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Resumo 

 

O presente trabalho iniciou-se e configurou-se na formação inicial do curso de 
Pedagogia da FACIP/UFU, a fim de propiciar uma discussão/reflexão das potencialidades de 
implementação da lei 10639/03 na prática docente. Tendo como referencial teórico 
D´Ambrosio (2001), buscando subsídios no Programa Etnomatemática e os eixos norteadores 
do PCN-Matemática para o bloco de conteúdos Números e Operações, as discentes 
elaboraram uma proposta didática, sob a orientação da professora da disciplina Construção do 

Conhecimento Matemático. A proposta tinha como objetivo, propiciar aos alunos da educação 
fundamental, a oportunidade de conhecerem, reconhecerem e ressaltarem os valores da 
cultura africana, interligando matemática, cultura e educação. A proposta apresentou 
atividades envolvendo a descoberta do Osso de Ishango como primeiro registro matemático 
da humanidade. Ganhou vida explorando o raciocínio lógico-matemático africano investigado 
no osso, interligando-se, historicamente, com o processo primitivo de contagem. Acredita-se, 
conforme D´Ambrosio (2003) que o professor é o principal idealizador da etnomatemática, 
levando em consideração os fatos e acontecimentos que fazem parte do ambiente cultural no 
qual o educando vive, potencializando a imersão da cultura africana no espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática, História da Matemática, cultura africana. 
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Apresentação 

 

Na visão dos PCN a proposta de um trabalho interdisciplinar, ou seja, a abordagem da 

pluralidade cultural é um empreendimento que exige saberes específicos e variados. Os PCN 

consideram que 

 

A temática da Pluralidade Cultural diz respeito ao conhecimento e à valorização 
das características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem 
no território nacional, as desigualdades e à crítica às relações sociais 
discriminatórias e excludentes que permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao 
aluno a possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, multifacetado 
e algumas vezes paradoxal. 
 

 (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p.19). 
 

  

A temática Pluralidade Cultural tenta despertar e valorizar a necessidade de se 

respeitar essas características étnicas e culturais desses grupos sociais diferentes que 

convivem no território nacional, oferecendo ao educando uma possibilidade de ver o seu país 

como um país complexo. Nesse sentido, temos que reconhecer e valorizar essa diversidade 

cultural do Brasil atuando sobre a discriminação e a exclusão buscando o pleno exercício da 

cidadania. 

No contexto da Educação Matemática, tem-se a possibilidade de pensar em um 

trabalho interdisciplinar que se apropria das ideias apontadas anteriormente, por meio do 

Programa de Pesquisa Etnomatemática.  
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Esse trabalho aponta para as questões étnico-raciais neste contexto, no sentido de 

promover a discussão/reflexão das potencialidades de implementação da lei 10639/03 na 

formação inicial em Pedagogia.  

As discentes foram orientadas, inicialmente, pela professora da disciplina Construção 

do Conhecimento Matemático
1, a elaborarem uma proposta didática, com o objetivo de 

propiciar ao educando a construção do conhecimento matemático referente ao tema Números 

e Operações, por meio de um enfoque cultural, apoiando-se nas teorizações da 

Etnomatemática. Após algumas sessões de orientação extra-classe, as discentes optaram pela 

temática do conhecimento africano, destacando o osso de Ishango como primeiro registro 

matemático da humanidade.  

A intencionalidade desta ação na formação inicial em Pedagogia, emerge da 

necessidade e da crença de que é necessário criar uma proposta didática, a fim de propiciar 

aos alunos da educação básica, a oportunidade de conhecerem, reconhecerem e ressaltarem os 

valores das culturas africana e afro-brasileira, interligando matemática, cultura e educação. 

