e apreciava a produção de artesanatos. 

O meu interesse em compreender antropologicamente algumas questões que 

envolvem a matemática em contextos de diversidade étnica e cultural teve início 

nas minhas idas às escolas indígenas do Povo Pataxó no Extremo Sul da Bahia, 

sobretudo em sala de aula, passei a observar os processos de ensino-aprendizagens 

e perceber que os professores indígenas buscavam sempre contextualizar o ensino à 

cultura do seu povo e que os alunos se sentiam mais motivados para aprender. 

Durante os anos de 2011 e 2012 fui aluno da Especialização em Educação 

Infantil na UESB, Campus Itapetinga. Na ocasião conheci o professor Dr. José 

Valdir que me possibilitou adentrar através da ementa da sua disciplina e 

discussões, refletir sobre infância indígena, antropologia e educação escolar 

indígena. Todos os momentos vivenciados nesse período contribuíram de maneira 

significativa para a definição do meu objeto de pesquisa no mestrado. 

Outra experiência que contribuiu para a formação de novas indagações sobre 

a educação escolar indígena ocorreu a partir do ano de 2007, quando passei a 

ministrar aulas numa escola que mesmo não sendo indígena, acolhia em suas 

classes estudantes provenientes da Aldeia Velha3. Isso ocorria porque a escola da 

aldeia não oferecia as etapas posteriores à primeira fase do Ensino Fundamental, 

levando os estudantes indígenas a estudarem fora da sua aldeia, nas escolas 

próximas. 

A partir das aulas e das experiências com estudantes indígenas, tive a 

oportunidade de realizar excelentes discussões/reflexões acerca da 

                                                           
3
 Aldeia Velha: Ocupada em 1997, após uma longa história de luta pela terra, a área está situada ao 

norte à margem do rio Buranhém. Compõe-se, também, de uma área mais elevada, mais para o 
interior, próximo à estrada de Arraial D´Ajuda. Deriva de um aldeamento jesuíta de 1534, chamada 
aldeia de Santo Amaro. 
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interculturalidade4 e da troca de saberes no processo de ensino-aprendizagem, 

intensificando, assim, o meu olhar investigativo e reforçando o desejo de pesquisar 

o currículo da escola indígena. 

Nos últimos anos, passei a visitar a aldeia Coroa Vermelha com o intuito de 

ampliar as minhas inquietações, construir um objeto de investigação e escrever um 

projeto de pesquisa para ser desenvolvido nos estudos de mestrado. Nessas visitas, 

busquei adentrar no universo social da aldeia, dialogando com os índios e 

procurando, principalmente, ouvir suas histórias de vida. Momentos fascinantes! 

Confesso que se eu pudesse escreveria nesta dissertação todas as histórias ouvidas, 

quem sabe em outro trabalho de pesquisa! Para Barcelos (2010 p.56) citado por 

Fortunato (2010, p. 282): 

 
Escutar as histórias dos educandos é uma possibilidade muito rica na 
perspectiva de ampliar nosso repertório de informações sobre a forma 
como as pessoas buscam entender o mundo em que vivem, bem como 
para nos aproximar do sentido que essas pessoas atribuem ao que lhes 
acontece. 

 

Além de buscar ouvir as histórias do povo Pataxó, nas minhas visitas, pude 

observar que a vida das pessoas da aldeia estava repleta de interações cuja base era 

a matemática. Os conhecimentos matemáticos se faziam presentes nas práticas de 

produção e comercialização de artesanatos, nos momentos de divisão da terra, de 

construção das habitações, na organização e divisão dos espaços dentro da aldeia, 

etc. 

Nas minhas observações, uma situação relacionada à utilização dos 

conhecimentos matemáticos no processo de comercialização de artesanatos, 

realizado pelos Pataxó merece citação nessa pesquisa. Ao adentrar nas barracas e 

lojas de artesanatos que existem nas laterais da passarela que dá acesso ao Cruzeiro 

– marco histórico da Primeira Missa realizada no Brasil -, foi possível perceber que 

muitos dos comerciantes indígenas utilizavam maquinetas de cartões de crédito e 

débito para receberem o dinheiro do pagamento dos artesanatos comprados pelos 

                                                           
4 A interculturalidade considera a diversidade cultural no processo de ensino e aprendizagem. Por 
isso, a escola deve trabalhar com os valores, saberes tradicionais e práticas de cada comunidade e 
garantir o acesso à conhecimentos e tecnologias da sociedade nacional relevantes para o processo de 
interação e participação cidadã na sociedade nacional (MEC-RCNEI,2005).   
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turistas que visitavam a aldeia. Ao observar este tipo de avanço tecnológico nas 

operações comerciais dos Pataxó, pude refletir sobre os conhecimentos matemáticos 

requeridos nessas práticas e o quanto elas tem se tornado desafiantes para esses 

indígenas, não somente no momento da venda, mas no controle dos extratos 

bancários que precisam de conferência para verificar se o crédito foi efetivado ou 

não na conta bancária do proprietário do estabelecimento comercial. 

 

Figura 01 - Comércio Indígena Pataxó de Coroa Vermelha

 
Fonte: Acervo dos pesquisadores 

 
 

É importante destacar ainda que devido à intensa atividade turística que 

ocorre na aldeia Coroa Vermelha, que tem a sua economia baseada principalmente 

no comércio de artesanato, é para essa aldeia que aflui grande parte da produção 

artesanal realizada pelas outras comunidades indígenas Pataxó. Ou seja, os 

comerciantes indígenas da Coroa Vermelha compram das demais aldeias peças 

artesanais, algumas finalizadas, outras semiprontas que recebem acabamento pelos 

artesãos de Coroa Vermelha, como por exemplo, os colares que são montados com 

penas de aves e sementes vindas de outras aldeias. E nesse sentido, em termos 

econômicos, Coroa Vermelha constitui como importante aldeia para o escoamento 

da produção artesanal. Tal contexto, mais uma vez tem provocado as reflexões 
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sobre o quanto os conhecimentos matemáticos são intercambiados no modo de vida 

desse povo.   

Durante o ano de 2013 realizei visitas à Aldeia Coroa Vermelha com a 

intenção de adentrar no universo do povo Pataxó. Propositando realizar conversas 

informais com os indígenas da aldeia, escolhi o mercado de artesanato como ponto 

estratégico. Nessa ocasião pude constatar que muitos adultos indígenas que 

participavam ativamente do mercado de artesanato estavam procurando a escola 

pela primeira vez para estudar ou nela se matriculando para retomar seus estudos 

após um longo período afastado dela. A partir desse contexto, passei a refletir e 

buscar respostas para o fenômeno relacionado àqueles adultos indígenas que 

durante o dia estavam envolvidos na comercialização de artesanato e à noite 

estavam assistindo aulas nas classes de EJA. Além de buscarem o domínio dos 

códigos de leitura e escrita, tais indígenas buscavam adquirir e ampliar os 

conhecimentos matemáticos. Será que desafiados pelas imposições da sociedade 

contemporânea? 

Nessa perspectiva, como premissa nesta pesquisa, partimos da tentativa de 

compreender sociologicamente algumas questões sobre a relação entre os 

conhecimentos matemáticos aprendidos pelos Pataxó antes da escolarização, 

durante a escolarização e, ao mesmo tempo, a influência desses conhecimentos no 

cotidiano desse povo na aldeia Coroa Vermelha. No contexto desta pesquisa, 

pensamos que para compreender a Educação Matemática dos Índios Pataxó, 

estudantes da modalidade EJA, é necessário compreender a relação desses 

estudantes em contato com a matemática no seu cotidiano, nos seus diversos 

espaços de vivências, nas suas relações com a cultura Pataxó. E, nesse sentido, 

formulamos a seguinte questão: Quais os sentidos que os estudantes Pataxó da EJA 

conferem aos conhecimentos matemáticos para as suas vidas?  

É importante ressaltar que durante os anos anteriores que antecederam a 

minha entrada no mestrado, principalmente no período de visitas à aldeia Coroa 

Vermelha, muitas questões povoaram o meu imaginário, tais como: de que forma e 

quais conhecimentos matemáticos foram aprendidos pelos Pataxó que nunca 
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estudaram? Como compreender a dimensão desses conhecimentos? Quais os efeitos 

desses conhecimentos para os índios que estudaram por um período considerado 

curto? O contexto atual da aldeia influencia a procura pela escola? Quais são os 

fatores emergentes que desafiam os conhecimentos matemáticos aprendidos no 

passado? Qual o papel da escola, sobretudo em relação ao ensino da matemática, 

diante dessas necessidades emergentes?  Por mais que estas questões não se 

constituam como objetivo geral e nem específicos da nossa pesquisa, através das 

reflexões, elas contribuíram norteando este trabalho. 

Com base nessas indagações, esta pesquisa tem como objetivo central 

compreender os sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos 

conhecimentos matemáticos para as suas vidas.  De modo mais específico, a 

pesquisa que culminou com esta dissertação visou a: a) identificar quem são esses 

estudantes, de onde vem, o que fazem, o que pensam e o que almejam para a vida 

futura b) identificar em quais circunstâncias a matemática esteve e está presente na 

vida dos Pataxó, estudantes da EJA e c) identificar o papel da matemática na vida 

dos Pataxó, estudantes da EJA. 

A nossa compreensão sobre sentidos está ancorada na perspectiva histórico-

cultural do desenvolvimento humano de Leontiev e Vygotsky. Tais estudiosos 

permitem entender que os sentidos expressam os resultados objetivos das relações 

sociais historicamente realizadas pelos homens em suas trajetórias de produção e 

satisfação de suas necessidades na busca de sobrevivência em seu meio natural. 

Vygotsky (1987, p. 275), define sentido como “um agregado de todos os 

fatos psicológicos que surgem em nossa consciência como resultado da palavra”.  

De acordo com o autor, o sentido tem uma formação dinâmica e não se trata de um 

elemento, mas de um sistema no qual diferentes aspectos se interagem fazendo-se 

fixar na consciência como resultado da palavra, mas que logo se separa dela.  

Na perspectiva de Leontiev (2004), a categoria sentido possui uma 

dimensão subjetiva, compreendendo-a como uma relação criada na vivência das 

pessoas. Nesse entendimento, os sentidos são construídos a partir das percepções 

dos sujeitos nas suas relações sociais e nas atividades que desenvolvem. 
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Compreendendo a importância exercida pela Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB – na atualidade nas áreas do ensino, da pesquisa e da 

extensão, desejamos que este trabalho possa trazer contribuição considerável para o 

enriquecimento da Linha de Currículo e Processos de Ensino e Aprendizagem do 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em Educação Científica e 

Formação de Professores, porque traz um estudo que contempla a Educação 

Matemática numa perspectiva antropológica de produção científica, realizado em 

contexto de interculturalidade. No caso específico desta pesquisa, entre o povo 

Pataxó. 

O presente texto está organizado em quatro partes. Na primeira, 

apresentamos a pesquisa; o contexto geral do estudo, os procedimentos 

metodológicos e a caracterização dos sujeitos. Na segunda, delineamos um 

panorama da Educação Escolar Indígena no Brasil. Na terceira parte apresentamos 

os conceitos necessários à compreensão da temática em questão: a Educação 

Matemática no contexto da EJA, Etnomatemática e a relação entre matemática 

escolar e a matemática da vida cotidiana. Na quarta parte, abordamos os dados da 

pesquisa, organizados através de uma análise reflexiva referendada por diversos 

autores acerca dos dados produzidos no decorrer da pesquisa. Por fim, as 

considerações finais. 

Através dos resultados desta pesquisa, espera-se contribuir para a 

ampliação dos debates e discussões sobre a Educação Matemática, sobretudo na 

vertente da Etnomatemática, possibilitando um olhar específico para os estudantes 

da escola indígena e, consequentemente, o despertar para a necessidade de 

currículos e metodologias diferenciadas, que atendam as necessidades e 

especificidades dos sujeitos nos seus diversos contextos culturais. 
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2 -  CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

2.1 – A aldeia Pataxó Coroa Vermelha 

 

Coroa Vermelha é uma aldeia urbana e está situada numa região de intensa 

movimentação turística. Sua principal fonte de renda é proveniente do comércio de 

artesanato e do “turismo étnico”, sendo, inclusive, projetada para a visitação 

turística. Está localizada no perímetro urbano dos municípios de Porto Seguro e 

Santa Cruz Cabrália, distante cerca de 730 km da capital, Salvador. Segundo o censo 

2010, em Coroa Vermelha residem cerca de seis mil índios, o que a torna, em termos 

demográficos, a maior aldeia Pataxó existente. 

 
 

   Figura 02: Aldeia Pataxó Coroa Vermelha 
 

 

 

Mapa 01: Mapa da Bahia 

 

Fonte: Google Imagens 
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Segundo Miranda (2009, p. 36): 

 

A posição estratégica ocupada pela comunidade indígena de Coroa 
Vermelha – situada em contexto urbano e no sítio turístico da Primeira 
Missa realizada no Brasil, de relevante capital simbólico para a própria 
constituição da identidade nacional – foi fundamental para que ela se 
consolidasse, ao longo dos anos, como centro de articulação entre todas 
as comunidades Pataxó do extremo-sul da Bahia. 

 

Gomes (2001, p. 10) explica que “a partir do final dos anos sessenta, com a 

construção da BR-101, inaugurada em 1973, e a emergência de um importante polo 

turístico na região, em especial nos municípios de Porto Seguro e Santa Cruz de 

Cabrália”, a aldeia Coroa Vermelha é fundada, constituindo como importante 

alternativa socioeconômica para o povo Pataxó, através da produção e venda de 

artesanato. 

A aldeia Coroa Vermelha destaca-se pelo seu contexto singular, no qual a 

constante interação entre índios e não índios é caracterizada pela contínua 

reafirmação da identidade Pataxó. Coroa Vermelha é considerada, também, um 

núcleo político e econômico central na articulação do povo Pataxó, ou seja, é a partir 

dessa aldeia que o movimento político-cultural de “resgate” da cultura Pataxó se 

consolida com grande força e é difundido para as demais aldeias, principalmente 

através da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha que assume posição de 

representatividade junto ao poder público. Ou seja, é através de Coroa Vermelha 

que são consolidadas as diretrizes político-pedagógicas pertinentes à educação 

indígena deste povo (MIRANDA, 2009, p. 38). 

Apesar da fonte de renda da aldeia Coroa Vermelha ser majoritariamente 

dependente da fabricação e venda de artesanato (utensílios em madeira e 

ornamentos produzidos com sementes), a própria configuração espacial da aldeia 

possibilita opções de inserção no mercado de trabalho não indígena: há índios 

empregados em lojas comerciais do entorno, vendedores ambulantes, funcionários 

de redes hoteleiras, entre outras atividades. Há, ainda, indígenas que exercem 

funções administrativas dentro da aldeia em cargos vinculados à Prefeitura de 

Santa Cruz Cabrália, ao governo federal e estadual, tais como os professores, os 



 
 

23 

funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai) e os agentes de saúde da 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Atualmente, o povo Pataxó da Coroa Vermelha, através dos seus processos 

de lutas, tem buscado a regularização de suas terras, formando núcleos de 

recuperação de sua cultura, de afirmação da sua identidade étnica e até mesmo 

reconstituição da língua Pataxó, dentre outras coisas. 

No que se refere à reconstituição da língua Pataxó, Bomfim e Costa (2014, p. 

32) esclarecem que “os povos indígenas estão vivenciando esse contexto de diversas 

maneiras”. E no caso dos Pataxó do extremo sul da Bahia, os autores ainda 

esclarecem que “o processo de política linguística pode se fortalecer a partir do 

momento que os próprios indígenas tomarem a iniciativa de pesquisar, registrar a 

sua própria língua, mobilizados também por esse desejo de querer saber e voltar a 

falar a língua novamente”. Nessa perspectiva, Bomfim (2012) ressalta que a 

revitalização da língua proposta pelos Pataxó é uma grande conquista, resultante de 

um projeto de política linguística de autoria Pataxó. 

 

2.2 – A Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha e o atendimento à EJA 

 

A Escola Indígena Pataxó da Coroa Vermelha (Figura 3)  existe desde a 

década de 1990, iniciou seu funcionamento de forma precária com uma sala, numa 

cabana redonda de tábuas, dentro do comércio indígena na praia de Coroa 

Vermelha. Atendia crianças indígenas da aldeia para estudar as séries iniciais. 

Tinha uma única professora, Irene, não indígena, vinculada a FUNAI. 
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Figura 03 - Antiga Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha  

Fonte: Acervo de Maria Hilda Pataxó 

 

Em virtude das comemorações do “V Centenário do Descobrimento do 

Brasil”, no ano 2000, através de uma ação do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), a escola foi reconstruída em um novo local da aldeia, 

entre os Km 76 e 79 da BR 367.  

O conjunto educacional atual possui dois tipos de estrutura física. No 

primeiro, a construção possui modelo arquitetônico diferenciado com aspecto 

tradicionalmente indígena, constituído de seis salas de aulas que possuem formato 

de hexágono, instaladas isoladamente em formato de ocas. A outra parte do prédio, 

originada de uma ampliação recente, é composta de onze salas de aulas, agrupadas 

em prédios. 
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Figura 04 - Estrutura física atual da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha 

Fonte: Acervo dos pesquisadores 

 

O povo Pataxó incorpora a educação escolar no seu projeto de vida. Nesse 

sentido, o processo de educação escolar diferenciada visa o fortalecimento da 

identidade étnica. Nessa perspectiva, esse povo, juntamente com as suas lideranças 

vem participando cada vez mais nas reivindicações por uma educação escolar de 

qualidade. Como estratégia desses processos reivindicatórios, tem ocorrido a 

formação de professores (as), com a produção de material didático, bem como a 

discussão e construção de projeto político pedagógico que atenda seus interesses. 

Conforme o Projeto Político Pedagógico (PPP) da Escola Pataxó, os (as) 

professores (as) indígenas, ao desenvolverem o projeto de trabalho, usam temas da 

realidade, do calendário Pataxó onde são contempladas as datas significativas para 

os pertencentes ao grupo, associado aos eixos do PPP, como: história, terra, 

identidade, interculturalidade e organização. O documento também propõe cinco 

competências para a escola Pataxó: a valorização do conhecimento dos mais velhos; 

o fortalecimento da cultura material e simbólica; ensinar a ler, escrever e contar e 

outros conhecimentos da cultura não índia; o fortalecimento do espírito de 
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solidariedade e coletividade; a contribuição junto às lideranças para a construção do 

projeto de futuro do povo Pataxó. 

Na busca de trabalhos publicados, principalmente teses e dissertações de 

outros pesquisadores que estudaram a aldeia Pataxó Coroa Vermelha, encontramos 

alguns estudos que, mesmo apresentando diferentes objetos de pesquisa, 

contribuem para compreendermos os processos de educação escolar indígena que 

se desenvolvem nessa aldeia. 

