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Resumo 

Este trabalho é um relato de experiência, que tem o objetivo divulgar uma atividade desenvolvida com 

licenciandos indígenas, nas disciplinas de Metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de 

Matemática com acadêmicos do 8º período do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena – Pedagogia, 

oferecido pela UNOCHAPECÓ (Universidade Comunitária da Região de Chapecó) e desenvolvido na Terra 

Indígena Xapecó, em Ipuaçu (SC). O planejamento proposto pelas disciplinas busca trabalhar as áreas de 

Ciências da Natureza e Matemática, com o aporte teórico-metodológico da Abordagem Temática Freireana. 

Apresentamos uma reflexão acerca da experiência interdisciplinar vivenciada, evidenciando as percepções 

dos acadêmicos a respeito deste processo pedagógico. 

 

 

Introdução 

 

A educação escolar indígena é um objeto emergente de estudo e investigação na Educação e em 

especial na Educação em Ciências e na formação de seus professores indígenas. De acordo com os 

Referenciais Curriculares para Formação de Professores Indígenas – RCFPI (2002) um dos desafios 

enfrentados pelos povos indígenas é a capacitação de professores indígenas na licenciatura intercultural para 

a construção de uma educação escolar específica, diferenciada e bilingue. Abaixo RCFPI (2002) explicita: 

 

(...) sabemos que a proposta de uma escola indígena de qualidade . específica, diferenciada, bilíngüe, 

intercultural . só será viável se os próprios índios, por meio de suas respectivas comunidades, 

estiverem à frente do processo como professores e gestores da prática escolar. E para que essa escola 
seja autônoma e contribua para o processo de auto-determinação dos povos indígenas, afinada com os 

seus projetos de futuro, é fundamental a criação de novas práticas de formação. Estas devem permitir 

aos professores indígenas atuar, de forma crítica, consciente e responsável, nos diferentes contextos 

nos quais as escolas indígenas estão inseridas (BRASIL, 2002, p.10). 
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Os autores Razera, Boccardo e Pereira (2006), Aikenhead e Lima (2009), apontam que pensar uma 

educação escolar indígena que, por sua vez, busca implantação curricular inédita como a interculturalidade, 

o bilinguismo e especificidade no currículo escolar, tem se constituído como elemento problemático devido 

à tradição de uma educação monocultural e anti-dialógica que ao longo da histórica da educação brasileira se 

estabeleceu como  o único modelo de escola.  

Pensar a formação de professores indígenas, que problematize uma educação monocultural e 

bancária, em detrimento de uma formação intercultural e dialógica, em especial no que tange ao papel da 

educação científica e da matemática, vem se constituindo como um desafio para nós envolvidos na formação 

destes profissionais da educação.  

Assim, buscamos juntos aos professores formadores, professores indígenas em processo de formação 

aos que já estão atuando e demais educadores envolvidos no processo de uma educação diferenciada e 

específica, formular e reformular, em relação aos campos de interesse e das áreas de estudo, ações coerentes 

de formação docente, adequando os cursos, seus objetivos, conteúdos e metodologias às demandas e 

discussões advindas dessa temática. Assim, os professores indígenas são formados no sentido de tornar-se 

aptos a tomar decisões sobre o seu próprio processo de formação, bem como em relação à proposta 

pedagógica das escolas indígenas em que atuam (BRASIL, p.34, 2002). 

Um dos caminhos que podem potencializar o desenvolvimento de uma educação problematizadora e 

a organização metodológica via Abordagem Temática Freireana. Esta, por sua vez, exige por parte dos 

educadores disponibilidade para o diálogo e a interação entre as áreas do conhecimento a fim de entender a 

problemática elencada como objeto de estudo. 

Portanto, investigar o Tema Gerador é investigar, é investigar o olhar dos homens sobre a realidade, 

é investigar o seu atuar sobre a realidade, ou seja, a sua práxis (FREIRE, 2008).  

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002) os temas geradores desempenham um papel 

fundamental na elaboração do conhecimento na perspectiva freireana: 

 
Os temas geradores foram idealizados como um objeto de estudo que compreende o fazer e o pensar, 

o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede 

de relações entre situações significativas individual, social e histórica, assim como uma rede de 

relações que orienta a discussão, interpretação e representação dessa realidade (DELIZOICOV, 
ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p. 165). 