  Justificativa 

Nos PCN (2000) destaca-se, em relação ao bloco de conteúdos Números e Operações, 

que 

ao longo do ensino fundamental os conhecimentos numéricos são construídos e 
assimilados pelos alunos num processo dialético, em que intervêm como 
instrumentos eficazes para resolver determinados problemas e como objetos que 
serão estudados, considerando-se suas propriedades, relações e o modo como se 
configuram historicamente. Nesse processo, o aluno perceberá a existência de 
diversas categorias numéricas criadas em função de diferentes problemas que a 
humanidade teve que enfrentar – números naturais, números inteiros positivos e 
negativos, números racionais (com representações fracionarias e decimais) e 
números irracionais. À medida que se deparar com situações – problema – 
envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação -, 
ele irá ampliando seu conceito de número.  

 

Os PCN (2000) ainda apontam que a construção e a utilização do conhecimento 

matemático não são feitas apenas por matemáticos, cientistas ou engenheiros, mas de formas 

                                                           

1 Essa disciplina foi ministrada no primeiro semestre de 2010. 
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diferenciadas, por todos os grupos socioculturais, que desenvolvem e utilizam habilidades 

para contar, localizar, medir, desenhar, representar, jogar e explicar, em função de suas 

necessidades e interesses. Valorizar esse saber matemático intuitivo e cultural, aproximar o 

saber escolar do universo cultural em que o aluno esta inserido é de fundamental importância 

para o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, ao dar importância a esse saber, a 

escola contribui para a superação do preconceito que a matemática é um conhecimento 

produzido exclusivamente por determinados grupos sociais e sociedades mais desenvolvidas. 

 Diante dessas implicações, considera-se de extrema importância levar para o contexto 

da sala de aula de Matemática, os valores e a cultura africana no que se refere ao tema 

Números e Operações. Desse modo, poder-se-á atingir os objetivos específicos de conhecer, 

valorizar e reproduzir os primeiros registros do processo primitivo de contagem, legitimando 

as origens africanas do conhecimento matemático e promover um ação didática no que tange 

a implementação da Lei 10639/03. 

Fundamentação Teórica 

A imigração, no Brasil, deixou fortes marcas na demografia, cultura e economia do 

país, existindo assim diversas etnias, valores e culturas, fruto da “junção” de tradições e 

crenças presente nos imigrantes. Tendo em vista a base cultural afro-indígena no Brasil, as 

quais ainda fazem parte de uma desvalorização sócio-cultural da sociedade vigente, 

considera-se relevante a implementação da lei 10639/03, por meio de projetos escolares, 

tendo como referencial teórico o Programa Etnomatemática. 

A Etnomatemática surgiu no Brasil em 1975 a partir dos trabalhos de Ubiratan 

D`Ambrosio (Professor Emérito de Matemática da Universidade Estadual de Campinas / 

UNICAMP), por meio de contribuições da Antropologia e outras áreas.  A Etnomatemática, 

segundo D´Ambrosio (2001) é um programa de pesquisa com óbvias implicações 

pedagógicas. Nesse sentido, podemos lançar novos olhares para uma cultura diversificada nos 

projetos políticos pedagógicos de uma escola incentivando a cultura de diferentes grupos da 

sociedade.  

D’Ambrosio (2001) utiliza-se do termo “Programa Etnomatemática” para referir-se a 

um programa de pesquisa que busca o conhecimento e a compreensão dos modos de geração, 

transmissão, institucionalização e difusão de conhecimentos. Assim, sob o nosso ponto de 
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vista, uma etnomatemática compreende um conjunto de idéias, conhecimentos e fazeres — 

relativos a classificação, inferência, ordenação, explicação, modelação, contagem, medição e 

localização espacial e temporal — que se origina, “vive” e se renova a partir das necessidades 

que um grupo de pessoas sente de sobrevivência e transcendência. Reconhecemos, tal como 

Costa (2009), que tais necessidades ocorrem num contexto histórico e cultural indissociável 

da linguagem utilizada pelo grupo; dos códigos de comportamento adotados; das práticas 

sociais; dos valores; dos mitos e ritos; dos conhecimentos modificados ou apreendidos por 

meio da dinâmica cultural do encontro; das relações de poder que se estabelecem entre o 

grupo e a natureza, entre as pessoas do próprio grupo e entre o grupo e outros grupos; da arte 

e da religiosidade do próprio grupo, bem como de outros conhecimentos e manifestações 

culturais compartilhados por membros seus.  