Cesar (2002) em seu estudo de cunho etnográfico na área de Linguística 

Aplicada construiu a sua tese de doutorado focalizando as construções de autoria 

entre os Pataxó de Coroa Vermelha, no período recoberto pelas comemorações dos 

500 anos do Brasil. A partir da análise da atividade de letramento em que o 

professor indígena refletia sobre os acontecimentos de abril, a autora descreveu a 

Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha. De acordo com a autora, para entender 

os significados que os Pataxó atribuem à escola, é preciso olhar a sua história, ainda 

que breve e parcialmente, bem como atentar para as relações que os diversos 

sujeitos estabelecem entre si e com a comunidade indígena, como se veem e como 

são vistos pelos outros. Através dos dados coletados pela pesquisadora, observa-se 

uma abordagem da questão da identidade étnica que está imbricada com a própria 

concepção da escola indígena em pelo menos, dois sentidos: 

a) Afirmar uma identidade genérica – “ser índio mesmo” – contra a corrente 

dos discursos que colocam em dúvida a “indianidade” dos Pataxó de 

Coroa Vermelha; 

b) Aglutinar politicamente, inclusive através de certas práticas discursivas 

de afirmação cultural e valorização da identidade étnica, o que é ser 

Pataxó. 

Ao analisar a apropriação de uma política de “inclusão digital” por alguns 

grupos de atores indígenas da Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, Morales 

(2008) em sua dissertação de mestrado, defendida na Universidade de Brasília, além 

de realizar o histórico da Escola Indígena Pataxó de Coroa Vermelha, analisou o 

funcionamento dessa escola a partir da caracterização dos elementos que 
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caracterizam seu sistema educativo diferenciado: o processo de revitalização 

cultural e a afirmação da indianidade estabelecidas nas relações entre índio e não 

índios na aldeia. 

No que se refere à revitalização cultural, Morales (2008, p.53) esclarece que a 

escola Pataxó tem um sistema educacional diferenciado, pois tem como uma de 

suas características principais o ensino da língua e da cultura Pataxó, ou seja, 

através da sua proposta curricular é realizado o estudo das raízes, escrita e 

vocabulário da língua Patxohã. 

Sarah Miranda (2009, p. 38) em sua dissertação de mestrado destaca a 

importância da escola indígena Pataxó no processo de “resgate da cultura” e 

difusão de informações. Ainda sobre a importância exercida pela escola Pataxó, a 

pesquisadora afirma: 

 

É a partir dessa instituição que se formam sujeitos conscientes de seus 
direitos enquanto grupo étnico diferenciado, sendo através do processo 
de escolarização que a comunidade indígena pode ter acesso aos 
códigos da sociedade dominante, aprendendo-os e transformando-os 
em estratégias de luta para benefício próprio. (MIRANDA, 2006, p. 44). 

 

Desse modo, destaca-se o importante papel exercido pela escola indígena da 

aldeia Coroa Vermelha para a afirmação da identidade étnica Pataxó, pois no 

contexto dessa aldeia, a escola constitui como espaço de socialização, (re) produção 

e manutenção da cultura desse povo. Conforme Vilma Matos, Diretora da Escola 

Pataxó Coroa Vermelha,  

 
Além da aprendizagem das áreas normativas, a escola também prima 
pelo fortalecimento da cultura pataxó, incluindo nas atividades 
escolares os conhecimentos tradicionais, como a matéria Patxohã 
ministrada da educação infantil a EJA. O fortalecimento da nossa 
cultura tem sido um desafio para a escola, por sermos uma aldeia 
urbana e viver em contato direto com os não índios, que tem concepção 
de vida diferente da nossa, vem dificultando o nosso projeto 
sociocultural. Nos últimos anos apenas a escola tem feito isso. Aqui 
incentivamos os alunos para que vivam em comunidade, além disso, 
respeitando os não índios.  (SANTOS; GUIMARAES, 2013, p.10).  
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De acordo com os dados das matrículas efetuadas no ano de 2015, existem 

810 alunos matriculados, distribuídos nas seguintes modalidades de ensino: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

O enfoque da investigação da qual resultou a presente dissertação incidiu 

sobre estudantes que estudam na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Nesse sentido, apresentaremos abaixo informações coletadas durante a pesquisa de 

campo, que permitirão conhecer um pouco mais sobre a EJA ofertada na escola, 

onde esta pesquisa foi desenvolvida. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi implantada na Escola Indígena 

Pataxó de Coroa Vermelha no ano de 2003, iniciando com classes multisseriadas, 

uma turma de 1ª/2ª série com 23 alunos e outra turma de 3ª/4ª série com 31 alunos. 

No ano seguinte, em função da demanda, ela passa a ofertar a 5ª/6ª e 7ª/8ª séries.  

Como já enunciado, a aldeia Pataxó Coroa Vermelha caracteriza-se como 

uma aldeia urbana e de contato e convívio há décadas entre não índios e indígenas. 

Nesse contexto, a formação do alunado da EJA trabalhada nesta pesquisa é 

composta por alunos índios e não índios. Em sua maioria são adolescentes e jovens, 

na faixa etária dos 15 aos 25 anos de idade, que fazem parte de grupos sociais 

desfavorecidos economicamente e já passaram por situações difíceis durante o 

período escolar. Enfrentaram problemas de aprendizado, repetência, além de outras 

situações que os levaram a deixar a escola, como a necessidade de trabalhar para 

ajudar no sustento da família. Tal situação deixou marcas profundas na autoestima 

dessas pessoas, que, em geral, se sentem culpados pela própria situação, duvidando 

de suas capacidades e negando seus saberes. Assim, insistem em estar na escola 

mesmo na condição de defasagem idade-série, desejando vivenciar novas 

experiências, buscando na escola não só um espaço de trocas de saberes e 

conhecimentos, mas também um espaço de socialização, inserção social e superação 

das suas condições sociais deficitárias. 

 

2.3 - Procedimentos metodológicos 
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Esta pesquisa foi desenvolvida na aldeia Pataxó Coroa Vermelha, situada 

entre os municípios baianos de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Considerada na 

atualidade como a maior entre as vinte e cinco5 aldeias Pataxó, Coroa Vermelha está 

inserida em um contexto singular, diferenciando-se das demais aldeias por ter tido 

como principal motivação para a sua fundação o mercado de artesanato indígena, 

mantendo atualmente a dependência de várias famílias que tem como a principal 

fonte de renda o comércio de artesanato, atividade econômica que é praticada em 

meio a uma intensa movimentação turística em seu cotidiano. Outro fator 

preponderante para justificar a escolha desta aldeia como campo de estudo foi a 

presença da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, constituída como importante 

instituição que contribui para aprimorar os princípios da Educação Escolar 

Indígena, através da interculturalidade, especificidade e bilinguismo como meios de 

resistência da cultura Pataxó. 

A gênese desta pesquisa se deu através da percepção da influência da 

matemática nas atividades cotidianas da aldeia, sobretudo aquelas relacionadas à 

produção e comercialização de artesanato. Paralelamente a isto, foi constatado que 

os sujeitos desta investigação durante o dia estavam envolvidos nessas atividades 

cotidianas e à noite estavam na escola da aldeia, nas classes da EJA, buscando 

aprender matemática. Foi nessa perspectiva que fomos levados a nos aproximar da 

referida escola e a dialogar com os estudantes para podermos compreender os 

sentidos atribuídos por eles à matemática. 

A pesquisa é uma atividade que envolve planejamento, organização e 

sistematização, com vistas à produção de conhecimentos novos. Nesse sentido, 

torna-se necessário descrever o percurso metodológico pensado para esta pesquisa. 

O ato de pesquisar é uma ação intencional em que o pesquisador se envolve em 

todo momento da pesquisa, desde as revisões bibliográficas, passando pela 

produção dos dados e culminando na análise dos dados produzidos. 

                                                           
5 O número ora apresentado foi extraído do Inventário Cultural Pataxó: tradições do povo Pataxó do 
Extremo Sul da Bahia, publicado pelo Grupo de Pesquisa da Língua e História Pataxó (ATXOHÃ) e 
pelo Instituto Tribos Jovens (ITJ) no ano de 2011. 
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Tendo em vista a natureza do objeto da pesquisa, nesta investigação, a 

metodologia adotada é de caráter qualitativo. Segundo Bogdan e Biklen (1994), a 

pesquisa qualitativa permite representar a percepção dos sujeitos da pesquisa, 

considerando a especificidade de suas ações e possibilidades de captar as 

dimensões subjetivas da ação humana.  Essa abordagem metodológica, segundo 

Minayo (1994), responde a questões muitos particulares e trabalha com o universo 

dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Para Bogdan e Biklen (1994, p.50), “o significado é de importância vital na 

abordagem qualitativa. Os investigadores que fazem uso desse tipo de abordagem 

estão interessados no modo como diferentes pessoas dão sentido às suas vidas”. 

Para iniciar a pesquisa de campo, decidimos, primeiramente, nos aproximar 

da classe da EJA onde os possíveis participantes desta investigação estudavam, 

tendo em mãos a lista de matrícula fornecida pela secretária da escola. O nosso 

propósito foi estabelecer contato direto com aqueles (as) alunos (as), mediante a 

apresentação da nossa proposta de pesquisa e sensibilização para participação nesse 

estudo. 

Quanto aos instrumentos e técnicas para a construção dos dados da pesquisa, 

utilizamos um questionário socioeconômico (APÊNDICE A) e a entrevista 

semiestruturada (APÊNDICE B). 

Fiorentini e Lorenzato (2012, p.116) esclarecem que “o questionário é um dos 

instrumentos mais tradicionais na coleta de informações”. Os autores ressaltam 

também que a estrutura desse instrumento consiste na elaboração de perguntas que 

podem ser abertas, fechadas ou mistas, e o mesmo pode ser aplicado a um grande 

número de sujeitos. Na possibilidade de obter as respostas necessárias para a 

seleção dos participantes da pesquisa, o próprio pesquisador se incumbiu de aplicar 

o referido instrumento. 

O passo seguinte foi a aplicação do questionário socioeconômico na única 

classe das primeiras séries do Ensino Fundamental I na modalidade EJA. Este 

trabalho foi realizado durante dez dias, pois enfrentamos o problema da frequência 

irregular dos alunos e um único dia não foi suficiente para entrar em contato com 
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todos. Mesmo assim, dos vinte um alunos matriculados, seis não compareceram, 

sendo detectado pela professora da classe como possíveis desistências. Uma 

estudante não aceitou participar do estudo. Dessa forma, quatorze estudantes 

responderam ao questionário. Ressaltamos que, por tratar-se de uma classe 

heterogênea, na qual nem todos os participantes dominavam as ferramentas da 

leitura e da escrita, o próprio pesquisador responsável pela construção dos dados 

aplicou o referido instrumento. Através dessa ação, buscamos conhecer a realidade 

daquela classe e traçar o perfil dos alunos. Essa ação também nos possibilitou 

selecionar os estudantes que participaram da segunda etapa deste estudo, 

constituída de aprofundamento, de entrevistas mais detalhadas de questões 

apresentadas no questionário socioeconômico. Para participarem da segunda etapa 

os estudantes atenderam aos seguintes critérios: estar regularmente matriculado e 

frequentando as aulas; ser pataxó; aceitar participar da pesquisa e ser jovem ou 

adulto excluído da escolarização, sobretudo na infância e na adolescência. 

Em relação à entrevista semiestruturada, acreditamos que ela nos permitiu o 

contato mais livre com o pensamento dos sujeitos. De acordo com Ludke e André 

(1986), ela permite a captação imediata e corrente da informação. As autoras 

salientam, ainda, que uma entrevista bem feita pode permitir o aprofundamento da 

investigação, bem como atingir informantes que não poderiam ser atingidos por 

outros meios de investigação. 

Minayo (2007, p.64) ressalta que,  

 
a entrevista como fonte de informação pode nos fornecer dados que 
constituem uma representação da realidade: ideias, crenças, maneira de 
pensar; maneiras de atuar; condutas; projeção para o futuro; razões 
conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e 
comportamentos.  

 

Dos quatorzes estudantes que responderam o questionário socioeconômico, 

somente cinco atenderam aos critérios de seleção dos participantes da pesquisa. 

Nesse sentido, desenvolvemos a segunda etapa: das entrevistas, que aconteceram 

na própria escola onde os colaboradores da pesquisa estudam. Nesta fase da 

pesquisa, as falas dos entrevistados foram gravadas em áudio. As gravações foram 
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transcritas para análise e, por questões éticas, todos os entrevistados tiveram seus 

nomes preservados. Nesse sentido, cada entrevistado (a) escolheu o próprio nome 

que aparecerá na pesquisa, isto é, cada um dos sujeitos, substituiu seu nome para 

aparecer nesta pesquisa. Foi assim que nasceram: Airumã, Izabel, Maria, Gão e 

Jussara. 

Ressalta-se que para a realização desta pesquisa, o projeto inicial do 

presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) para análise e parecer. 

Seguindo este procedimento, devidamente instruído com todos os documentos 

necessários para sua avaliação, o projeto foi aprovado, de acordo com o parecer nº 

36980914.3.0000.0055. 

Todos os envolvidos na pesquisa foram conscientizados do compromisso e 

responsabilidade deste estudo. Foi lido, explicado e assinado por cada participante 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (modelo anexo) com o objetivo de 

assegurar a qualidade do trabalho e que os direitos dos participantes da pesquisa 

fossem respeitados. 

Este foi o percurso metodológico trilhado nesta pesquisa. Durante a 

trajetória foram feitas algumas alterações dos rumos pensados na proposta inicial, 

pois a princípio projetamos produzir uma parte dos dados da pesquisa a partir de 

observações das aulas de matemática. Esta projeção não foi possível e se tornou 

inviável, uma vez que foi sinalizado por parte da direção da escola que os 

estudantes da EJA eram bastante tímidos e se sentiam desconfortáveis com a 

presença estranha, neste caso, do pesquisador em sala de aula. Com base em 

experiências de pesquisas anteriores a esta, a diretora ressaltou ainda que muitos 

estudantes deixam de ir à escola quando se deparam com este tipo de situação. 

Nesse sentido, no processo da pesquisa de campo buscamos flexibilizar os 

procedimentos, adequando e respeitando a realidade pesquisada. 

 

2.4 – Um breve perfil dos entrevistados 
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Izabel nasceu em Eunápolis/BA, tem 40 anos, é casada, trabalha no comércio 

de artesanato, tem 05 filhos. Estuda a 4ª série do Ensino Fundamental I. Reside na 

aldeia Coroa Vermelha, mora com seu esposo e 04 filhos. Seu processo de 

escolarização foi interrompido na adolescência, pois a aldeia oferecia somente as 

séries iniciais. Outro fator que, segundo ela, contribuiu para a interrupção da sua 

escolarização foi ter casado com a idade de 14 anos, tendo que dedicar todo o seu 

tempo aos afazeres domésticos, cuidados com os filhos e esposo. Declara ter uma 

boa relação com a Matemática e que está superando as dificuldades, pois a sua 

mente está “abrindo” para a aprendizagem dessa matéria. Está na escola por 

diversos motivos, dentre eles, conseguir um emprego melhor, adquirir mais 

conhecimento, ficar atualizada e cursar uma faculdade. 

Gão nasceu também em Eunápolis/BA, tem 32 anos, é casado. No passado, 

trabalhou no comércio de artesanato indígena e atualmente trabalha como operador 

de máquinas numa fábrica de blocos de concreto para a construção civil. Mora com 

sua esposa e seus dois filhos. Estuda a 4ª série do Ensino Fundamental I. O seu 

processo de escolarização é marcado por várias interrupções. O último foi no final 

da juventude, por motivo da labuta diária e do cansaço físico. Insiste em estar na 

escola, pois pretende conseguir um emprego melhor, mais “leve” e possui, também, 

o desejo de cursar uma faculdade. Declara ter uma boa relação com a Matemática, 

pois sempre gostou e acha fácil. 

Maria é a 25ª filha dos seus pais. Nasceu num vilarejo distante da sede do 

município de Porto Seguro/BA. Tem 38 anos. Durante a infância e adolescência 

morou em várias localidades rurais do extremo sul da Bahia. Segundo ela, seu pai 

“era que nem cigano, andava muito”, situação que contribuiu para que ela crescesse 

sem estudar. Somente depois da sua idade de 20 anos que começou a estudar, 

interrompendo várias vezes o estudo por falta de incentivo. Mora na aldeia Coroa 

Vermelha, juntamente com o seu esposo e mais 07 filhos. É artesã e busca na escola 

adquirir mais conhecimento, ficar atualizada, sentir-se importante na vida, poder 

abrir uma conta no banco e cursar uma faculdade. 
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Jussara nasceu na região de Itamaraju/BA e morou durante muito tempo na 

aldeia Boca da Mata, próximo ao Monte Pascoal. Tem 48 anos, casada, mãe de 09 

filhos e mora numa casa com seu esposo e mais dois filhos. Sobreviveu parte da sua 

vida vendendo artesanato e atualmente trabalha como auxiliar de serviços gerais 

numa escola. É a primeira vez que está estudando, pois no passado morou numa 

aldeia distante da escola. Acredita na importância da escola, pois considera que sem 

saber ler e escrever é ruim demais. 

Airumã nasceu num lugarejo que pertence ao município de Guaratinga/BA. 

Tem 52 anos, convive com seu companheiro numa casa com mais 03 filhos. Mora 

em Coroa Vermelha e trabalha no comércio de artesanato. Passou quase toda a sua 

vida fora da escola e somente agora, nos últimos anos, teve a oportunidade de 

estudar e está cursando a 3ª série do Ensino Fundamental I. Confessa que a 

necessidade de trabalhar para sobreviver e a falta de apoio foram uns dos maiores 

motivos para não ter estudado antes. Declara que se matriculou na EJA para não 

sentir mais vergonha por não saber assinar o seu nome, tendo que “usar o dedo”. 

Gosta de estudar todas as matérias. 
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3 - CONTEXTUALIZANDO A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
E SEU MARCO LEGAL CONTEMPORÂNEO 
 

A escola entrou na comunidade indígena como um 

corpo estranho, que ninguém conhecia. Quem a estava 

colocando sabia o que queria, mas os índios não sabiam; 

hoje os índios ainda não sabem para que serve a escola. 

E esse é o problema. A escola entra na comunidade e se 

apossa dela, tornando-se dona da comunidade, e não a 

comunidade dona da escola. Agora, nós, índios, estamos 

começando a discutir a questão.  

(KAINGANG, 1997, p. 214). 

 

Nesta seção abordamos, no primeiro momento, alguns aspectos diferenciais 

entre o que se convencionou denominar por educação indígena e educação escolar 

indígena, pois compreendemos que apesar desses termos serem muito parecidos, 

são bastante distintos analiticamente. Na segunda parte, apresentamos uma breve 

trajetória histórica da educação escolar indígena no Brasil.  

A educação indígena refere-se a todos os processos educativos utilizados por 

cada povo indígena no ensinamento de atividades, sejam elas complexas ou 

corriqueiras (MAHER, 2006). Segundo a mesma autora, nas sociedades indígenas, 

os ensinamentos tradicionais ocorrem de forma espontânea, cotidiana e continuada, 

sem espaço e sujeito específico para ensinar e aprender. 

Ao analisar a educação indígena dos Tupinambá, Freire (2003, p. 407) pontua 

três valores que norteavam a educação desse povo antes do contexto com o 

colonizador europeu: 

 “o valor da tradição oral”, constituído como uma espécie de arquivo 

dos saberes da sociedade capaz de orientar as ações e decisões dos 

indivíduos em qualquer circunstância; 

 “O valor da ação”, responsável por levar as pessoas adultas a 

envolverem crianças e adolescentes em suas atividades, tornando o 
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“aprender fazendo” a máxima fundamental da filosofia educacional 

indígena; 

 “O valor do exemplo”, dado por pessoas adultas e, sobretudo, pelas 

mais velhas, cujo comportamento tinha de refletir o sentido modelar 

do legado de antepassados e o conteúdo prático das tradições. 