Vários trabalhos em Educação Matemática apontam caminhos possíveis para a 

implementação de Lei 10639/03. Mesmo não identificando os conhecimentos geométricos 

negros e como etnomatemáticas, Gaspar (2003) traz algumas análises sobre eles, apresentando 

sugestões para seus estudos na formação de professores. Por sua vez, o trabalho de Oliveira e 

Barbosa (2009) junto à formação inicial em Pedagogia também é inspirador. As autoras 

propõem a implementação da Lei 10.639/03 por meio de propostas didáticas que foram 

discutidas na disciplina Construção do Conhecimento Matemático em 2009, com o intuito de 

propiciar aos futuros alunos da escola básica a oportunidade de conhecerem, reconhecerem e 

ressaltarem os valores da cultura afrobrasileira, interligando matemática, cultura e educação. 

As atividades envolveram o jogo Mancala, explorando o raciocínio lógico-matemático de 

matriz africana, os tradicionais sonas gráficos do nordeste da Angola, trabalhando com a ideia 

de simetria e com uma discussão/apropriação sócio-histórico-escolar do dia da Consciência 

Negra (20 de novembro).  

 Costa e Silva (2005), voltando-se para a abordagem da cultura afro-brasileira, nas 

aulas de matemática, sugeriram o uso da capoeira e do jogo de búzios — a primeira atividade, 

segundo eles, poderia ser utilizada no ensino de geometria plana e espacial, enquanto a 

segunda seria mais afeita à probabilidade. Por sua vez, Santos (2008) nos apresentou um 

trabalho no qual os tecidos de Gana servem como pretexto para o aprendizado conjunto da 

matemática escolar – geometria, principalmente – e cultura africana.  
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Mais recentemente, Costa (2009) sugeriu que uma imersão na tradição de festas 

populares tais como o maracatu e o congado nos permite encontrar interessantes elementos 

para o ensino de matemática em paralelo com a abordagem da cultura afrobrasileira. Costa e 

Oliveira (2010), apresentaram situações didáticas que permitiram a abordagem conjunta das 

culturas africana e afrobrasileira e de alguns conteúdos matemáticos (frações, estimativa, 

permutação e arranjo, geometria plana e espacial) na X Encontro de Educação Matemática – 

ENEM, a fim de contribuir, significativamente, para com a divulgação e valorização social da 

história e cultura africana e afrobrasileira em práticas interdisciplinares, envolvendo 

Matemática, antropologia, religiosidade e arte. 

Desse modo, hoje já se constituiu um amplo aparato a partir do qual se pode elaborar 

situações didáticas que nos permitam, também no ensino de matemática, difundir as culturas 

africana e afrobrasileira. No contexto da Educação Básica, por exemplo, o primeiro senso 

matemático a ser trabalhado na escola, é o senso numérico.  

Huylebrouck (2008) afirma, na edição especial Etnomatemática da Revista Scientific 

American, que a humanidade sempre foi capaz de pensar numericamente e que nos anos de 

1950, o arqueólogo belga Jean de Heinzelin empreendeu escavações no Congo, perto da 

fronteira com Uganda na região vulcânica. Nesta investigação, próximo a um sítio do vilarejo 

de Ishango, lá foi encontrado um osso petrificado de apenas 10 cm de comprimento, ornado 

com um cristal de quartzo em uma extremidade e que trazia três séries de entalhes, agrupados.    