Significa então dizer que o processo de ensino aprendizagem nas sociedades 

indígenas é constituído através de uma ação coletiva, onde cada sujeito contribui 

para transmissão de saberes da cultura e dos seus modos próprios de vida. 

Nessa perspectiva, a educação indígena é compreendida como estratégia 

própria de educação, sendo responsável pela manutenção da alteridade e da 

identidade indígena ao longo do tempo, por intermédio de artifícios como a ação 

pedagógica tradicional (MELIÁ, 1999). 

No que diz respeito à educação escolar indígena, Gersem Baniwa (2006, 

p.129), esclarece que ela “diz respeito aos processos de transmissão e produção dos 

conhecimentos não indígenas e indígenas por meio da escola”. Ainda nesse sentido, 

o autor esclarece que, a educação escolar indígena é a educação institucionalizada 

apropriada pelos indígenas para reforçar seus projetos socioculturais e, além disso, 

possibilitar o acesso a conhecimentos universais necessários e de interesse dos 

povos indígenas na contemporaneidade, ou seja, para responder às novas 

demandas após contato. 

Nessa esteira de entendimento sobre educação indígena e educação escolar 

indígena, torna-se importante destacar que a escola é uma instituição relativamente 

recente na história milenar dos povos indígenas. O seu início deu-se com a chegada 

dos colonizadores e dos jesuítas ao Brasil no século XVI. As primeiras ações 

pedagógicas voltadas para os índios foram desenvolvidas a partir de 1549, quando 

chega ao território brasileiro a primeira missão jesuítica enviada por missionários 

da Companhia de Jesus, os quais tinham o interesse de controlar os povos indígenas 

e adaptá-los aos moldes europeus. Sobre o trabalho dos jesuítas, Romanelli (1997, 

p.35), esclarece que: 
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Não se podem perder de vista, evidentemente, os objetivos práticos da 
ação jesuítica no Novo Mundo: o recrutamento de fiéis e servidores. 
Ambos foram atingidos pela ação educadora. A catequese assegurou a 
conversão da população indígena e foi levada a cabo mediante criação de 
escolas elementares para os “curumins” e de núcleos missionários no 
interior das nações indígenas. 

 

Ao comentar sobre a educação jesuítica destinada aos povos indígenas, Freire 

(2000, p.17), ressalta que: 

 

As primeiras escolas para indígenas, centradas na catequese, ignoraram 
as instituições educativas indígenas e executaram uma política 
destinada a desarticular a identidade das etnias, discriminando suas 
línguas e culturas, que foram desconsideradas no processo educativo. 

 

Assim, durante todo o período colonial, o ensino ministrado pelos jesuítas foi 

marcado pelo embate entre práticas e concepções pedagógicas bastante 

diferenciadas, contribuindo historicamente para que os estudantes indígenas 

desaprendessem suas culturas e deixassem de serem indivíduos indígenas. 

No Período Imperial (1808-1889) a política do Estado brasileiro não foi 

diferente da política desenvolvida no Período Colonial. A escola destinada aos 

povos indígenas continuou a missão colonizadora e “civilizadora”.  Kahn e 

Francheto (1994, p.6) falam que “o lema era integrar, civilizar o índio, concebido 

como um estrato social submetido a uma condição étnica inferior, quando vistos 

nos moldes da cultura ocidental cristã”.  

A função da educação para os índios no Período Imperial também esteve 

voltada para o desenvolvimento de certos ofícios. Através do Regulamento das 

Missões de Catequese e Civilização do Índio, de 1845, foi proposta a criação de 

oficinas de artes mecânicas e o estímulo à agricultura nos aldeamentos indígenas, 

bem como o treinamento militar e o alistamento dos índios em companhias 

especiais, como as de navegação. 

Outro aspecto que merece ser ressaltado é que o Regulamento das Missões 

citado no parágrafo anterior estabeleceu as diretrizes gerais para a reintrodução de 

missionários no Brasil com a responsabilidade de catequisar e civilizar os indígenas. 
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Tal modelo de trabalho foi muito semelhante ao desenvolvido pelos missionários 

jesuítas. 

O governo imperial retoma o modelo de aldeamento do Período Colonial, 

como ferramenta imprescindível para os processos de catequização, civilização e 

assimilação física e social dos índios ao restante da população. De acordo com 

Ricardo Henriques et al (2007, p.12): 

 

Ao instalar os missionários nos diversos aldeamentos, o Estado 
monárquico subvencionava a criação e a manutenção de escolas para as 
crianças e adultos indígenas que se interessassem em aprender a ler, 
escrever e contar (instrução primária). Essa política desenvolvia-se a partir 
da visão da escola como instrumento de desenvolvimento humano capaz 
de viabilizar a formação do povo brasileiro. Com relação às populações 
indígenas, esse desenvolvimento só seria alcançado se elas fossem 
catequizadas e integradas ao mundo do trabalho das sociedades não-
índias. 

 

Durante o Período Imperial ocorreram muitos debates em torno do tema 

educação escolar primária organizada e mantida pelo poder público estatal que 

pudesse atender, principalmente, negros (livres, libertos ou escravos), índios e 

mulheres, que compunham as chamadas camadas inferiores da sociedade. Nesse 

cenário, a instrução popular era considerada a base do progresso moral, intelectual 

e social de qualquer país. 

Diante desse contexto, a política do Império seguiu o modelo colonial da 

catequese missionária, cujo objetivo principal foi eliminar as diferenças, despojando 

os grupos étnicos de suas línguas, de suas culturas, de suas religiões, de suas 

tradições, de seus saberes, incluindo, entre esses saberes, os métodos próprios de 

aprendizagem. 

Em 1889 a República é proclamada e, através do seu discurso, os 

republicanos anunciavam intensamente os projetos de um novo Brasil: uma 

federação democrática que favorecesse a convivência social de todos os brasileiros, 

que promovesse o progresso econômico e a independência cultural. Nesse sentido, 

segundo Ricardo Henriques (2007, p.13), “o Estado sistematizará uma política 

indigenista com a clara intenção de mudar a imagem do Brasil perante a sociedade 

nacional e mundial”. E assim, são criados órgãos governamentais com as 
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atribuições de prestar assistência aos índios e protegê-los contra atos de exploração 

e opressão e de gerir as relações entre os povos indígenas, os não-índios e os demais 

órgãos de governo. 

A partir do contexto apresentado no parágrafo acima, é criado em 1910 o 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão que surgiu como resposta aos 

acontecimentos que fizeram o Brasil ser conhecido internacionalmente como 

defensor de políticas de extermínio dos povos indígenas. Nesse sentido, a política 

de atuação do SPI é desenvolver o discurso dúbio do Estado, que de forma 

contundente estava dividido entre a tentativa de respeito às organizações culturais 

e a adaptação dos povos indígenas aos usos e costumes ocidentais e a integração 

destes à nação brasileira. 

Em relação à educação para os indígenas, o SPI manteve os antigos 

aldeamentos, herança dos períodos colonial e imperial, alterando sua designação 

para “povoações indígenas”. Essas povoações indígenas seriam os locais onde os 

índios receberiam a assistência do órgão, bem como, o ensino de ofícios e escolas, 

com o objetivo claro de formar o índio para conviver na comunhão nacional, ou à 

sua margem, como trabalhadores. 

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988, a educação escolar 

indígena, que desde a década de 1970 esteve sob tutela da FUNAI, passa a ser 

assumida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). E nesse sentido, Tassinari 

(2008, p. 232) esclarece que “pela primeira vez na história do País a Constituição 

reconhece a diversidade cultural e estabelece direitos diferenciados aos povos 

indígenas”. Como consequência dessa mudança, em 1991 foram criadas no MEC a 

Coordenação Geral de Apoio às Escolas Indígenas e o Comitê de Educação Escolar 

Indígena. 

Nesse sentido, a partir da retirada da incumbência exclusiva da FUNAI em 

conduzir processos de educação escolar junto às sociedades indígenas e, 

consequentemente, a atribuição de responsabilidades ao Ministério da Educação – 

MEC, desencadeou-se um forte movimento de afirmação da educação escolar 

indígena, por meio de leis, da criação de setores específicos para a gestão dessa 
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modalidade de escola e do desenvolvimento de lideranças, professores e 

intelectuais indígenas na condução desse processo. Nesse cenário, é instituído um 

aparato legal que ampara a educação escolar indígena, como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB 9.394 de 20 de dezembro de 1996, o Referencial 

Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI, o Parecer 14/99, a 

Resolução nº 3/99, a Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001 que traz uma discussão sobre 

a Educação Escolar Indígena, e através da Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que 

aprova o novo Plano Nacional de Educação. 

A década de 1990 foi promissora para o campo da educação escolar indígena. 

Um dos grandes destaques foi a aprovação da LDB 9.394/96 em 20 de dezembro de 

1996, garantindo aos povos indígenas uma educação escolar diferenciada levando 

em consideração as suas culturas próprias, e por isso, é específica, intercultural e 

bilíngue. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96) traz nos 

artigos 78 e 79 os ditames constitucionais a respeito da educação escolar indígena: 

 

Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 
programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação 
escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes 
objetivos: 

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação 
de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, 
a valorização de suas línguas e ciências; 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às 
informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional 
e demais sociedades indígenas e não-índias. 

Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas no 
provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.  

§ 1.º: Os programas serão planejados com a audiência das comunidades 
indígenas.  

§ 2.º: Os programas citados terão os seguintes objetivos: 

I – fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada 
comunidade indígena; 

II – manter programas de formação de pessoal especializado, destinado 
à educação escolar nas comunidades indígenas; 
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III – desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo 
conteúdos correspondentes às respectivas comunidades; 

IV – elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 
diferenciado. 

 

Ainda pautando-se no princípio do reconhecimento da diversidade 

sociocultural e linguística das sociedades indígenas e sua manutenção, o Ministério 

da Educação e Cultura – MEC, publicou em 1998 o Referencial Curricular Nacional 

para as Escolas Indígenas (RCNE/Indígena), fornecendo, dessa forma, subsídios para 

professores indígenas nos trabalhos de construção e reconstrução contínuas de suas 

práticas escolares, para que os preceitos da educação escolar indígena sejam 

garantidos, quais sejam: 

 Ser intercultural pela necessidade de manter a diversidade cultural e 

dialogar com experiências socioculturais distintas, sem estabelecer 

hierarquias de valor, estimulando o entendimento e o respeito entre as 

identidades étnicas; 

 Ser bilíngue / multilíngue por reconhecer que a reprodução 

sociocultural das comunidades indígenas se faz, em muitos casos, pelo 

uso de línguas ancestrais; 

 Ser específica e diferenciada por reconhecer que deve ser concebida e 

planejada em função das aspirações próprias de cada comunidade, 

mantendo autonomia em relação a alguns aspectos de seu 

funcionamento e orientação. 

Nesse sentido, COLLET (2006, p. 181) esclarece que: 

 

A proposta de educação intercultural visa: uma sociedade que saiba 
lidar melhor com a diferença, a educação intercultural se baseia, 
principalmente, na formação de professores, voltada para o respeito à 
diversidade, e na produção de materiais didáticos que contemplem a 
pluralidade de culturas existentes. 

 

A partir da distribuição pelo MEC do RCNE/Indígena, diversas experiências 

concretas, acompanhadas de desafios, estão sendo desenvolvidas. Na perspectiva 

de Cohn (2005, p. 487), tais experiências, além de buscarem oferecer às populações 

indígenas uma educação escolar de qualidade e a possibilidade de continuidade – 
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ou seja, de que, finalizando os estudos na escola diferenciada, os alunos indígenas 

estejam capacitados a se inserir nas instituições educacionais não diferenciadas, 

essas experiências tentam desenhar currículos específicos, temporalidades e 

espacialidades diferenciadas e formar professores indígenas na tentativa de moldar 

a transmissão desses conhecimentos específicos de um modo respeitoso às 

expectativas dos índios e a seus preceitos próprios de educação. 

Após a publicação do RCNE/Indígena, em 1998, a Câmara de Ensino Básico 

(CEB) preparou diretrizes curriculares para os diferentes níveis e modalidades de 

ensino, entre elas estão as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar 

Indígena, que constituem o resultado das discussões ocorridas na CEB e aprovadas 

em 14 de setembro de 1999, por meio do Parecer CNE/CEB nº14/99. O parecer 

dividido em capítulos, apresenta a fundamentação da educação escolar indígena e 

propõe ações concretas em prol da educação escolar indígena. 

Para a concretização da escola indígena o Parecer indica: 

 

 que a responsabilidade pela oferta da Educação Escolar Indígena é 

do Estado tendo em vista as peculiaridades dessa modalidade de 

ensino: “ um povo localizado em mais de um município; formação e 

capacitação diferenciada de professores indígenas [...]; ensino 

bilíngue; processos próprios de aprendizagem”. A participação dos 

Municípios, que tenham condições para tanto, deve ser feita por 

meio de termo de colaboração com o Estado. 

 a formação do professor indígena: “ Para que a Educação Escolar 

Indígena seja realmente específica[...] é necessário que os 

profissionais que atuam nas escolas pertençam às sociedades 

envolvidas no processo escolar”. Alerta que os professores índios 

[...] deverão ter acesso a cursos de formação inicial e continuada 

“especialmente planejados para o trato com as pedagogias 

indígenas”. 

 a flexibilidade do currículo fundamentada nos antecedentes legais 

que garantem às comunidades indígenas o uso das línguas 

maternas, de seus processos próprios de aprendizagem e a inclusão 

de conteúdos culturais referentes a cada sociedade indígena. “[...] 

não é suficiente que os conteúdos sejam ensinados por meio do uso 

das línguas maternas: é necessário incluir conteúdos curriculares 

propriamente indígenas e acolher modos próprios de transmissão do 

saber indígena. “Além destes avanços no campo do currículo o 

Parecer sustenta práticas quase que inusitada na experiência 

brasileira na elaboração de currículos escolares sendo incisivo 

quando recomenda que:” é imprescindível que a elaboração dos 
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currículos entendidos como processo sempre em construção, se faça 

em estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena a que 

serve e sob a orientação desta última.” 

 a criação da categoria professor indígena garantindo 

profissionalização e plano de carreira que respeitem as suas 

realidades socioculturais e linguísticas específicas e particulares de 

cada grupo.  

 

Dando prosseguimento à política de regulação da educação escolar indígena, 

em 09/01/2001 foi instituído o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 

10.172/2001, que prevê a criação de programas específicos para atender às escolas 

indígenas, criação de linhas de financiamento para a implementação das propostas 

de educação em áreas indígenas, prover de equipamentos as escolas indígenas com 

material didático pedagógico básico, incluindo bibliotecas, videotecas e outros 

materiais de apoio. 

Em 10 de maio de 2012 é aprovado o Parecer CNE/CEB Nº. 13/2012, 

homologado em 15 de junho de 2012. O Parecer institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica, orientando a sua 

organização, em todas as etapas e modalidades, segundo os princípios da igualdade 

social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade.  

Através da Lei nº 13.005, o novo Plano Nacional de Educação foi aprovado 

em 25 de junho de 2014. Num trato mais específico em relação à Educação Indígena, 

o Plano estabelece as seguintes metas e estratégias para serem alcançadas até o ano 

de 2024: 

 

 Fomentar o atendimento das populações indígenas na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 
nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 
atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta 
prévia e informada; 

 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 
educação especial, das escolas nas comunidades indígenas; 

 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível 
do trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar 
de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições 
climáticas da região; 

 Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações indígenas nas próprias comunidades; 
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 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 
integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades 
das comunidades indígenas; 

 Apoiar a alfabetização de crianças indígenas, com a produção de 
materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas 
comunidades indígenas e a identidade cultural das suas 
comunidades; 

 Atender às escolas das comunidades indígenas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e 
informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

 Implementar programas específicos para formação de profissionais 
da educação para as escolas indígenas; 

 Considerar as especificidades socioculturais das escolas indígenas 
no provimento de cargos efetivos para essas escolas. 

 
Apesar de algumas das suas metas ou estratégias serem consensuais, o PNE 

(2014-2024), representa os avanços obtidos através dos debates intensos de 

diferentes movimentos sociais, setores e expressivos atores do meio educacional. 

Nesse sentido, para que as metas e estratégias virem realidade nas escolas indígenas 

é necessário que as comunidades indígenas acompanhem e cobrem, diariamente, 

suas execuções. 

Na Bahia, o debate sobre a educação escolar indígena teve seu início na 

década de 1980 a partir da atuação do Movimento Indígena organizado que, através 

da luta e reivindicação de direitos, passa a exigir, principalmente, a incorporação de 

professores indígenas em suas escolas. 

Como resultado das constantes lutas das populações indígenas por uma 

escola indígena e não uma escola para indígenas, em 12 de março de 2003, a Bahia 

cria a categoria de escola indígena no sistema estadual de ensino baiano através do 

Decreto nº 8.471. Neste sentido, além de criar a categoria escola indígena em seu 

Artigo 1º, o decreto estabelece: 

 
Art. 1º - Fica criada a categoria de Escola Indígena no âmbito do 
Sistema Estadual de Ensino do Estado da Bahia. 
Parágrafo único - A Escola Indígena terá normas e ordenamento 
jurídico próprios, fundamentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Escolar Indígena. 
Art. 2º - As atividades de gestão e docência da Escola Indígena serão 
exercidas, prioritariamente, por professores indígenas oriundos da 
respectiva etnia, e na falta destes, poderão ser exercidas por docentes 
não indígenas, desde que haja consentimento da respectiva 
comunidade. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163965/art-1-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163928/art-1-1-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163892/art-2-do-decreto-8471-03-bahia
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Art. 3º - Na definição da organização, da estrutura e do funcionamento 
da Escola Indígena será considerada a efetiva participação da 
comunidade, obedecendo aos seguintes critérios: 
I ?" localização em terras habitadas por comunidades indígenas, 
respeitando-se suas estruturas sociais; 
II ?" organização escolar própria (currículo, regimento da escola, 
calendário e projeto político pedagógico). 
Art. 4º - Os municípios que dispuserem de condições técnicas e 
financeiras adequadas e a anuência das comunidades indígenas 
poderão oferecer educação escolar indígena em regime de colaboração 
com o Estado.  
Art. 5º - As escolas que oferecem educação escolar aos povos indígenas 
devem se adequar às normas estabelecidas neste Decreto. 

 

No tocante ao exercício docente dos professores indígenas oriundos da 

própria etnia, no ano de 2003 o Conselho Estadual de Educação (CEE/BA) aprovou, 

através do Parecer 002/2003, o curso de Magistério Indígena em Nível Médio que, 

amparado pela política pública do MEC, adotou a execução dos programas de 

formação, na perspectiva de respeito a diversidade e especificidade dos povos 

indígenas. 

A Resolução nº 106/2004 do CEE/BA instituiu as diretrizes e procedimentos 

que organizam a educação escolar indígena na Bahia. Dando continuidade às 

políticas públicas sobre educação escolar indígena no contexto baiano, em 15 de 

setembro de 2006 foi aprovado o Plano Estadual de Educação da Bahia, 

contribuindo para a projeção de objetivos e metas no campo da educação escolar 

indígena na Bahia. Nesse sentido, o documento destaca a ampliação de vagas nas 

escolas indígenas, implantação da educação profissional visando a auto 

sustentação, construção de escolas obedecendo ao projeto arquitetônico de cada 

povo indígena, regulamentação e profissionalização a partir de concurso público do 

magistério indígena, com concurso diferenciado e criação da categoria de professor 

(a) indígena. 

Em 2010, através da aprovação da lei estadual nº 18.629/2010, a Bahia cria a 

carreira de professor indígena no magistério estadual baiano, com abertura de 

concurso público tendo como exigência de formação ter cursado o Magistério 

Indígena Nível Médio, ou ainda ter cursado o Ensino Médio regular em escola não 

indígena, mas estar matriculado no curso de formação inicial e continuada para 

professores (as) indígenas, oferecido pela Secretaria Estadual de Educação. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163864/art-3-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163817/art-3-inc-i-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163774/art-3-inc-ii-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163748/art-4-do-decreto-8471-03-bahia
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10163707/art-5-do-decreto-8471-03-bahia
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Apesar desses avanços, principalmente no campo da legislação que 

regulamenta a educação escolar indígena, na Bahia ainda persistem situações de 

precariedade em muitas escolas indígenas que, na maioria das vezes são criadas por 

iniciativa da comunidade para atender demandas emergenciais, com ausência de 

infraestrutura, funcionando em espaços improvisados, com difícil acesso para 

alunos e professores, comprometendo, dessa forma, o desenvolvimento da ação 

educativa. 

 Concluindo essa seção, ressaltamos que a escola, como bem cultural criada 

pela sociedade ocidental moderna, no contexto atual tem sido requisitada, e 

reivindicada pelas comunidades indígenas como espaço de construção de relações 

intersocietárias baseadas na interculturalidade e na autonomia política. Nesse 

sentido, cada comunidade indígena tem se apropriado da escola visando afirmação 

das suas identidades étnicas, a recuperação das memórias históricas, a valorização 

das línguas e conhecimentos dos povos indígenas, superando através das suas 

práticas educativas a velha visão e prática política colonial de educação 

integracionista e tutela.  
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4 – CONCEITOS BÁSICOS: fundamentação teórica 

 

 Neste capítulo apresentaremos os três eixos teóricos básicos que 

fundamentam esta investigação. Neste sentido e, sobretudo, por compreendermos 

que a EJA é uma modalidade de ensino com características próprias e que o ensino 

da matemática nessa modalidade deve ser visto como uma ação educativa 

direcionada a jovens e adultos, numa perspectiva de construção e sistematização de 

saberes, abordaremos inicialmente sobre A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO 

CONTEXTO DA EJA. Posteriormente, discorreremos sobre a 

ETNOMATEMÁTICA, pois, no caso desta pesquisa, buscamos refletir sobre como 

os Pataxó, participantes deste estudo, entendem, articulam e usam os 

conhecimentos matemáticos nas suas vivências e experiências. Por fim, 

abordaremos sobre A RELAÇÃO ENTRE A MATEMÁTICA ESCOLAR E A 

MATEMÁTICA COTIDIANA, por entender que independente de serem estudantes 

da EJA, os participantes desta pesquisa são atores sociais que, cotidianamente, 

desenvolvem estratégias e conhecimentos matemáticos que foram adquiridos por 

seus antepassados mesmo sem nunca terem tido contato com a instituição escolar. 

 

4.1 - A Educação Matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos 

 

Qual seria o diálogo possível entre a Educação Matemática e a Educação de 

Jovens e Adultos? Em que medida a Educação Matemática, área de conhecimento 

das ciências sociais e humanas, que estuda o ensino e a aprendizagem da 

Matemática, poderia contribuir para uma área predominantemente voltada à 

prática pedagógica, como a Educação de Jovens e Adultos? Pretendemos, nessa 

seção, refletir sobre a fertilidade teórica e prática dessa relação temática. 

Para falar sobre as relações entre Educação Matemática e a Educação de 

Jovens e Adultos, buscamos primeiramente apresentar alguns dos principais 

aspectos relevantes para o campo da Educação de pessoas Jovens e Adultas. Na 

segunda parte, buscamos sinalizar algumas pistas para como essas duas áreas 

teórico-práticas possam se relacionar. 



 
 

48 

No Brasil, o reconhecimento do direito das pessoas jovens e adultas à 

educação representou, no campo do direito subjetivo, a concretização de um sonho, 

alimentado durante anos em debates e reivindicações promovidas pelos 

movimentos sociais no decorrer de quase cinco décadas. Haddad (2007, p.8) fala 

que: 

 

A EJA é uma conquista da sociedade brasileira. O seu reconhecimento 
como um direito humano veio se dando de maneira gradativa ao longo 
do século passado, atingindo sua plenitude na Constituição de 1988, 
quando o poder público reconhece a demanda da sociedade brasileira 
em dar aos jovens e adultos que não tinham realizado sua escolaridade 
o mesmo direito que os alunos dos cursos regulares que frequentam a 
escola em idades próprias ou levemente defasadas. 

 

Todavia, é importante ressaltar que as décadas anteriores à promulgação da 

Constituição Federal de 1988 foram marcadas pelos debates, reivindicações e 

mobilizações dos movimentos sociais que lutaram para que todos os cidadãos 

brasileiros passassem a ter direito à educação escolar. 

No Brasil, os avanços no campo da Educação de Jovens e Adultos foram 

percebidos no texto da Constituição Federal de 1988 que assegurou a educação 

como um direito social ao alcance de todos os brasileiros. Em 20 de dezembro de 

1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 

9394/96) para regulamentar a educação escolar no país, de forma a garantir um 

padrão de qualidade de ensino para todos os brasileiros. A LDBEN estabeleceu 

direitos como igualdade de condições de acesso e permanência na escola aos 

estudantes, ensino gratuito nos estabelecimentos públicos, além de determinar a 

obrigatoriedade do Ensino Fundamental, inclusive para jovens e adultos. Com o 

objetivo de servir de instrumento de apoio à elaboração de projetos e propostas 

curriculares à serem desenvolvidas por professores de Educação de Jovens e 

Adultos, foram instituídas em 5 de julho de 2000, através do parecer 11/2000, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Apesar de todos esses avanços conquistados no campo da Educação de 

Jovens e Adultos, citados no parágrafo anterior, essa modalidade da educação passa 

por sérios problemas que contribuem para acirrar o problema da evasão e o fracasso 
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escolar de uma quantidade significativa de estudantes que buscam as classes de 

EJA. Relacionados a essas questões estão os problemas de ordem pedagógica, e o 

seu enfrentamento exige, segundo Gomes (2012, p. 64), “a elaboração de propostas 

de ensino que abordem problemas significativos para as pessoas da EJA, que sejam 

propostas ligadas à realidade dessas pessoas”. 

No Brasil, as práticas pedagógicas no campo da educação de jovens e adultos 

trabalhadores, foram marcadas, ao longo da sua história, pelo caráter emergencial, 

assistencialista ou simplista. Uma exceção: o início da década de 1960, época em que 

o educador pernambucano Paulo Freire propôs uma reformulação pedagógica do 

ensino de adultos, desenvolvendo uma proposta que visava valorizar a ética do 

educador e a bagagem cultural do educando. Em vez de trabalhar com cartilhas 

prontas, Freire propunha aos educadores que buscassem compreender a realidade 

dos alunos, partindo do universo cultural de cada um, para adequarem o estudo da 

escrita e da leitura à problematização dessa realidade. 

As pesquisas na atualidade vêm apontando que em sua maioria as 

propostas desenvolvidas no campo da EJA não têm levado em consideração a 

especificidade dessa clientela, quanto à faixa etária; escolarização básica incompleta 

ou jamais iniciada; exclusão social e cultural; experiências profissionais e cotidianas. 

Nesse sentido, ao falarmos sobre a modalidade EJA, estamos dizendo de uma ação 

educativa direcionada a um sujeito portador de uma escolarização básica 

incompleta ou até mesmo nunca iniciada e que acaba por acontecer nos bancos 

escolares já na idade adulta ou na juventude. (FONSECA, 2005). 

Cabe, portanto, compreendermos que a EJA se constitui numa modalidade 

de ensino com especificidades próprias, que requer uma estrutura diferenciada, 

professores com formação específica e uma ação pedagógica própria, capaz de 

atender as reais necessidades do sujeito jovem/adulto que, apesar da baixa 

autoestima, muitas vezes reforçada pelas situações de fracasso escolar, chegam à 

EJA acreditando na escola, apostando nela, desejando novas experiências e seu 

desenvolvimento pessoal. Nesse sentido, Gomes (2012, p. 60) deixa claro que a “EJA 

é um campo de ensino voltado para pessoas que não puderam ou não tiveram 
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acesso, por algum motivo, ao ensino regular [...] que foram excluídas e almejam 

melhorar suas condições de vida e de exclusão social”. 

Ao irem para a escola, os jovens e adultos levam conhecimentos matemáticos 

decorrentes das suas vivências práticas e emergidos das suas interações sociais e 

das suas experiências pessoais. Porém, muitas vezes, a escola através de sua 

concepção de aprendizagem mecanicista e cumulativa, além de desvalorizar as 

histórias pessoais dos sujeitos envolvidos no processo pedagógico, não aproveita as 

experiências de vida desses alunos para construir novos conhecimentos 

matemáticos. 

Entre os diversos fatores que têm contribuído para as dificuldades na 

aprendizagem da matemática na Educação de Jovens e Adultos, destaca-se a 

desconsideração das questões do cotidiano dos alunos no ensino dessa disciplina. Já 

que muitas vezes o problema matemático que é estudado em sala de aula, resolvido 

utilizando-se determinadas equações, é solucionado pelo aluno em seu dia a dia de 

modo espontâneo sem que ele nem se dê conta, que naquele contexto existe uma 

teoria matemática.  

Na perspectiva de D´Ambrosio (1998, p. 47), “a matemática é reconhecida 

pela sua múltipla importância por todos os governos de todos os países e é incluída, 

por conseguinte, como matéria obrigatória e universal, constante de todos os 

currículos, em todos os graus de instrução em todos os países do mundo”. Porém, o 

ensino da matemática desenvolvido nas classes de EJA tem sido alvo de inúmeras 

críticas que denunciam, além do despreparo dos professores para trabalharem a 

matemática, a utilização de precárias metodologias elaboradas inicialmente para 

crianças e adaptadas para o público da EJA. Nesse sentido, o ensino da matemática 

para o público da EJA traz como desafio mudanças nas práticas pedagógicas. 

Fonseca (2002) e Fantinato (2006) defendem que nas práticas pedagógicas em 

educação de jovens e adultos ocorra a interação entre a “bagagem” de 

conhecimentos matemáticos do jovem e adulto e o que é ensinado formalmente na 

escola. Dessa forma, tal procedimento contribui para a valorização dos 

conhecimentos prévios dos alunos que estudam nessa modalidade. 
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Ainda sobre a consideração da bagagem cultural que os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos levam para a escola, Freire (1996, p. 71) diz: 

 
Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu 
formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não se levam em 
consideração às condições em que eles vêm existindo, se não se 
reconhece à importância dos conhecimentos de experiências feitos com 
que chegam à escola. 

 

A Educação Matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos tem 

sido um dos temas que vem ganhando consistência significativa nos fóruns de 

discussão e produção de conhecimento, reconhecendo que os educandos jovens e 

adultos, mesmo com pouca escolarização, levam à escola, através de suas 

experiências vividas, habilidades, cultura, valores e capacidades de reflexões 

pertinentes aos conhecimentos matemáticos que foram aprendidos de maneira 

informal em suas vivências práticas. 

No âmbito da Educação Matemática, diversas propostas e estudos para a 

Educação de Jovens e Adultos têm reconhecido a necessidade de se considerarem 

(e, algumas vezes, até mesmo partir de) as experiências que o aluno traz da sua vida 

cotidiana. Dentro desse contexto, é fundamental que a Educação Matemática no 

contexto da Educação de Jovens e Adultos reconheça e considere as vivências que o 

educando leva para a sala de aula. Dessa forma a escola estará respeitando a 

diversidade cultural dos seus alunos. Sobre este aspecto, D´Ambrosio (1990, p.5) 

ressalta, que: 

 
Respeitar o passado cultural do aluno além de lhe dar confiança sobre 
seu próprio conhecimento, também lhe conferiria certa dignidade 
cultural ao ver suas origens culturais sendo aceitas por seu mestre e 
desse modo saber que esse respeito se estende também à sua família e à 
sua cultura. 

 

Portanto, no contexto da Educação de Jovens e Adultos, a Educação 

Matemática deve considerar e valorizar o contexto cultural dos estudantes e, 

através do processo de ensino-aprendizagem, possibilitar que a Matemática seja 

concebida pelos alunos como campo de conhecimento construído pelo homem e 
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para o homem na sua relação com o meio em que está inserido. E nesse sentido, 

compreender na Matemática, como propõe D´Ambrosio: 

 

O caráter de uma atividade inerente ao ser humano, praticada com 
plena espontaneidade, resultante de seu ambiente sociocultural e, 
consequentemente, determinada pela realidade material na qual o 
indivíduo está inserido, contribui para que o professor crie, na sala de 
aula, as possibilidades para que as experiências matemáticas dos alunos 
construídas em situações do dia-a-dia ou do trabalho sejam 
incorporadas na construção e apreensão de novos saberes. Só assim o 
educador terá condições de perceber os possíveis erros ou equívocos 
decorrentes dos seus conhecimentos prévios e mediar a aprendizagem 
matemática, propiciando a (re)elaboração desses conhecimentos e 
transformando-os em conhecimentos mais elaborados num processo 
permanente de equilíbrio entre a matemática do cotidiano e a 
matemática escolar (apud CALAZANS, 1993, p. 16). 

 

A consideração do aspecto sociocultural dos sujeitos da EJA na relação 

ensino-aprendizagem da Matemática tem se constituído, também, como uma das 

propostas da Etnomatemática. Através desta vertente da Educação Matemática, 

novos caminhos têm sido traçados, buscando valorizar e reconhecer as múltiplas 

culturas matemáticas, possibilitando o diálogo e a troca de conhecimentos e saberes 

no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Tal procedimento contribui, 

também, para que os alunos abandonem a passividade e a reprodução de 

procedimentos impostos anteriormente, e, educadores, deixem de agir como meros 

transmissores de conhecimento. 

Ainda na perspectiva da Etnomatemática, a melhoria do ensino da 

Matemática se daria através do resgate, valorização e problematização dos saberes e 

práticas matemáticas, desenvolvidas pelos indivíduos em seus diferentes contextos 

culturais. No entendimento de D´Ambrosio (2002), quando o aluno traz a sua 

realidade para a sala de aula, ocorre uma transformação na sua aprendizagem, pois 

o conhecimento é que gera o “saber”, e é no comportamento, na prática do dia-a-dia 

que o conhecimento é avaliado e reconstruído. 

Entretanto, sobre a valorização dos saberes, D´Ambrosio (1990, p. 32) 

defende a ideia segundo a qual o processo educativo escolar deverá tomar o 

cuidado para que não haja a valorização de apenas “um tipo” de conhecimento. De 

acordo com o autor, “o que se deve ser necessariamente evitado é a valorização, no 



 
 

53 

sistema escolar, de um tipo de matemática em detrimento de outras”. Neste sentido, 

a EJA também assume importância na perspectiva da Etnomatemática, pois 

contribui para que „as outras‟ matemáticas sejam conhecidas e evite a valorização de 

apenas „um tipo‟ de conhecimento matemático. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a Educação Matemática no contexto EJA 

da Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha contribui para tornar os estudantes 

cidadãos mais críticos em relação à aldeia na qual vivem, dando força para 

combater injustiças sociais que estão expostos e exercerem um papel mais ativo em 

relação à dinâmica social, econômica e em relação às suas próprias condições de 

vida. 

 

4.2 – Etnomatemática 

 

O desenvolvimento desta investigação fundamenta-se na Etomatemática, 

considerada como uma vertente da Educação Matemática. Nesse sentido, e, 

sobretudo, por compreender a Etnomatemática como um programa que visa 

explicar os processos de geração, organização e transmissão de conhecimentos 

matemáticos que ocorrem em diferentes culturas, nesta seção apresentamos dados 

sobre a origem, o papel e o significado do Programa Etnomatemática, seus 

pesquisadores e exemplos de trabalhos já realizados no Brasil, e suas implicações na 

prática pedagógica. 

O século XX foi marcado por mudanças qualitativas no campo do ensino e da 

aprendizagem da matemática. Tais mudanças foram provocadas a partir dos 

constantes debates, discussões e questionamentos de pesquisadores e professores 

que buscavam superar a concepção fragmentada da matemática e adotar uma nova 

postura capaz de substituir o já desgastado ensino-aprendizagem da matemática 

baseado numa relação obsoleta de causa-efeito (D´AMBROSIO, 1996). 

As discussões ocorridas nos congressos internacionais de Educação 

Matemática contribuíram significamente para o reconhecimento da 

Etnomatemática, enquanto área de conhecimento. Todavia, é importante destacar 
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que o ponto marcante dessa mudança é indicado por D´Ambrosio (1990) como 

sendo o V Congresso Internacional de Educação Matemática realizado em 

Adelaide, na Austrália, em 1984. O termo Etnomatemática foi então usado 

formalmente pela primeira vez. Segundo D´Ambrosio (1998, p. 18): 

 

A Etnomatemática se situa numa área de transição entre a antropologia 
cultural e a matemática que chamamos academicamente 
institucionalizada, e seu estudo abre caminho ao que poderíamos 
chamar de uma matemática antropológica. A partir daí, os estudos da 
história da matemática e da história social e política da matemática ganham 
uma nova e mais ampla dimensão.  

 
O autor destaca a dimensão sócio-antropológica da matemática e ao fazer 

isso ressalta a relação entre a sociedade e matemática. Nessa perspectiva, a 

Etnomatemática é concebida como sendo diferentes formas de matemáticas que são 

próprias de distintos grupos culturais. Neste sentido, D´Ambrosio (2002, p.9) fala 

que: 

 
Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais 
como comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 
profissionais, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que se 
identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos. 

 
Nesta perspectiva, compreendemos a Etnomatemática como uma proposta 

que busca concentrar seus olhares para a relação entre matemática e culturas dos 

grupos sociais, vinculando-se à história destas pessoas, suas histórias presentes e 

passadas, suas tradições, incluindo seus modos de lidar matematicamente com o 

mundo. 

De acordo com Fiorentini (1994, p.59),  

 

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

 Atualmente, o significado da Etnomatemática foi ampliado por D´Ambrosio 

(1998) que fez uma aproximação etimológica da palavra: ETNO que se refere a algo 
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muito amplo, relacionado ao contexto cultural, incluindo, portanto, linguagem, 

jargão, códigos de comportamento, mitos e símbolos; -MATEMA- que significa 

explicar, conhecer, entender; e -TICA, que vem de techne e significa arte ou técnica. 