O estudo do osso de Ishango e suas marcas têm um significado relevante para os 

estudos matemáticos, pois se concluiu que esse osso havia sido utilizado por uma mulher a 

mais de 20.000 anos, como sendo uma espécie de calendário de seis meses baseados no ciclo 

da lua para acompanhar o ciclo menstrual. Daí então se reafirma a capacidade humana de 

pensar numericamente mesmo quando não se existia uma língua escrita como a nossa hoje, 

onde usamos vários tipos de registros e conceitos já formulados sobre o que é numero, “muito 

antes da invenção dos números escritos, as pessoas faziam marcas em ossos ou pedaços de 

pau para registrar coisas. Ainda fazemos essas marcas, geralmente no papel. As pessoas 

quando jogam, às vezes fazem marcas como estas para saber quantos pontos cada um tem” 

(Zaslavsky, 2008, p.68). 
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Da proposta: O osso de Ishango do Congo 

 A proposta didática elaborada pelas autoras, discentes do primeiro semestre do curso 

de Pedagogia da FACIP/UFU, sob a orientação da professora da disciplina Construção do 

conhecimento matemático, que ora apresentamos, teve como objetivo geral, propiciar ao 

educando a construção do conhecimento matemático referente ao tema Números e Operações, 

por meio de um enfoque cultural, apoiando-se nas teorizações da Etnomatemática. 

 Os objetivos específicos que nortearam a proposta foram o de conhecer, valorizar e 

reproduzir, com os alunos da Educação Básica, os primeiros registros do processo primitivo 

de contagem, do osso de Ishango do Congo, legitimando as origens africanas do 

conhecimento e promovendo a implementação da Lei 10639/03 na escola.  

A ideia das discentes de levar o tema “Osso de Ishango” para a sala de aula pauta-se 

na intencionalidade de fazer com que o aprendizado dos alunos tenha significado histórico e 

cultural. Por um lado, torna-se importante nesse processo de construção e aprendizagem, o 

diálogo sobre os questionamentos: de onde vem a necessidade de contar? Como surgiu, 

historicamente, a necessidade de se registrar uma ação? Esse diálogo aponta para o contexto 

da História da Matemática, como ciência reveladora do desenvolvimento da Matemática com 

produto cultural da humanidade. Por outro lado, ao se questionar como educador sobre as 

questões compreendidas no Programa Etnomatemática em diversos contextos do processo de 

ensino de aprendizagem da Matemática. 

Nesta proposta, acredita-se no estabelecimento de uma ponte que ligue o 

conhecimento dos primeiros registros do processo primitivo de contagem - por meio de 

história contada - o enfoque cultural valorizando o conhecimento e a cultura africana dentro 

da sala de aula. 

A proposta didática compreendeu-se em cinco etapas operacionais. Na primeira etapa -  

História do Osso de Ishango -  privilegiou-se os valores civilizatórios da Circularidade e da 

Oralidade
2 dentro das culturas africana e afrobrasileira, por meio da arte de contar história. A 

                                                           

2 A questão da roda, do círculo, da circularidade é muito presente nas manifestações culturais africanas e afro-
brasileiras (roda de samba, roda de capoeira, conversa ao redor da fogueira, iniciação nas religiões de matriz 
africana). A ideia da roda é permitir que a energia transite, sem hierarquias e sempre em movimento. Já na 
oralidade, os saberes são compartilhados e legitimados pela fala, tendo como valores as manifestações nos 
contos, nas lendas, na música. 
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história em linguagem adequada ao público infanto-juvenil, explora a criatividade docente, a 

fim de transmitir na circularidade, características da própria cultura africana e afrobrasileira. 

A história do osso de Ishango transita na circularidade, ressaltando os valores iniciais do 

processo primitivo de contagem. 

Na segunda etapa – Montando o quebra-cabeça histórico- propõe-se a montagem de 

um quebra-cabeça com os fatos e personagens envolvidos, tanto no contexto histórico do osso 

de Ishango, quanto no processo primitivo de contagem. A sugestão é que seja feita uma 

impressão colorida e seja recortado o número de peças adequadas à idade que será trabalhada 

a proposta.  