Portanto, pode-se afirmar que Etnomatemática é a técnica ou arte de conhecer, 

explicar, entender, lidar e conviver, nos mais variados contextos culturais e sociais 

(FIORENTINI, 1994). 

 Na ultima década, tem crescido o número de pesquisas a respeito da relação 

entre cultura e Matemática. Ao abordar a Etnomatemática nesses estudos, os 

pesquisadores buscam adequar o ensino da Matemática a uma nova realidade, 

marcada pela presença da Matemática no dia a dia da atividade humana. 

Ubiratan D´Ambrosio é a referência principal na área da Etnomatemática, 

visto que, além de ser considerado como aquele que instituiu a Etnomatemática 

como uma perspectiva da Educação Matemática, nas últimas décadas, ele tem 

escrito regularmente e explicitamente sobre o assunto. Sua influência é detectável 

em quase todos os trabalhos de pesquisadores dessa área. 

Dessa forma, D´Ambrosio (2002, p.27-47) acredita que a Etnomatemática 

possui várias dimensões, geralmente interligadas e classificadas em: dimensão 

conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política e educacional. 

 

 A dimensão conceitual: 

 

A realidade material é o acúmulo de fatos e fenômenos desde o princípio. 

Cada indivíduo percebe uma realidade natural, formada pelas experiências e 

saberes acumulados por ele e pela sua espécie. O acúmulo de conhecimentos 

compartilhados pelos indivíduos de um grupo e seus comportamentos 

compatibilizados constituem a cultura de um grupo.  

 

 A dimensão histórica 

 

Vivemos o auge da ciência moderna, herdeira de um sistema de 

conhecimento que se originou na bacia do Mediterrâneo, há cerca de 3000 anos. 
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Para compreendermos melhor a evolução intelectual da humanidade, é 

preciso ter em mente uma interpretação histórica dos conhecimentos de egípcios, 

babilônicos, judeus, gregos, hindus e romanos, que estão nas origens do 

conhecimento moderno. 

No decorrer de quase três milênios, os fatos e fenômenos transitaram entre o 

raciocínio quantitativo dos babilônicos e o raciocínio qualitativo dos gregos, que 

prevaleceu durante toda a Idade Média. No entendimento de Neves (2015, p. 48), a 

dimensão histórica da Etnomatemática possibilita “olharmos a historicidade de 

cada povo, grupo ou sociedade e percebermos fazeres e saberes próprios, inerentes 

a cada cultura, onde os instrumentos materiais e intelectuais falam muito sobre 

como estes indivíduos lidam e veem a sua realidade”. 

A modernidade privilegiou o raciocínio quantitativo, graças à aritmética (tica 

= arte + aritmos = números) feita com algarismos indo-arábicos e, posteriormente, 

com as extensões de Senion Stevin (decimais) e de John Neper (logaritmos), 

culminando com os computadores. Mais recentemente, evidencia-se o raciocínio 

qualitativo, principalmente através da inteligência artificial, o que ressalta o 

interesse pelas etnomatemáticas, já que as mesmas apresentam um caráter 

predominantemente qualitativo. 

Para entendermos o comportamento do jovem de hoje e seus reflexos na 

educação, é preciso analisar o momento cultural que os jovens estão vivendo e 

como a Matemática se situa hoje na experiência, individual e coletiva, de cada 

indivíduo. 

 

 A dimensão cognitiva 
 

As características principais da espécie humana são dadas pelas ideias de 

comparar, classificar, quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e, de algum 

modo, avaliar. 

O surgimento do pensamento matemático em indivíduos e na espécie 

humana tem sido objeto de muita pesquisa. 
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Temos evidência de uma espécie, australopiteco, que viveu há cerca de 2,5 

milhões de anos e utilizou a pedra lascada para descarnar animais. No momento em 

que esse australopiteco selecionou a pedra, foi preciso avaliar e comparar suas 

dimensões, para poder quebrá-la o suficiente de maneira que pudesse cumprir os 

objetivos a ela destinados, ou seja, transformá-la em um instrumento para caçar, 

cortar, desossar, atacar, defender-se, dentre outros. 

Avaliar e comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do 

pensamento matemático, tornando-se, portanto, o primeiro exemplo de 

etnomatemática conhecido. Numa mesma cultura, os indivíduos, apesar de 

participarem de diferentes maneiras da sua cultura, possuem formas comuns de 

explicação para determinados fenômenos e utilizam os mesmos instrumentos 

materiais e intelectuais no seu dia-a-dia. O conjunto desses instrumentos se 

manifesta nas maneiras, modos, habilidades, artes, técnicas, nas ticas de lidar com o 

ambiente, de entender e explicar fatos e fenômenos, de ensinar e compartilhar tudo 

isso, que é o matema próprio ao grupo, à comunidade, ao etno. Isto é, na sua 

etnomatemática. 

Em ambientes diferentes, as etnomatemáticas são diferentes. Na diversidade 

cultural reside o potencial criativo da humanidade. 

 

 A dimensão epistemológica: 

 

Para D‟Ambrosio (2002), não se deve tentar construir uma epistemologia ou 

teoria do conhecimento para a Etnomatemática, já que assim se estaria propondo 

uma explicação final para a mesma, uma vez que a ideia central do programa é 

entender a aventura da espécie humana na busca do conhecimento e na adoção de 

comportamentos. 

 

 Dimensão política 

 

Uma forma muito eficiente de manter um indivíduo, grupo ou cultura 

inferiorizado, é enfraquecer suas raízes, eliminando a historicidade do conquistado. 
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Nas escolas, onde há o encontro da criança ou do jovem, que tem suas raízes 

culturais, com a outra cultura, a cultura da escola, que é também a do professor, 

poderia ter resultados positivos e criativos, mas geralmente o que se nota são 

resultados negativos e perversos que se manifestam no exercício de poder e na 

eliminação ou exclusão do dominado. 

A estratégia mais promissora para a educação, nas sociedades que estão em 

transição da subordinação para a autonomia, é restaurar a dignidade de seus 

indivíduos, reconhecendo e respeitando suas raízes. Essa é a vertente mais 

importante da Etnomatemática. 

 

 A dimensão educacional 

 

A proposta da Etnomatemática não significa a rejeição da matemática 

acadêmica. A história nos mostra que os povos, a partir do século XVI, que 

conquistaram e colonizaram todo o planeta, foram bem sucedidos graças ao 

conhecimento e comportamento que se apoiava em Pitágoras e seus companheiros 

do Mediterrâneo. Hoje, o nosso dia-a-dia é conduzido por todo esse conhecimento 

acumulado. Não se trata de rejeitar o conhecimento e o comportamento modernos, 

mas aprimorá-los, acrescentando-lhe valores de humanidade, baseados no respeito, 

solidariedade e cooperação. Na educação matemática, a Etnomatemática pode 

fortalecer esses valores. 

O essencial da Etnomatemática é incorporar a matemática do momento 

cultural, contextualizada, que faça parte do imaginário e da curiosidade popular, na 

Educação Matemática. Ela privilegia o raciocínio qualitativo, e seu enfoque está 

ligado a uma questão maior, de natureza ambiental ou de produção. Se enquadra 

perfeitamente numa concepção multicultural e holística de educação e raramente se 

apresenta desvinculada de outras manifestações culturais, como arte e religião. 

Como educadores matemáticos, temos que estar em sintonia com a grande missão 

de educador. Precisamos perceber que há muito mais do que ensinar a fazer 

continhas ou a resolver equações e problemas artificiais, mesmo que, muitas vezes 

tenham a aparência de se referir a fatos reais. 
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A proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer da matemática algo vivo, 

lidando com situações reais no tempo e no espaço, questionando o aqui e o agora. 

Assim, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural, 

reconhecendo na educação a importância das várias culturas e tradições na 

formação de uma nova civilização, transcultural e transdisciplinar. Por tudo isso, a 

Etnomatemática representa um caminho para uma educação renovada, capaz de 

preparar gerações futuras para construir uma civilização mais feliz. 

Eduardo Sebastiani Ferreira foi o pioneiro, no Brasil, em trabalhos de campo 

na área da Etnomatemática, quando realizou e orientou investigações cujas 

pesquisas empíricas se desenvolveram em regiões da periferia urbana de Campinas 

e em comunidades indígenas do alto Xingu e do Amazonas. O educador, a partir de 

suas atividades de capacitação de professores indígenas para atuarem em suas 

comunidades, contribuiu para o aprofundamento teórico de questões relativas à 

Educação Indígena, especialmente enfocando as conexões entre a “matemática do 

branco” e a “matemática-materna”. (FERREIRA, 1991; 1993; 1997). 

O estudo de Marcelo de Carvalho Borba (1987), a partir de sua dissertação de 

mestrado em Educação Matemática da Unesp – Rio Claro, enfoca o conhecimento 

da matemática usada pelos moradores de uma favela de Campinas, São Paulo, em 

suas atividades laborais ligadas às suas origens rurais. Segundo ele, a 

Etnomatemática trata-se: 

 

[...] [do] estudo que, baseado na antropologia, psicologia, sociologia e 
nos conhecimentos matemáticos do pesquisador, busca 
desvelar/analisar/compreender os conceitos e práticas matemáticas 
geradas por um grupo cultural e a matemática gerada por outros 
grupos, mas aprendidas e/ou utilizadas por este grupo, segundo sua 
visão de mundo, seus valores, linguagem, sentimentos, ações e desejos, 
com a recomendação de que este estudo seja seguido, quando possível, 
de uma aplicação pedagógica junto ao próprio grupo. (BORBA, 1991, 
p.22). 

 

Bishop (1994), através das suas reflexões acerca da relação que existe entre 

matemática e cultura, ressalta na sua pesquisa que a Etnomatemática, enquanto 

programa de pesquisa, revela que as práticas matemáticas são universais a todas as 
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culturas, pois todos os grupos culturais possuem maneiras, embora distintas, de 

contar, localizar, medir, desenhar, jogar e explicar. 

A investigação de Paulus Gerdes (1991), em Moçambique (África), representa 

mais uma contribuição que traz para o currículo conhecimentos não-ocidentais que, 

ao longo da história, foram silenciados por meio da dominação dos povos que os 

produziram. Para ele: 

 

[...] é necessário encorajar a compreensão de que os povos africanos 
foram capazes de desenvolver matemática no passado, e, portanto 
reganhando confiança cultural – serão capazes de assimilar e 
desenvolver a matemática que necessitam (GERDES apud KNIJNIK, 
1996, p. 81). 
 

Através de seus estudos, Gerdes buscou mostrar que os povos colonizados 

produziram conceitos matemáticos que foram reprimidos durante os processos de 

colonização. De acordo com o autor, seus estudos não se propunham unicamente a 

reconhecer e valorizar as etnomatemáticas atuais, mas de forma similar “[...] uma 

recuperação, uma reapropriação das tradições e da história da matemática dos 

povos outrora colonizados e escravizados”. (GERDES, 1991, p.9). 

Gelsa Knijnik, no artigo “Currículo, Etnomatemática e Educação Popular: um 

estudo em um assentamento do Movimento Sem Terra”, descreve e analisa a 

terceira etapa de uma pesquisa realizada em um assentamento do Movimento Sem 

Terra do Rio Grande do Sul, tendo como foco principal as conexões entre Educação 

Popular e a vertente da Educação Matemática denominada Etnomatemática. O foco 

do seu trabalho está centrado nas repercussões de um projeto pedagógico 

desenvolvido a partir de uma das atividades produtivas da comunidade: o cultivo 

da alface. 

Para Knijnik (1996, p. 110), a abordagem Etnomatemática é caracterizada 

como: 

 

A investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um 
grupo social subordinado (quanto ao volume do capital social, cultural 
e econômico) e o trabalho pedagógico que se desenvolve com o objetivo 
de que o grupo interprete e decodifique seu conhecimento; adquira o 
conhecimento produzido pela Matemática acadêmica, estabeleça 
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comparações entre seu conhecimento e o conhecimento acadêmico, 
analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes. 
 

A autora reconhece outras matemáticas além da matemática acadêmica. 

Essas tantas matemáticas produzidas nos grupos culturais são consideradas de 

extrema importância pela autora. O foco de sua análise, além de ser cultural, foi 

também histórico, isto é, a cada momento da história da humanidade, cada povo, 

cada comunidade apresentou seus costumes e necessidades próprias. 

Também ligado à vertente da Etnomatemática, destaca-se o trabalho de 

pesquisa de David Carraher, Terezinha Nunes e Analucia Schliemann (1995). A 

partir da perspectiva da psicologia cognitiva, os autores, ao mostrarem a existência 

de outras formas de matematizar, utilizadas pelas pessoas em suas atividades 

laborais e pelas crianças fora da escola, afirmam que a matemática escolar faz com 

que os problemas percam o significado para os alunos porque: 

 

A resolução de problemas na escola tem objetivos que diferem daqueles 
que nos movem para resolver problemas de matemática fora da sala de 
aula. Perde o significado também porque na sala de aula não estamos 
preocupados com situações particulares, mas com regras gerais, que 
tendem a esvaziar o significado das situações. (CARRAHER et al., 1995, 
p. 22). 

 

Monteiro e Pompeu Junior (2001, p. 18) esclarecem que a Etnomatemática 

surgiu de preocupações educacionais, ou seja, sua gênese ocorreu por motivações 

do campo escolar, mas sua dinâmica lhe imprimiu características que permitiu 

infiltrar-se por outras áreas como a história, a antropologia e a sociologia. E nesse 

sentido, Ferreira (1997), ressalta que, dependendo dos interesses de pesquisas, os 

trabalhos na Etnomatemática ora aparecerão com característica mais histórica, ora 

com perfil mais educacional e ora com maior ênfase na antropologia ou sociologia. 

A perspectiva histórica e antropológica das pesquisas em Etnomatemática, 

em seu conjunto, tem permitido aos estudiosos perceber com crítica e indignação a 

dominação cultural sofrida por diferentes classes sociais e grupos étnicos, inclusive 

indígenas. 

Através das perspectivas sociológicas e filosóficas, os pesquisadores têm 

encontrado respaldos para discutirem as razões de predomínio de certos tipos de 
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saberes e fazeres sobre outros que a escola, como instrumento de reprodução social, 

procura transmitir. Assim, determinados saberes – e não outros – ao serem 

abordados pela escola são legitimados e mantidos como parâmetros a partir dos 

quais outros saberes são avaliados e classificados e com isso, desconsiderados e 

excluídos. 

Desse modo, a escola propicia a alguns estudantes, em especial das classes 

sociais economicamente privilegiadas, certa familiaridade com os saberes ali 

veiculados, reforçando-os, enquanto que os alunos das classes sociais 

economicamente desfavorecidas, diante de um esquema de linguagem e de 

pensamento distintos dos presentes em seu cotidiano são ensinados a reconhecer 

sua inferioridade frente ao grupo dominante. 

Nesse sentido, compreendemos que a Etnomatemática se vincula ao campo 

educacional, tanto pela denúncia quanto pela possibilidade de transformação que a 

mesma representa. 

Em se tratando de Etnomatemática no contexto indígena, diversas 

pesquisas tem procurado entender as diferentes concepções matemáticas dos povos 

indígenas. Das pesquisas analisadas para fundamentação teórica do nosso estudo, 

apresentamos três nesta dissertação com o intuito de ressaltar a importância  dos 

estudos que revelam conhecimentos matemáticos produzidos pelos povos 

indígenas do Brasil. 

Ao estudar as formas geométricas existentes no conhecimento do povo 

Kiukuro, tendo por auxílio fundamental a Etnomatemática, Scandiuzzi (2000), 

mostra que os desenhos corporais da tribo Kiukuro, no Alto Xingu, apresentam 

formas geométricas planas como os triângulos, os quadriláteros, o círculo, os 

polígonos e ainda as cônicas (elipse, parábola e hipérbole) normalmente elaboradas 

nas suas peças de artesanato, em suas construções e até mesmo nas superfícies 

curvas do corpo do indígena. 

O trabalho de Silva (2006) buscou investigar as noções de contagem e 

medidas utilizadas pelos indígenas Guarani nas aldeias Bororó e Jaguapiru da 
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Reserva Indígena de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Utilizando a 

Etnomatemática como referencial teórico, a autora verificou que: 

 

Os indígenas pesquisados utilizam partes do corpo como padrão de 
quantificação, de acordo com suas necessidades. É como se cada um 
carregasse seu próprio instrumento de padronização de unidades 
específicas proporcionais ao seu corpo, uns para quantidade – o 
número de dedos das mãos e dos pés -, outros para extensão, como o 
palmo, a distância do umbigo ao chão, o passo, a braça, dentre outras, 
ou ainda para situações mais complexas como a que envolve superfície. 

 
Através da pesquisa da autora foi possível também saber que, por 

necessidade de sobrevivência, os Gurani aprenderam a calcular, inclusive na 

adaptação e utilização dos padrões de medidas relacionados ao cultivo da terra. 

A investigação de Silva (2006) acerca da organização espacial/social do 

povo A`uwẽ - Xavante da comunidade de Êtêñiritipa, localizada na Terra Indígena, 

Rio das Mortes pertencentes aos municípios de Canarana e Ribeirão Cascalheira, 

Mato Grosso buscou entender a influência da organização espacial/social na 

geração, sistematização e difusão do pensamento matemático e na forma como esta 

matemática é estruturada no contexto cultural desse povo. 

Diante das ideias dos pesquisadores e profissionais, em especial daqueles 

que se preocupam com as questões da Educação Matemática, expostas nesta sessão, 

concluímos que a Etnomatemática vem se firmando como linha de pesquisa, por 

seus questionamentos a respeito do universalismo ao qual a Matemática tem sido 

tradicionalmente associada, bem como por evidenciar um novo conceito de 

Educação em Matemática, no sentido da valorização das diferenças culturais, 

apontando soluções para alguns problemas de ensino-aprendizagem da 

matemática. 

 

4.3 – A relação entre a matemática escolar e a matemática cotidiana 

 

Propomos nessa seção uma reflexão acerca da relação entre a matemática 

cotidiana e a matemática escolar, pois no contexto desta pesquisa, partimos do 

pressuposto que, os estudantes Pataxó, participantes deste estudo, antes de 
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iniciarem seus processos de escolarização, já desenvolviam ideias, conceitos e 

procedimentos matemáticos nas relações cotidianas da aldeia. 

No período que antecedeu a elaboração do projeto desta pesquisa, ou seja, 

antes do meu ingresso no mestrado, tive a oportunidade de vivenciar diversas 

situações do cotidiano de uma das maiores aldeias da Costa do Descobrimento. 

Entre tantas, algumas me despertaram bastante atenção, o desenvolvimento de 

saberes matemáticos, sobretudo no processo de produção e comercialização de 

artesanato pelos índios Pataxó. Naquela época pude constatar também que muitos 

dos índios que trabalhavam durante o dia no comércio de artesanato estudavam a 

noite na EJA e alguns deles estavam tendo pela primeira vez contato com escola. 

Ao abordar a Etnomatemática nesta pesquisa, buscamos evidenciar os 

conhecimentos matemáticos presentes nas práticas cotidianas do povo Pataxó, pois, 

ao valorizar os saberes e conhecimentos do cotidiano indígena, a escola estará 

fortalecendo a cultura Pataxó e contribuindo para a efetivação de uma educação 

intercultural. No entendimento de Dos Santos e Donizeti (2011, p. 7), isto também 

contribui “para a formação entre os indígenas de uma dinâmica cultural que 

considere o valor da matemática por ser parte integrante de raízes culturais”.  

Refletir sobre a relação entre a matemática cotidiana e a matemática escolar 

é buscar primeiramente esclarecer o que entendemos por cotidiano e, 

concomitantemente, o que significa relacionar o conhecimento matemático à vida 

cotidiana. 

Para Balandier (1982, p. 104), “O estudo da vida cotidiana se centra no 

sujeito, naquilo que ele rodeia diretamente: os familiares, os vizinhos, os amigos, os 

companheiros, etc.”. E ainda nesse sentido, assegura Heller (1992, p. 18), 

 

[...] a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem 
participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em 
funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, 
ideias, ideologias. 
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Para Pais (2003, p. 28), “o cotidiano é o que se passa todos os dias”. O autor 

ainda ressalta que o cotidiano seria o que no dia-a-dia se passa quando nada se 

parece passar. Só interrogando a modalidade através da qual se passa o cotidiano, 

nos damos conta de que é nos aspectos pouco importantes da vida social, no “nada 

de novo” do cotidiano, que encontramos condições e possibilidades de resistência 

que alimentam seu próprio rompimento. 

O cotidiano da aldeia Coroa Vermelha obriga os pataxó a desenvolverem 

procedimentos matemáticos. E nesse sentido, a matemática tem se constituído em 

fundamental ferramenta, sendo apropriada pelos índios para fazerem contas, para 

pagarem, passarem troco, convencerem os turistas que o preço do artesanato 

vendido na aldeia é razoável. Porém, é importante ressaltar que muitas vezes os 

conhecimentos matemáticos não têm sido percebidos pelos estudantes indígenas 

nas suas atividades diárias. 

A questão da relação da matemática cotidiana e, consequentemente seu 

papel no processo de ensino-aprendizagem da Matemática escolar tem sido um dos 

focos de discussões de pesquisadores da Educação Matemática. Tais discussões têm 

avançado no sentido de perceber o sentido de se aprender e de se ensinar 

determinados conceitos matemáticos na escola, estabelecendo relações com 

situações cotidianas fora da escola. 

 Através dos PCN‟s para a área de Matemática é possível perceber a 

preocupação e consequentemente a relação em trabalhar a Matemática e aplicá-la ao 

cotidiano, de forma que o indivíduo possa fazer uso do conhecimento matemático 

em diversas situações da sua vida, utilizando dessa ferramenta para a construção da 

cidadania, compreensão e transformação da sua realidade (BRASIL/MEC, 1998). 

 No Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – 

RCNE/Indígena, elaborado em 1998, o estudo da matemática, ao envolver relações 

ligadas às atividades cotidianas, “torna a matemática significativa para quem a 

estuda, à medida que contribui para entender o mundo local e também o mais 

amplo” (RCNE/Indígena, p. 149). O referido documento ressalta que “o saber 

matemático é fundamental para a compreensão da realidade e está, neste sentido, 
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intimamente articulado às atividades cotidianas que cada sociedade desenvolve” 

(RCNE/Indígena, p. 150). 

 Atualmente, a Matemática pode ser aceita tanto como ciência formal e 

rigorosa, como, também, um conjunto de habilidades práticas necessárias à 

sobrevivência. Há, portanto, duas formas de conhecimento matemático, conforme 

D´Ambrosio constatou ao estudar a história da Matemática: a Matemática formal ou 

acadêmica, ensinada e aprendida nas escolas, e a Matemática informal, praticada 

por grupos culturais delimitados (sociedades tribais nacionais, crianças de faixa 

etária, classes profissionais, etc.). Trata-se, respectivamente, do conhecimento 

matemático trabalhado na sala de aula (legitimado) e do conhecimento matemático 

produzido fora da escola (não legitimado). 

É importante ressaltar que a matemática acadêmica e a matemática da vida 

cotidiana tem abordagens diferentes, uma enfatiza as práticas e saberes associados à 

constituição de um corpo científico de conhecimentos, conforme produzidos pelos 

matemáticos profissionais e reconhecido socialmente como tal e a outra enfatiza 

ideias, saberes e práticas matemáticas utilizadas em situações do cotidiano fora da 

escola (DAVID; MOREIRA; TOMAZ, 2013). 

Na vida cotidiana, assegura Velho e Lara (2013, p. 4), “a matemática 

informal é parte da atividade do sujeito, presente desde os atos mais corriqueiros”. 

Segundo os mesmos autores, no cotidiano, os sujeitos se defrontam, sem se darem 

conta, com a matemática acadêmica. No caso da aldeia Coroa Vermelha, os saberes 

matemáticos são vivenciados cotidianamente, principalmente nos atos de compras e 

vendas praticados pelos índios. 

Ao contemplar a Pluralidade Cultural, os PCN aborda em seu texto sobre as 

vivências e experiências cotidianas que os indivíduos estabelecem fora do contexto 

escolar. Nessa perspectiva, o documento citado sinaliza para a importância de 

“valorizar esse saber matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o 

aluno está inserido, é de fundamental importância para o processo de ensino e 

aprendizagem”. (BRASIL /MEC, 1998, p.32). 
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No que se refere à relação entre matemática escolar e a matemática 

cotidiana, a Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha contribui para ressignificar o 

processo de ensino e aprendizagem da matemática na perspectiva da 

Etnomatemática, ao abordar, através de seu currículo diferenciado e das suas 

práticas pedagógicas, transformar situações da vida cotidiana em suporte para o 

estudo da matemática. 
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5 - COMPREENDENDO OS SENTIDOS CONFERIDOS PELOS 
ESTUDANTES PATAXÓ AOS CONHECIMENTOS 
MATEMÁTICOS 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar a análise das entrevistas realizadas 

com os colaboradores desta pesquisa. Nesse sentido, os dados estarão dispostos em 

três seções, concernentes às categorias de análises. A primeira aborda alguns 

episódios extraídos das histórias de vidas dos estudantes, possibilitando analisar a 

presença dos conhecimentos matemáticos através das vivências e experiências 

desses indígenas antes do processo de escolarização. A segunda trata sobre o papel 

desempenhado pela matemática no cotidiano dos entrevistados. Por fim, a terceira 

seção apresenta as perspectivas dos participantes da pesquisa em relação aos 

conhecimentos matemáticos que estão buscando na escola. 

 

5.1 – A presença dos conhecimentos matemáticos antes do processo de 

escolarização 

 

 A nossa premissa básica foi que os estudantes Pataxó, participantes desta 

pesquisa, antes de iniciarem seus processos de escolarização, já desenvolviam 

ideias, conceitos e procedimentos matemáticos através das relações cotidianas 

estabelecidas internamente na cultura, na aprendizagem das tradições, no convívio 

social deles. Nesse sentido, torna-se importante ressaltar que a aldeia Coroa 

Vermelha teve sua formação no início da década de 1970, pelo povo Pataxó que 

vem principalmente da aldeia de Barra Velha6 e Monte Pascoal7, em busca de 

trabalho e melhores condições de vida (SAMPAIO, 1996). 

 Segundo Carvalho (1977), em 1951 a aldeia de Barra Velha foi destruída, ação 

que ficou conhecida como „episódio do fogo de 51‟, provocando a expulsão e 

dispersão do povo Pataxó das suas terras tradicionais. Muitos foram mortos e os 

                                                           
6 Aldeia Barra Velha: considerada pelos Pataxó contemporâneos no Extremo Sul como sua "aldeia 
mãe". 
7 Monte Pascoal: primeiro ponto de terra avistado pelos portugueses em 1500. Transformado pelo 
governo federal em Parque Nacional no dia 19 de abril de 1943, por meio do Decreto 12.729. Possui 
uma área de 22.500 hectares que é compartilhada com a reserva indígena dos Pataxó. 
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que sobreviveram foram trabalhar nas fazendas da região ou morar nas áreas 

urbanas em busca de meios de subsistências para sobreviver. Durante a entrevista 

com a estudante Izabel (40 anos), esses aspectos da história do povo Pataxó ficam 

evidentes. Ao narrar a sua história de vida, a estudante relatou: 

 

[...] Com idade de oito anos de idade foi quando a aldeia Boca da Mata8, 

ela foi invadida, aquele espaço do Monte Pascoal. Aí, os indígenas 

todos de Barra Velha, aqueles indígenas que tava morando em cidades 

e fazendas veio pra Boca da Mata. Aí, minha vó veio pra Boca da Mata. 

Com idade de doze anos eu vim morar aqui em Coroa Vermelha e tô 

até hoje. (IZABEL, 40 ANOS). 

 

Izabel, em sua fala, carrega a triste lembrança do “Fogo de 51”, considerado 

como motor da diáspora Pataxó. A dispersão do povo Pataxó pelo Extremo Sul da 

Bahia está relacionada à criação do Parque Nacional de Monte Pascoal ao Território 

Pataxó e às intrigas causadas por dois homens identificados genericamente como 

“engenheiro” e “tenente”, que chegaram à aldeia anunciando serem responsáveis 

pela demarcação da terra indígena, provocando fortes conflitos e desentendimentos 

entre índios e não índios. Nesse contexto de injustiças e revoltas, policiais de Prado 

e Porto Seguro foram designados a intervirem em Barra Velha, desencadeando uma 

verdadeira chacina. Os índios que sobreviveram fugiram para o mato em busca de 

proteção. Outros foram se espalhando pelas fazendas e sítios afastados da aldeia, 

procurando obter as condições mínimas para sua sobrevivência física e cultural. 

Oliveira (1985), em seu livro “Barra Velha: o último refúgio”, relata que: 

 

Dentro das casas os índios se jogavam no chão. As balas batiam como 

tochas de fogo, arrancando o reboco das paredes e partindo as 

tabuinhas dos telhados. Logo depois, começaram a ouvir tiros vindo do 

outro lado também e compreenderam que estavam cercados...os índios 

presos iam sendo amarrados com as mãos para trás [enquanto] uma 

imensa fila de índios amarrados foi saindo da aldeia. As crianças 

agarravam-se a seus pais, muitos estavam pisando pela última vez o 

solo de Barra Velha” (OLIVEIRA, 1985, p. 21, 23-24).  

 

                                                           
8 A Aldeia Boca da Mata foi criada em 1981, após novo acordo entre a FUNAI e o IBDF que destinou 
aos Pataxó uma faixa exclusiva no Parque de Monte Pascoal. 



 
 

70 

Estes aspectos da diáspora Pataxó ficam também evidenciados através da 

história de vida da estudante Jussara (48 anos). Nascida na região do Monte 

Pascoal, ela narra a fase inicial da sua vida: 

 

Óia, eu de lá, eu saí pequena de lá... depois a gente saiu por cá... que é 
perto da aldeia de Barra Velha, quem vem alí pela Boca da Mata, a 
gente ficou por alí no Pé do Monte. [...] Porque donde a gente morava, 
perto de Barra Velha era muito difícil as coisas, né... nim setenta e cinco 
meu pai mudou prá cá, no pé do Monte Pascoal.[...] porque... já tinha 
movimento, turismo, né... as pessoas iam visitar o Parque Nacional. [...] 
Então a gente trabalhava com artesanato. (JUSSARA, 48 ANOS). 

 

Permeando as trajetórias históricas e os caminhos trilhados, tanto pela 

estudante Pataxó Izabel quanto pela estudante Pataxó Jussara, na busca de 

garantirem suas sobrevivências e das suas famílias, é possível perceber que mesmo 

antes de frequentarem a escola, elas já desenvolviam experiências nas quais a 

matemática estava presente. Isto fica evidente na fala abaixo da Pataxó Jussara (48 

anos): 

 

Desde a idade de quatro anos eu vendia alguns artesanato. Eu saia 

desse sitio onde a gente morava e ia para um lugar onde agora chama 

Trevo do Parque. Então, nós saia desse sitio pra ir vender artesanato. 

Então, a gente morava num sitio, não estava na aldeia, mas a gente 

estava fazendo colar, estava fazendo brinco, fazendo alguns 

artesanatos. A gente gostava de ir vender. Não estudava ainda, mas eu 

sabia passar o troco direitinho. Contava o artesanato quando levava 

para vender, quantas eu vendi... 

 

Quando a estudante Jussara (48 anos) mencionou acima que vendia 

artesanato e passava troco mesmo sem nunca ter frequentado a escola, pedimos que 

ela nos explicasse como havia aprendido esses conhecimentos. Ela explicou: “Eu 

acho que com meu pai, né! Vendo ele fazendo, passando troco. Meu pai também 

gostava de trabalhar com negócio de venda”. A entrevistada Izabel, viveu 

experiências matemáticas semelhantes às da Jussara, como pode ser visto no relato 

seguinte: 

 

Eu acho que eu aprendi matemática com a minha mãe e a minha vó, né! 

Porque a gente trabalhava juntas. A minha vó não sabia ler e nem 
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escrever. Não sabia nada. Mas sabia passar troco direitinho e ninguém 

passava a „perna nela‟... (risos). (IZABEL, 40 anos). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que o conhecimento matemático que estas 

estudantes e, provavelmente, muitos outros Pataxó que conviviam com ela naquela 

época e, por conseguinte, sobreviviam através da venda de artesanatos, era um 

conhecimento que lhes fora ensinado, de geração a geração, e também, construídos 

em suas práticas laborais. Nessa direção, é possível entrelaçar essas experiências 

com os pressupostos da Etnomatemática abordados por Ubiratan D´Ambrosio. 

Segundo o autor: 

 

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

tem criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 

instrumentos teóricos e, associados a esses, técnicas, habilidades para 

explicar, entender, conhecer, aprender, para saber e fazer como resposta 

a necessidades de sobrevivência e transcendência, em ambientes 

naturais, sociais e culturais os mais diversos (D´AMBROSIO, 1997, p. 

27). 

 

Ubiratan D´Ambrosio vê a matemática como uma estratégia desenvolvida 

pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para 

manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, 

naturalmente dentro de um contexto natural e cultural. Tais estratégias permitem 

que corpos de conhecimentos sejam construídos em meio a esses contextos, mas 

essa construção não é uniforme, pois varia de acordo com a geografia e a história 

dos indivíduos (D´AMBROSIO, 2002). 

Em seus estudos sobre a educação dos povos indígenas do Brasil antes do 

contato com o colonizador europeu, Freire (2003, p.407) destacou três valores que 

norteavam a educação dos povos indígena, a saber: 

 O valor da tradição oral: uma espécie de arquivo dos saberes da 

sociedade capaz de orientar as ações e decisões dos indivíduos em 

qualquer circunstância; 
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 O valor da ação: levando pessoas adultas a envolverem crianças e 

adolescentes em suas atividades, tornando o „aprender fazendo‟ a 

máxima fundamental da filosofia educacional indígena; 

 O valor do exemplo: dado por pessoas adultas e, sobretudo, pelas mais 

velhas, cujo comportamento tinha de refletir o sentido modelar do 

legado de antepassados e o conteúdo prático das tradições. 

Desse modo, compreendemos que antes de terem contato com a instituição 

escola, os estudantes pataxó, participantes desta pesquisa, vivenciaram os modos 

tradicionais de educar do povo Pataxó, nos quais os atos de aprender e ensinar 

ocorriam cotidianamente. Nesse sentido, muitos Pataxó, estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos, dominam noções matemáticas que foram aprendidas de maneira 

informal ou inconsciente. 

Duarte (1994, p.17) fala que: 

 

A aquisição do conhecimento matemático não se inicia, para o 

educando adulto, apenas quando ele ingressa num processo formal de 

ensino. Essa aquisição já vem se dando durante todo o decorrer de sua 

vida. O indivíduo deixado de fora da escolarização é obrigado, no 

confronto com suas necessidades cotidianas (principalmente aquelas 

geradas pelo tipo de trabalho que ele realiza), a adquirir um certo saber 

que lhe possibilite a superação dessas necessidades. 

 

Como já foi destacado no início do texto, a nossa intenção, nessa etapa, era 

analisar situações vivenciadas pelos/as participantes desta pesquisa e que 

demonstrassem a presença da matemática na vida desses Pataxó antes de iniciarem 

seus processos de escolarização. Ressaltamos que, durante a fase das entrevistas, 

somente duas estudantes conseguiram externar fatos sobre este aspecto. Desse 

modo, esses depoimentos esclareceram que essas estudantes dominaram noções 

matemáticas que foram aprendidas através de um longo processo cumulativo de 

geração e de produção de conhecimentos de maneira informal ou intuitiva. Nesse 

sentido, o desenvolvimento desses conhecimentos não dependeu de instrumentos 

formais próprios da escolarização (papel; lápis, livro didático, e outros) para 

surgirem, e sim de situações que exigiram dos Pataxó a necessidade de 
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conhecimentos matemáticos como respostas às pulsões de sobrevivência e de 

transcendência. 

 

5.2 - Os sentidos dos conhecimentos matemáticos no cotidiano dos estudantes 

Pataxó da EJA  

 

Nesta próxima seção, são apresentados os sentidos que os Pataxó 

entrevistados, alunos (as) da EJA, conferem aos conhecimentos matemáticos. 

Paralelamente são também analisadas situações relacionadas às formas desses 

sujeitos lidarem com a matemática nas suas vivências cotidianas na aldeia. 

Ressaltamos que esses sentidos estão atrelados às concepções desses (as) estudantes 

entrevistado (as) e são resultantes das suas relações sociais, das suas experiências 

passadas e atuais com a matemática. A categoria sentido está, assim, associada à 

subjetividade dessas pessoas. 

Na perspectiva de Rey (2012), a subjetividade é um sistema complexo9 

constituído por unidades de sentidos subjetivos que se legitimam pela capacidade 

de transcender a toda e qualquer influência de outros sistemas da realidade. 

Para a construção desta parte da pesquisa, no início das entrevistas, 

pedimos aos estudantes que dissessem o que pensavam a respeito da matemática. 

De acordo com Gusmão (2009, p. 130), “à medida que o aluno fala sobre a 

matemática, ele revela suas concepções, disposições e sentimentos”. A partir desta 

perspectiva, solicitamos que os participantes deste estudo verbalizassem sobre suas 

relações com a matemática nas suas vivências cotidianas. E foi assim que Izabel (40 

anos) se expressou: 

 

Ah... eu vejo a matemática em todos os lugares. Tudo é matemática! Eu 

vejo matemática quando eu estou assistindo jornal. Eu vejo matemática 

quando eu vou ao mercado fazer compras. Eu vejo matemática quando 

eu estou fazendo almoço e, às vezes, até quando eu estou lendo a Bíblia. 

                                                           
9 A utilização do termo complexo ocorre para dar ideia de profundidade e de interligação entre os 
elementos que compõem a realidade. A complexidade da realidade se apresenta na integração e 

desintegração do universo como defende Morin (2007) e faz parte tanto da ciência como da 
realidade, comprometendo o acesso total à suas representações.   
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Eu vejo matemática lendo alguns livros. Então, eu vejo matemática em 

todos os lugares. Eu acho que o mundo é matemática! (IZABEL, 40 

ANOS). 