Já a terceira etapa – Reprodução do Osso de Ishango em massa de modelar – tem-se 

como principal objetivo a compreensão do processo de contagem como registro histórico. A 

sugestão é que o docente utilize a massa de modelar escolar ou caseira, distribua um pedaço 

para cada aluno, individualmente, e peça que, a partir da imagem ou ilustração do Osso de 

Ishango, apresentada ao grupo na história da primeira etapa, reproduzam um osso de acordo 

com a criatividade de cada um. Após a modelagem do osso personalizado por cada aluno, 

sugere-se que seja distribuido uma régua simples, para o traçado das marcas na massa de 

modelar, preparando o material para a etapa seguinte.  

A quarta – Jogo das Marcas – o docente pode fazer uma cópia da cartela da figura 1 A 

seguir, para cada aluno em papel cartão ou em cartolina. Para jogar, deve-se dividir os alunos 

em duplas. 

  1   2   3 

  4   5   6 

  7   8   9 

Figura 1 

O objetivo do jogo consiste em somar mais pontos que o adversário.  Para jogar deve-

se, colocar os cartões sobre a mesa virados de forma que o adversário não veja o número do 

cartão. O jogador deve pegar dois cartões, em sua vez, e registrar no osso modelado o número 
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que representa a soma de dois números selecionados. Em seguida, ele faz o registro escrito 

com lápis e papel na forma de traços, representando a quantidade3. A ação do registro paralelo 

no osso e em uma folha de sulfite A4, tem como proposta estabelecer a ideia do senso 

numérico, trabalhando com a representação simbólica de quantidades, por meio dos traços, 

natural dos sistemas de numeração surgidos na antiguidade.Vence o jogo quem obter a maior 

soma. 

 Com o intuito de promover o diálogo escola-família, em que cultura, respeito e valores  

africanos sejam plenamente contemplados na proposta apresentada, sugere-se que os alunos 

levem o osso confeccionado para casa e socializem, em família, o aprendizado adquirido.  

Considerações Finais 

Com esta proposta, pode-se observar que é possível modificar o pensamento de uma 

Matemática eurocêntrica, e lançar um novo olhar para a História da Matemática no sentido de 

considerar a África como berço da Matemática. 

Acredita-se que os conhecimentos culturais africanos e afro-brasileiros podem ser 

utilizados nos currículos  escolares, para a possibilidade de entendimento e reflexão sobre 

alguns processos de dominação, resistência, aceitação e reparação. Desse modo, pode-se 

procurar compreender a ação de grupos humanos sobre uma realidade ou contexto específico. 

Nessa perspectiva, compreende-se que o Programa Etnomatematica é importante e 

necessário, pois todo grupo está sujeito a esse processo de elaboração, apontando para uma 

compreensão da cultura, das crenças e religiosidade, da cognição, da epistemologia, da 

história e da política, demonstrando assim, a dimensão do programa.  

Neste relato de experiência, pretendeu-se propagar, resgatar e ressaltar os valores e 

conhecimentos de matriz africana, trazendo uma nova identidade para a formação, bem como 

para a Matemática no contexto curricular. Acredita-se que o conhecimento do osso de 

Ishango, enquanto fonte histórica, a proposta didática apresentada e tantos outros estudos de 

diversos temas matemáticos deveriam fazer parte da proposta pedagógica das escolas. Essa 

tendência além de dar significado aos conteúdos matemáticos, trabalhados à luz da História da 

                                                           

3 Dependendo do nível de ensino, pode-se trabalhar com uma variação dessa etapa e avançar para a discussão 
simbólica do nosso atual sistema indo-arábico. 
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Matemática, trazem valiosas contribuições ao processo de formação do educando no exercício 

da cidadania, tornando possível a implementação da Lei 10639/03. 

Ressalta-se, assim, a grande importância da discussão/reflexão no Programa 

Etnomatemática na formação inicial em Pedagogia, criando novas propostas pedagógicas que 

motivam o ensino da disciplina. Essa visão contextualiza-se, na formação inicial, podendo 

criar e ampliar as interpretações dos símbolos matemáticos a partir da culturas africana e afro-

brasileira na prática docente. 
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