 

A percepção da estudante vai de encontro ao pensamento platônico que diz 

que os objetos matemáticos existem independentemente da vontade do sujeito 

cognoscente. Para Platão a Matemática é um exemplo notável de conhecimento de 

verdades eternas e necessárias independente da experiência dos sentidos e os 

objetos matemáticos (conjuntos, números, pontos, retas, dentre outros) eram 

descobertos e não construídos ou mesmo criados pela mente humana (CEZARIO, 

2005). 

Conforme o que se pode notar na fala de Izabel, ela consegue observar 

matemática naquilo que faz, no que vê, nas suas atividades cotidianas. Ela afirma, 

estabelece, matematiza o que vê a partir da construção que ela faz do mundo. Ela 

coloca matemática nas coisas que vê, no que ela faz, em todo o cotidiano dela. Izabel 

matematiza o mundo dela e  tudo a sua volta. O que se opõe à concepção Platônica 

da Matemática contextualizada nela mesma. Além disso, a fala dela vai ao encontro 

da concepção Pitagórica de Matemática ao dizer “Eu acho que o mundo é 

matemática”. 

Apesar da importância dada à matemática pela estudante Izabel, a análise 

de outras percepções evidenciou relações de conflitos dos estudantes com a 

matemática. Tais relações contribuem para que os estudantes se julguem incapazes 

de aprender matemática, manifestando um sentimento de fragilidade em relação à 

mesma. Segundo esses sujeitos: 

 

Estudar matemática é um pouquinho bem complicado porque eu 

mesma sou péssima em conta. (MARIA, 35 ANOS). 

 

Matemática pra mim é uma matéria que eu sou muito difícil de 

aprender. (AIRUMÃ, 50 ANOS). 

 

A matemática é um pouco meia complicada, né!  Eu merma acho que 

não aprendo porque da minha idade que tá meia cansadinha já... (risos). 

(JUSSARA, 48 ANOS). 
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Diversos pesquisadores sinalizaram em suas pesquisas que a matemática 

tem sido reconhecida por muitos estudantes como a disciplina mais difícil da 

escola. Ferreira (1998, p. 20), por exemplo, deixa claro que: 

 

Ao perceberem a Matemática como algo difícil e não se acreditando 

capaz de aprendê-la, os estudantes, muitas vezes, desenvolvem crenças 

aversivas em relação à situação de aprendizagem, o que dificulta a 

compreensão do conteúdo. 

 

Durante a pesquisa de campo, foi possível compreender que os estudantes 

sentem dificuldades para aprender a matemática escolar. Dentre outros 

depoimentos, destacamos, nesse aspecto, o da estudante Jussara que atribuiu às 

razões de ordens cognitivas e de idade à sua dificuldade nas aulas de matemática. 

Nessa perspectiva, Fonseca (1995, p. 217) pontua que são vários os motivos 

relacionados com as dificuldades para aprender a matemática escolar, dentre eles 

“[...] ausência de fundamentos matemáticos, falta de aptidão, problemas 

emocionais, ensino inapropriado, inteligência geral, capacidades especiais, 

facilitação verbal e/ou variáveis psiconeurológicas”. Porém, mesmo enfrentando 

dificuldades, os estudantes desta pesquisa reconhecem a matemática como sendo 

de grande importância, útil e próxima às suas vidas.  

Ao ser solicitada a falar sobre a sua relação com a matemática, Airumã (50 

anos) disse: 

 

Eu dependo da matemática pra tudo. Se eu vou no mercado, lá se eu 

quero fazer uma conta eu quero saber quanto que vai dar. As vezes eu 

vou com dinheiro pouco, já fico alí já contando nos dedo que eu num 

sei fazer conta assim ainda, aí eu conto nos dedos que eu vejo que 

aquele dinheiro não vai dar pra levar quatro quilo, dois quilo, três 

quilo. Aí a matemática cai pra mim é nisso aí, para não passar vergonha 

no caixa. 

 

Ao exemplificar a sua relação com a matemática, Airumã traz um episódio 

da sua vida cotidiana, o ato de comprar no mercado, ressaltando uma informação 

importante sobre seu proceder diante de uma tarefa que envolveu cálculo e que 
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requereu uma decisão a ser tomada nesse tipo de situação, principalmente quando 

ela vai ao mercado com dinheiro pouco, tendo que fazer estimativas, contando nos 

dedos para não passar vergonha no caixa. Esta situação é corroborada com aspectos 

apresentados na pesquisa de Fantinato (2004) que nos permite compreender que a 

necessidade de estimar antes de pagar parece vir de uma organização doméstica 

com papel moeda, na qual contar nos dedos, avaliando o montante a ser pago pelas 

compras e não passar vergonha no caixa, ou seja, evitaria a situação constrangedora 

de não se ter dinheiro suficiente para o pagamento das mesmas. 

Airumã não quer mais passar vergonha quando vai ao supermercado. 

Nesse sentido, a matemática constitui em algo importante para a sua vida. A 

condição de não dominar os cálculos matemáticos, faz emergir na estudante Pataxó 

o sentimento de vergonha na ocasião que faz compras. No entendimento de 

Fantinato (2004, p. 11), tal sentimento se deve à “imagem negativa à qual são 

destinatárias as pessoas das camadas de menor poder aquisitivo e à baixa 

autoestima do educando jovem/adulto”. Deduzimos que Airumã associe o fato de 

não dominar os cálculos matemáticos a um sentimento de incapacidade, de 

inferioridade, de marginalidade, que produz vergonha. 

Já Izabel (40 anos) explicou assim a sua relação com a matemática no 

cotidiano dela: 

 

Olha! Por exemplo, quando eu vou fazer um bolo mesmo, eu preciso da 

matemática, porque senão o meu bolo não vai sair legal. As medidas, as 

quantidades. Eu faço artesanato no atacado, então eu tenho que saber 

que aquela quantidade de artesanato vai dar tanto em dinheiro. 

 

Perguntamos também a Pataxó Jussara (48 anos) se ela precisava da 

matemática, ao que nos respondeu: 

 

Vamos supor... se eu for comprar, preciso de matemática. Se eu for 

passar um troco, preciso de matemática, né! (risos)... no dia a dia, né... 

(risos) Daqui pra frente cada dia a gente precisa...(risos) 

 

O mesmo podemos observar no depoimento de Gão (30 anos), como se dá a 

relação cotidiana dele com a matemática: 
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A matemática tem a ver com várias coisas que no dia a dia eu uso 

bastante, como a gente trabalha batendo os blocos, a tarde tem que 

somar, tem que contar tudo certinho e anotar. Por isso, a matemática é 

importante. 

 

A Pataxó Maria (38 anos) é uma artesã. Na sua vida cotidiana, vivencia 

situações em que é preciso realizar cálculos. Este é um dos motivos que a levaram a 

procurar uma escola para estudar para não ficar dependendo da sua filha para 

efetuar cálculos matemáticos. Conforme aparece nesta fala dela: 

 

No meu trabalho eu tenho que ficar somando quando deu, quanto que 

vai sair, quanto não deu. A minha filha que me ajuda a fazer as contas 

na calculadora do celular dela. Eu não sou boa em matemática, mas ela 

é ótima! É ela que me ajuda a passar pro caderno e deixar tudo 

anotadinho. 

 

A estudante Maria, juntamente com a sua filha, tem se apropriado de novas 

tecnologias, nesse caso específico, através da utilização da calculadora do celular 

para realizar os cálculos matemáticos de que precisam. Esta situação permite-nos 

refletir sobre o impacto da tecnologia no cotidiano do povo Pataxó, provocando 

transformações culturais no modo de matematizar desse povo. 

Os relatos evidenciam que a matemática tem sido útil, porém construir 

conhecimentos dessa disciplina na escola tem sido algo penoso e complicado, pois, 

muitas vezes, a matemática praticada na escola não tem estabelecido vínculos com a 

prática do dia-a-dia desses estudantes, distante das suas identidades, das suas 

histórias, das suas relações físicas e sociais com o espaço e não tendo significado 

para suas vidas. 

Paulo Freire é categórico em relação ao desenvolvimento de um conteúdo 

aliado com as ideias e as experiências dos estudantes, visando uma educação para a 

consciência crítica e capaz de dar significado para a vida dos educandos. Na 

perspectiva freireana libertadora, não mais „bancária‟ da educação, “o conteúdo 

programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo 



 
 

78 

contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus 

anseios e esperanças”. (FREIRE, 2005, p. 119). 

Através das nossas análises, concluímos que devido à riqueza do contexto 

cultural e socioeconômico de Coroa Vermelha, marcada fortemente pelo comércio 

de artesanato indígena e do “turismo étnico”, a vida cotidiana na aldeia incentiva os 

índios a fazerem uso da matemática constantemente, ou seja, as necessidades 

cotidianas fazem com que as pessoas envolvidas nas atividades econômicas da 

aldeia desenvolvam capacidades de natureza prática para lidar com procedimentos 

matemáticos que lhes permitem comprar a matéria prima para a confecção dos 

artesanatos, vender para os turistas, calcular os lucros e a produção, dentre outras 

ações. 

  

5.3 - Os sentidos da matemática escolar nas expectativas dos estudantes Pataxó da 

EJA 

 

Nosso pressuposto foi que muitos Pataxó, principalmente aqueles 

envolvidos diretamente com a produção e venda de artesanatos, estavam 

procurando a escola para iniciarem ou retomarem seus estudos em busca de 

conhecimentos oferecidos especificamente pela instituição escolar. 

Para Dayrell (1996, p. 144), os alunos que buscam a escola são,  

 

sujeitos socioculturais, com um saber, uma cultura, e também com um 

projeto, mais amplo ou mais restrito, mais ou menos consciente, mas 

sempre existente fruto das experiências dentro de um campo de 

possibilidade de cada um. A escola é parte do projeto dos alunos.  

 

Por isso, nesta seção, iniciaremos analisando os depoimentos dos 

entrevistados em relação aos sentidos atribuídos à própria escola para em seguida 

analisar as expectativas dos participantes desta pesquisa em relação à matemática 

escolar. 

Desde que a EJA foi implantada, no ano de 2003, na Escola Indígena Pataxó 

Coroa Vermelha, um número significativo de pessoas voltou a estudar. São pessoas 
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que, normalmente, trabalham durante o dia e ainda se esforçam para ir à escola à 

noite, movidos pelas necessidades da vida, por desejos a realizarem e por metas a 

cumprirem. Percebemos, na transcrição dos dois depoimentos abaixo, que a escola 

exerce uma importância para essas pessoas. 

 

A escola é o caminho para se viver melhor. Eu era uma pessoa que não 

sabia de nada, hoje eu tô aprendendo (MARIA, 35 anos).  

 

Na escola eu espero aprender o que eu não sei, o que eu não aprendi, o 

que eu não tive oportunidade de aprender (JUSSARA, 48 anos). 

 

Maria atribui a aquisição do seu saber à escola. Ao fazer isso, ela manifesta 

uma concepção de que todo conhecimento que ela tinha antes do seu ingresso na 

instituição escolar não era importante, pois ela considera “que não sabia de nada”. 

Durante a sua entrevista percebemos que ela apresentava uma autoestima baixa. 

Acreditamos que essa situação contribuiu para que ela relacione aprendizagem 

somente à escolarização e, com isso, desvalorizasse seus saberes cotidianos e as suas 

experiências vivenciadas. 

Nessa perspectiva, Soligo (2010, p. 4), alerta que  

 

A aprendizagem não é resultado apenas de ações pedagógicas 
especialmente planejadas: a partir do momento em que nasce, o ser 
humano começa a aprender, tanto o que lhe é ensinado de forma 
intencional como o que pode aprender pelo simples fato de estar vivo, 
convivendo com outras pessoas em ambientes sociais diversificados. 
Muitas coisas que sabemos não nos foram formalmente ensinadas. 

 

Diferentemente de Maria, a estudante Jussara tem uma visão oposta acerca 

da aquisição de saberes, pois ela espera aprender o que ainda não sabe e o que não 

teve oportunidade de aprender. No que tange à fala de Maria, Fonseca (2005, p. 49) 

diz que “os alunos da EJA trazem para a escola a esperança de que o processo 

educativo lhes confira novas perspectivas”. Através da entrevista realizada com 

Maria, foi possível também saber que é a primeira vez que ela está tendo contato 

com a escola, ou seja, ela passou a infância, adolescência, juventude e parte da vida 

adulta afastada da escola. E agora ela procura a escola, pois quer “crescer”. O que 
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seria essa concepção de crescimento, que no imaginário dessa aluna, a escola lhe 

proporcionaria? Acreditamos que essa concepção está relacionada ao seu 

desenvolvimento pessoal. Nessa perspectiva, Medeiros (2008, p. 10) fala que “Os 

jovens e adultos que procuram a EJA embora tenha uma bagagem de 

conhecimentos adquiridos de forma informal, fundados em suas crenças e valores já 

constituídos, tem necessidade da educação formal para satisfação de necessidades 

pessoais ou referentes ao mundo do trabalho”. 

Embora Maria e Jussara confiram sentidos diferentes em relação à escola, as 

duas estudantes têm algo em comum, “a trajetória de negações de direitos, de 

exclusão de marginalização”. (ARROYO, 2007, p. 29).  

Mesmo diante da situação de terem seus direitos negados em relação à 

escolarização, na atualidade existe algo que motiva os alunos, uma vez afastados da 

escola, a retornarem. Com isso, a escola assume significativa importância no 

imaginário desses alunos. No caso específico dos nossos entrevistados, essa 

importância está relacionada à constituição da escola como lugar por excelência 

para o preparo para o mercado de trabalho. De acordo com Magliorini e Salles 

(2007, p. 4), “a escola é um elo importante entre o sujeito e o mercado de trabalho”. 

Para Fonseca (2002, p. 49), 

 

A maioria dos jovens e adultos que procuram uma sala de aula, na 

realidade, buscam se manter no emprego ou conseguir um emprego 

melhor e, consequentemente obter um salário melhor ou apenas 

conseguir um emprego que possa da estabilidade para sua família. 

 

Relacionando escola e mercado de trabalho, Maria assim relatou: 

 

Eu mesma estou querendo arrumar outro emprego, pois mexer com 

artesanato está complicado. Eu fui procurar um emprego e exigiro o 

primeiro grau. Então, assim... eu me senti mal porque eu não tenho o 

primeiro grau. E também quem não estuda fica dependendo dos outro, 

se passando por analfabeto e isso é muito humilhante (MARIA, 35 

ANOS). 
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O depoimento de Maria apresenta dois aspectos importantes: primeiro, ela 

se sente incompleta por não possuir o primeiro grau, exigência do mercado de 

trabalho; segundo, ela expressa o sentimento de humilhação por ficar dependendo 

de outras pessoas e também por ser tratada como analfabeta. Maria, no seu dia a 

dia, além de se sentir mal pela sua incapacidade de transcender na sociedade, sente-

se oprimida. A sua situação remete-nos ao que Paulo Freire diz: 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 

entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 

sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem mais que eles, 

para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que 

não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 

conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela 

(FREIRE, 2005, p. 34). 

 

É importante ressaltar que para os participantes desta pesquisa a 

escolarização tem finalidades definidas, pois além de serem sujeitos pressionados 

pelas demandas do mercado de trabalho e pelos critérios de uma sociedade onde o 

saber letrado (saber escolar) é altamente valorizado, esses estudantes Pataxó, são 

movidos pelas suas intenções, manifestando expectativas em relação à continuidade 

dos estudos. Tais aspirações destacam-se no depoimento exibido abaixo doa Pataxó 

Airumã: 

 

Eu voltei a estudar porque eu sentia vergonha por não saber ler e 

escrever. Eu não queria sujar mais o dedo para assinar meu nome. Eu 

também quero aprender matemática. Às vezes não entra na minha cabeça. 

Eu preciso aprender essa matéria porque eu trabalho com vendas, então 

é a minha necessidade. (AIRUMÃ, 50 anos). 

 

O desejo de saber ler e escrever foi uma das principais razões apontadas por 

Airumã para justificar seu retorno à escola. A escolarização desta estudante tem lhe 

proporcionado sair do lugar de exclusão a que foi submetida por tantos anos da sua 

vida. A sua condição de analfabeta lhe causou vergonha e humilhação em ter que 

sujar o dedo para assinar o seu nome. Paulo Freire nos leva a refletir sobre a 

situação de Airumã, ao esclarecer que: 
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O oprimido é aquele que tem sua humanidade diminuída pelos 

opressores, e ter a humanidade diminuída implica em se reconhecer 

inacabado, inconcluso, reconhecendo assim sua desumanização. É 

também, e talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação, que os 

homens se perguntam sobre a outra viabilidade - a de sua 

humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, que os inscreve num 

permanente movimento de busca. (FREIRE, 2005, p. 32) 

 

A busca de Airumã pela escola tem sido também uma busca constituída no 

desejo em aprender matemática. Apesar de sentir dificuldade, pois segundo ela, a 

matemática „às vezes não entra na sua cabeça‟, mesmo assim ela insiste na busca do 

aprendizado, buscando nas aulas de matemática obter conhecimentos necessários 

ao enfrentamento dos desafios quando está trabalhando com vendas. 

Medeiros (2008, p. 19) ressalta que “jovens e adultos, mulheres ou homens 

que deixaram de estudar em outros momentos, ao buscar a EJA demonstram 

arrependimento ou mesmo vergonha, buscando agora a oportunidade de 

concretizar projetos de crescimento pessoal e profissional. Mas, ao mesmo tempo, 

demonstram orgulho de sua condição de agora estudante, de alguém que está 

correndo atrás do tempo perdido”. São as perspectivas, apresentadas por Izabel, Maria 

e Gão: 

 

Eu pretendo conseguir um emprego melhor, adquirir mais 

conhecimentos, ficar atualizada e cursar uma faculdade (IZABEL, 40 

anos). 

 

Eu voltei a estudar para ajudar meus filhos, poder abrir uma conta e 

sentir importante. Se Deus permitir, se for da vontade Dele eu pretendo 

melhorar cem por cento. Eu penso em cursar uma faculdade. Me formar 

em algo ou quem sabe conseguir um trabalho num caixa de 

supermercado. Eu pretendo aprender mais e mais (MARIA, 35 anos). 

 

Eu voltei a estudar porque a idade está chegando. Aí, eu retornei a 

escola pra concluir o estudo e arrumar um serviço mais leve (GÃO, 30 

anos). 

 

Nos depoimentos desses três Pataxó, Izabel, Maria e Gão, constatamos que 

além de outros aspectos, o trabalho, seja pela falta dele (desemprego) ou na busca 
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de um emprego melhor, tem sido um dos fatores que tem motivado a atribuírem 

sentido à escola. Medeiros (2008, p. 10) fala que,  

 

Embora esses alunos tenham uma bagagem de conhecimentos 

adquiridos de forma informal, fundados em suas crenças e valores já 

constituídos, eles tem necessidades da educação formal para satisfação 

de necessidades pessoais ou referentes ao mundo do trabalho. 

 

Através dos depoimentos de Izabel, Maria e Gão, também verificamos que a 

busca destes estudantes pela escola reside na necessidade de aprenderem os 

conhecimentos da matemática escolar, visto que tais conhecimentos têm sido 

percebidos por eles como necessários para ajudar os filhos em casa nas atividades 

escolares, poder abrir uma conta no banco e no futuro poder cursar faculdade. Leão 

(2006, p. 36) esclarece que: 

 

A motivação desses alunos diante da escola se dará em face da forma 

como cada um elabora sua experiência de crescer em meio à 

desigualdade social e do significado que a educação irá adquirir em sua 

vida. 

 

Em meio às análises das expectativas dos estudantes em relação à escola e a 

sua relação com o ensino da matemática, percebemos que a escola, para esses, tem 

se constituído como uma experiência imbricada de valores, projetos de vida e 

expectativas em relação à própria escola e, consequentemente, o seu ensino. E nesse 

sentido, Oliveira (2008, p.145), nos alerta que “é preciso que a escola tenha claro 

quem são os jovens e adultos que procuram a escola e quais as suas expectativas, 

bem como que sujeitos e sociedade ela quer ajudar a construir, para assim definir 

objetivos, metodologias que atendam aos interesses desses alunos”. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, desenvolvido na aldeia Coroa Vermelha, localizada no 

município de Santa Cruz Cabrália – BA pretendemos compreender os sentidos que 

os estudantes Pataxó, matriculados na EJA, atribuem a conhecimentos matemáticos 

para as suas vidas. Partimos do pressuposto que os participantes desta pesquisa, 

antes de iniciarem seus processos de escolarização, já desenvolviam ideias, 

conceitos e procedimentos matemáticos. No contexto da nossa pesquisa, 

constatamos que os estudantes entrevistados vivem cotidianamente a matemática 

na sociedade na qual estão inseridos e, também, na atualidade, tais pessoas tem 

procurado a escola para aprenderem a matemática no contexto escolar, movidos 

por necessidades emergentes na aldeia e, nesse sentido, apresentam expectativas e 

aspirações em relação à instituição escolar e, consequentemente, à matemática que 

estão aprendendo. 

 A investigação deu-se sob a orientação dos pressupostos metodológicos da 

pesquisa qualitativa e os dados empíricos foram obtidos através de questionários e 

entrevistas semiestruturadas realizadas com cinco estudantes Pataxó da 

modalidade EJA, ofertada na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha. 

 Três aspectos contribuíram de forma significativa para compreendermos os 

sentidos atribuídos aos conhecimentos matemáticos pelos estudantes Pataxó, da 

EJA, entrevistados. Primeiro, buscamos conhecer as histórias de vida de cada 

participante da pesquisa, propositando saber se a matemática esteve presente na 

vida dessas pessoas antes do processo de escolarização delas. Segundo, através dos 

depoimentos, destacamos os sentidos dos conhecimentos matemáticos através das 

relações cotidianas dos estudantes na aldeia. Por fim, conhecermos as expectativas 

desses sujeitos em relação à matemática que estão aprendendo na escola. 

 Ao tomarmos a Etnomatemática como enfoque desta pesquisa, nos 

apropriamos dos pressupostos teóricos e filosóficos de Ubiratan D´Ambrosio e de 

outros pesquisadores dessa área do conhecimento para podermos compreender a 

presença das diversas dimensões dos conhecimentos matemáticos (tradicional, 

cotidiano e escolar) no contexto cultural do povo Pataxó. Nesse sentido, este estudo 
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nos permitiu compreender de que forma os participantes desta pesquisa utilizaram 

e vem utilizando os conhecimentos matemáticos nas suas atividades cotidianas.  

  A perspectiva antropológica da Etnomatemática nos permitiu escutar os 

estudantes Pataxó da EJA que deram vozes a esta pesquisa e ao ouvir essas vozes, 

compreendemos que a matemática é inerente ao povo Pataxó. Através das suas 

relações com o meio ambiente em que vivem e viveram, esse povo desenvolveu os 

conhecimentos matemáticos que necessitavam e na cotidianidade vem utilizando a 

matemática em um novo contexto, marcado principalmente pelos desafios impostos 

na sociedade contemporânea, principalmente, pela disseminação das novas 

tecnologias digitais de informação, característica de um mundo globalizado e de 

uma sociedade capitalista. 

 No contexto da EJA, a Etnomatemática tem um papel importante na vida dos 

estudantes Pataxó, pois, ao valorizar os conhecimentos matemáticos, a identidade e 

o modo de interpretar matematicamente a realidade dos alunos, contribui para o 

processo de recuperação da dignidade humana desses alunos, uma vez que 

estiveram durante muito tempo excluídos do sistema educacional e enfrentaram 

várias barreiras discriminatórias impostas pela sociedade. 

 Sob o ponto de vista da Educação Matemática, nesta pesquisa trazemos à 

tona a importância dos conhecimentos matemáticos desenvolvidos pelos estudantes 

da EJA em seus cotidianos e, ao mesmo tempo, a necessidade de articulação desses 

conhecimentos com os conhecimentos matemáticos aprendidos no âmbito escolar. 

Dessa forma, a Escola Pataxó de Coroa Vermelha, juntamente com seus professores, 

precisam ter clareza do tipo de sujeito que desejam formar, pois pensar a Educação 

Matemática a ser realizada com esses alunos, é considerar as possíveis implicações 

da matemática para um duplo objetivo: formar os estudantes indígenas como 

cidadãos brasileiros plenos, para conhecerem e exercitarem seus direitos e deveres 

no interior da sociedade brasileira e, também, garantir que continuem exercendo 

amplamente sua cidadania no interior da sociedade indígena à qual pertencem.  
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A – Cópia do questionário utilizado na construção dos dados 
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

Projeto de Pesquisa: Sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos 

conhecimentos matemáticos para as suas vidas. 

Objetivo: Compreender os sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos 

conhecimentos matemáticos para as suas vidas. 

Aluno: Wiliam Gonçalves Silva – E-mail: wilian.educ@hotmail.com 

Orientador: Profº. Dr. Jorge Costa do Nascimento – E-mail: 
pepeucosta1@hotmail.com 

 

As informações coletados por meio deste instrumento serão utilizadas com 

finalidade estritamente científica, com base na Resolução nº 196, de 10 de outubro 

de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Qual o seu sexo? (    ) Feminino         (    ) Masculino. 
 

1.2 Nome (opcional): _____________________________________________ 

1.3 Qual a sua idade? 

(    ) Menos de 17 anos 

(    ) 17 anos 

(    ) 18 anos 

(    ) Entre 19 e 25 anos 

(    ) Entre 26 e 33 anos 

(    ) Entre 34 e 41 anos 

mailto:wilian.educ@hotmail.com
mailto:pepeucosta1@hotmail.com
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(    ) Entre 42 e 49 anos 

(    ) 50 anos ou mais 

1.4 Naturalidade: ________________________________________________ 

1.5  Localidade onde mora: ___________________________ Estado: ______ 

1.6  Endereço: ______________________________ Fone: ____________ 

1.7  Como você se considera: 

(    ) Branco(a) 

(    ) Pardo(a) 

(    ) Preto(a) 

(    ) Amarelo(a) 

(    ) Indígena / Pataxó 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A FAMILIA: 

2.1 (    ) Monoparental (mora sozinho) 

2.2 (    ) Monoparental (mora com a mãe e pai)  

2.3 (    ) Comum (mora com a/o esposa/o e/ou os filhos) 

2.4 (    ) Mora com parentes  

2.5 (     ) Mora com amigos 

2.6 (     ) Reside no empregado 

2.7 (    ) outro tipo 

2.8 Tem filhos? 

(    ) SIM Quantos? ______ 

(    ) NÃO 

2.9  Número de pessoas que habitam na residência: ________________ 

3. SITUAÇÃO CONJUGAL: 

3.1 (    ) casado (a)  

3.2 (    ) solteiro (a)  
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3.3 (    ) viúvo (a)  

3.4 (    ) tenho um companheiro (a) 

3.5 (    ) separado (a) 

4. SITUAÇÃO DE TRABALHO 

4.1 Você trabalha atualmente?     (   ) Sim      (   ) Não 

4.2 Você já trabalhou     (   ) Sim      (   ) Não 

4.3 Em que você trabalha atualmente? 

(     ) Na agricultura                 (     ) No campo                    (     ) Na fazenda 

(     ) Na pesca               (     ) Na indústria             (     ) Na construção civil 

(     ) No comércio                  (     ) No banco                  (     ) No transporte 

(     ) Na hotelaria                 (     ) Outros serviços 

(     ) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal 

(     ) Atividade informal. Qual? __________________________________ 

(    ) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares,    

cozinha, artesanato, carpintaria etc.) 

(  ) Trabalho doméstico em casa de outras pessoas. Que tipo de ocupação? 

__________________________________________________  

(      ) No lar (sem remuneração) 

(      ) Outro 

5 TIPO DE RESIDÊNCIA 

5.1 (    ) Casa  5.2 (    ) Prédio com 02 pisos 5.3 (     ) Quarto 5.4 (     ) Barraco  

5.5 (    ) Outro. Qual? _____________________________________________  

5.6. condição de moradia  

5.7 (  ) Alugada 5.8 (   ) Cedida 5.9 (   ) Própria 5.10 (   ) Outro – Qual? 

______________________________________________________________ 
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6 ESCOLARIZAÇÃO 

6.1 (   ) Sabe ler         

6.2. (   ) Sabe escrever 

6.3. Quantos anos você tinha quando deixou de frequentar a escola regular? 

(     ) Menos de 10 anos 

(     ) Entre 10 e 14 anos 

(     ) Entre 15 e 18 anos 

(     ) Entre 19 e 24 anos 

(     ) Entre 25 e 30 anos 

(     ) Mais de 30 anos 

(     ) Nunca frequentei antes 

Qual o motivo?_______________________________________________ 

6.4 Qual principal motivo fez você matricular na EJA ou voltar a estudar?  

        (     ) Conseguir um emprego 

       (     ) Progredir no emprego atual 

                 (     ) Conseguir um emprego melhor 

        (     ) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado 

                 (     ) Outro motivo. Qual? ______________________________________ 

6.5 Com relação às disciplinas:  

6.6  Qual é a disciplina que mais gosta de estudar? _____________________ 

Por quê? ______________________________________________________  

6.7  Qual é a disciplina que menos gosta de estudar? ___________________ 

Por quê? ______________________________________________________  

 

Local e data: _____________________________de __________ de 2015 

 

Obrigado por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE B – Cópia da entrevista utilizada na construção dos dados 
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Formação de Professores – PPG-ECFP 

 

Projeto de Pesquisa: Sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos 

conhecimentos matemáticos para as suas vidas. 

Objetivo: Compreender os sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem aos 

conhecimentos matemáticos para as suas vidas. 

Aluno: Wiliam Gonçalves Silva – E-mail: wilian.educ@hotmail.com 

Orientador: Profº. Dr. Jorge Costa do Nascimento – E-mail: 
pepeucosta1@hotmail.com 

 

As informações coletados por meio deste instrumento serão utilizadas com 

finalidade estritamente científica, com base na Resolução nº 196, de 10 de outubro 

de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. 

 
 Roteiro da entrevista 

 

1. Dados pessoais: 

Nome (opcional): ________________________________________________ 

Pseudônimo: ______________________ Data da aplicação: ____/____/____ 

 

1) Fale sobre você. Onde você nasceu? Como foi sua infância? 

2) Sobre o lugar onde você. Como que as pessoas viviam nesse lugar? 

3) Você considera que a vida naquela época era difícil ou fácil? Por quê? 

mailto:wilian.educ@hotmail.com
mailto:pepeucosta1@hotmail.com
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4) Fale sobre um acontecimento que marcou a sua vida na infância ou 

adolescência? 

5) Sobre a palavra “matemática”. O que você pensa sobre ela? 

6) Antes de estudar você já mantinha contato com a Matemática? Onde? 

Como? 

7) Onde você aprendia Matemática? Quem ensinava Matemática para 

você? 

8) Você utiliza a Matemática no seu dia-a-dia? Em quais situações? 

9) No seu dia-a-dia, em quais situações a Matemática tem lhe ajudado? 

10) No seu dia-a-dia, em quais situações a Matemática tem sido 

obstáculo? 

11) Você interrompeu os estudos alguma vez? Por quê? 

12) O que o (a) motivou a estudar novamente? 

13) O que você pretende com a Matemática que você está aprendendo na 

escola? 

14) A matemática que você está aprendendo na escola tem lhe ajudado no 

seu dia-a-dia? Comente. 

15) Até quando pretende estudar?  

 

 

 

Obrigado por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE 
 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

 

Prezado (a) Senhor (a), sou Wiliam Gonçalves Silva, aluno do Curso de 

Mestrado em Educação Científica e Formação de Professores – PPG - ECFP, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Jequié-Bahia. Eu e 

o professor Jorge Costa do Nascimento estamos realizando uma pesquisa intitulada 

“SENTIDOS QUE OS ESTUDANTES PATAXÓ DA EJA CONFEREM AOS 

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA AS SUAS VIDAS”. Tem como 

objetivo central compreender os sentidos que os estudantes Pataxó da EJA conferem 

aos conhecimentos matemáticos para as suas vidas. Por isso, o (a) convidamos a 

participar deste projeto, pois entendemos que esta pesquisa poderá contribuir para 

a discussão do ensino de Matemática na EJA no contexto da educação escolar 

indígena. Sua participação será voluntária e consistirá em responder uma 

entrevista, após assinar duas vias deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), uma via ficará com o (a) senhor (a) e a outra sob a minha 

responsabilidade. Se alguma pergunta da entrevista lhe causar desconforto, poderá 

deixar de responder a questão. Garantimos anonimato da sua identidade, liberdade 

para retirar-se da pesquisa em qualquer fase dela sem sofrer nenhum prejuízo, não 

terá gastos financeiros nem qualquer forma de ressarcimento ou indenização 

financeira pela participação, pois ela embora seja muito importante, não é 

obrigatória. Os resultados desta pesquisa serão publicados de forma anônima na 

dissertação do Mestrado e também em artigos em revistas especializadas. A 

gravação das entrevistas e sua transcrição em papel serão arquivadas pelo 

pesquisador por cinco anos. Qualquer esclarecimento sobre a pesquisa pode ser 
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obtido com o aluno Wiliam Gonçalves Silva na Secretaria Municipal de Educação 

de Porto Seguro - Bahia, situada Rua Pero Vaz de Caminha s/n – Centro – Porto 

Seguro – Bahia – CEP 45810-000, pelo e-mail: wilian.educ@hotmail.com, ou pelo 

telefone (73) 9989-4393. Com o orientador Jorge Costa do Nascimento pelo e-mail: 

pepeucosta1@hotmail.com, ou pelo fone: (73) 8828- 6297, e também no Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP/UESB) 

pelo telefone (73) 35289727, pelo e-mail cepuesb.jq@gmail.com ou no seguinte 

endereço: Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho, Jequié – Bahia.  

 

 

_______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

 

_______________________________________________ 

Participante da Pesquisa 

 

 

Coroa Vermelha - BA, 11 de Maio de 2015. 

 

 

 

 

Obrigado por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE D – Termo Autorização de Uso de Imagens e Depoimentos – TAUID 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

Eu ____________________________________________________________, CPF 

__________________________, RG_____________________________, depois de 

conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 

e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Wiliam 

Gonçalves Silva e o Prof. Dr. Jorge Costa do Nascimento do projeto de pesquisa 

intitulado “SENTIDOS QUE OS ESTUDANTES PATAXÓ DA EJA CONFEREM 

AOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA AS SUAS VIDAS”. a realizar 

as fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer 

ônus financeiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização destas 

fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisadores da 

pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que 

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.º 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo 

Decreto Nº 5.296/2004).  

Coroa Vermelha - BA, _____ de ____________ de 2015. 

 

___________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

_______________________________________ 
Participante da Pesquisa 
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APÊNDICE E – Modelo do termo de autorização – Direção da Escola Indígena 
Pataxó Coroa Vermelha 
 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, Vilma Matos Soares dos Santos, ocupante do cargo de Diretora da Escola 

Indígena Pataxó Coroa Vermelha, situada na aldeia Coroa Vermelha, no município 

de Santa Cruz Cabrália, AUTORIZO a coleta de dados do projeto de pesquisa 

intitulado “SENTIDOS QUE OS ESTUDANTES PATAXÓ DA EJA CONFEREM 

AOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA AS SUAS VIDAS” do 

pesquisador Wiliam Gonçalves Silva após a aprovação do referido projeto pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

- UESB 

 

 

Jequié, 01 de setembro de 2014 

 

 

 

________________________________________________ 
Vilma Matos Soares dos Santos  

Diretora da Escola Indígena Pataxó  
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APÊNDICE F – Modelo do termo de autorização – Secretaria Municipal de 
Educação 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu Sandra Regina Chagas, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Educação 

do Município de Santa Cruz de Cabrália - Bahia, após os devidos esclarecimentos 

quanto ao objeto, objetivos e procedimentos do estudo intitulado “SENTIDOS 

QUE OS ESTUDANTES PATAXÓ DA EJA CONFEREM AOS 

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS PARA AS SUAS VIDAS”, autorizo que o 

autor da dissertação, Wiliam Gonçalves Silva: a) realize a pesquisa na Escola 

Indígena Pataxó Coroa Vermelha, localizada na comunidade indígena de Coroa 

Vermelha, Santa Cruz de Cabrália - Bahia; b) tenha acesso a informações sobre a 

EJA na Secretária Municipal de Educação de Santa Cruz de Cabrália - Bahia e sobre 

essa unidade escolar (atas, diários, dados estatísticos, entre outros); c) realize 

reuniões, entrevistas e gravação em áudio e vídeo com os/as alunos/as e 

professores (as) da EJA, para tanto, deve-se negociar a participação diretamente 

com o/a aluno/a e professor (a); d) utilize o nome real e a fotografia da escola; e) 

publique os resultados da pesquisa.  

 

Jequié - BA, 01de setembro de 2014. 

 

________________________________________________ 
Sandra Regina Chagas  

Secretária Municipal de Educação do Município de Santa Cruz de Cabrália – Bahia 
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APÊNDICE G – Modelo do termo de autorização – Secretaria de Assuntos 
Indígenas / FUNAI 
 
 

  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu Gabriel Florêncio de Jesus, ocupante do cargo de Secretário de Assuntos 

Indígenas / FUNAI na aldeia de Coroa Vermelha, Município de Santa Cruz de 

Cabrália - Bahia, após os devidos esclarecimentos quanto ao objeto, objetivos e 

procedimentos do estudo intitulado “SENTIDOS QUE OS ESTUDANTES 

PATAXÓ DA EJA CONFEREM AOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS 

PARA AS SUAS VIDAS” autorizo que o autor da dissertação, Wiliam Gonçalves 

Silva: a) realize a pesquisa na Escola Indígena Pataxó Coroa Vermelha, localizada 

na comunidade indígena de Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabrália - Bahia; b) 

tenha acesso a informações sobre a EJA na Secretária Municipal de Educação de 

Santa Cruz de Cabrália - Bahia e sobre essa unidade escolar (atas, diários, dados 

estatísticos, entre outros); c) realize reuniões, entrevistas e gravação em áudio e 

vídeo com os/as alunos/as e professores (as) da EJA, para tanto, deve-se negociar a 

participação diretamente com o/a aluno/a e professor (a); d) utilize o nome real e a 

fotografia da escola; e) publique os resultados da pesquisa.  

 

Jequié - BA, 01 de setembro de 2014. 

________________________________________________ 
Gabriel Florêncio de Jesus 

Secretário de Assuntos Indígenas / FUNAI na aldeia de Coroa Vermelha 
 