 

Assim discutir o Ensino de Ciências e Matemática de forma a dialogar com a realidade das 

comunidades indígenas envolve a inserção no contexto das comunidades a fim de captar através do diálogo 
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codificador como diria Freire (2008) os problemas que dela emergem e são considerados importantes para 

aquela população. 

O desvelamento da realidade local exige um trabalho dialógico e interdisciplinar remetendo ao olhar 

das diferentes áreas do conhecimento para o objeto de estudo em questão. Assim, “no trabalho pedagógico 

de pensar o conhecimento via Tema Gerador, a interdisciplinaridade é condição para que aconteça a 

superação dos limites explicativos, presentes nas visões de mundo dos alunos (STUANI, 2010)”. 

Severino (1995) caracteriza a interdisciplinaridade enfocando a dimensão axiológica, envolvendo 

questões de natureza política e ética. Para o autor, “o saber não estabelece nexos puramente lógicos entre 

conceitos e relações formais; ele parece penetrar a dimensão axiológica, envolvendo questões de natureza 

ética e política. O saber tem também a ver com o poder e não apenas com o ser e com o fazer (SEVERINO, 

1995, p.160)”. 

Para isso, Severino (1995) discute a necessidade de pensar um projeto educacional para escola onde 

nas ações pedagógicas os fins e os meios sejam convergentes. Portanto, muito mais que um modismo a 

interdisciplinaridade está intrinsecamente ligada ao projeto de escola e educação que queremos construir. 

Nas análises de Stuani (2010, p. 78): 

[...] trabalhar interdisciplinarmente, requer uma mudança de postura frente ao conhecimento e 

ao ato educativo; exige busca constante por novos conhecimentos e um maior diálogo entre as 
áreas do conhecimento. Portanto, pensar o conhecimento em sua totalidade, envolve romper 

com as barreiras que individualizam as disciplinas, buscando perceber as interfaces que ligam 

os diferentes saberes na compreensão dos fenômenos estudados. Diria que o sentido do 

interdisciplinar está na contribuição das áreas do conhecimento, no entendimento de um objeto 

de estudo comum, desvelando as várias dimensões que o envolvem, dando um sentido de 

totalidade (STUANI, 2010, p. 78). 

Pensando a elaboração do conhecimento na perspectiva interdisciplinar, um dos desafios que se 

coloca na Educação Escolar Indígena refere-se em como trabalhar o conhecimento científico de forma a 

promover o empoderamento das comunidades indígenas a fim de que de posse do conhecimento elaborado 

enfrentem com maior rigor os problemas que emergem da sua luta pela sobrevivência. Compreende-se que 

através do diálogo entre os saberes as comunidades indígenas sintam-se fortalecidas na conquista de espaço 

e direitos em nossa sociedade. 

Buscando enfrentar este problema, foi desenvolvida na disciplina de metodologia do Ensino de 

Ciências e da matemática uma proposta interdisciplinar onde estas duas áreas do saber pudessem dialogar 

com temáticas trazidas pelos licenciandos indígenas proporcionando assim conhecimentos e práticas para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas nas escolas localizadas nas aldeias. 
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Objetivo 

 

Assim, pensar a formação de professores indígenas, que problematize uma educação monocultural e 

bancária, em detrimento de uma formação intercultural e dialógica pelo viés da interdisciplinaridade foi o 

objetivo deste trabalho.  

 

Metodologia 

 

Este trabalho foi desenvolvido com acadêmicos 8º período do Curso de Licenciatura Intercultural 

Indígena – Pedagogia, na disciplina metodologia do Ensino de Ciências e Metodologia do Ensino de 

Matemática, na Terra Indígena Xapecó, em Ipuaçu (SC). O planejamento proposto pelas disciplinas busca 

trabalhar as áreas de Ciências da Natureza e Matemática, com o aporte teórico-metodológico da Abordagem 

Temática Freireana (FREIRE,2008).  

A disciplina de metodologia do Ensino de Ciências iniciou a reflexão e a busca pela interlocução 

entre os saberes, a partir da discussão e análise da concepção de Ciência e de Conhecimento, sempre 

partindo das concepções prévias dos acadêmicos. Para compreender o Ensino de Ciências na perspectiva 

epistemológica, recorreu-se a episódios da História da Ciência, buscando perceber o conhecimento como 

uma construção humana, coletiva e em processo constante de transformação e avanços.  

Em um segundo momento buscou-se compreender o desenvolvimento histórico do Ensino de 

Ciências percebendo as tendências (Tecnicista, Escolanovista e Progressista) que acompanharam a área ao 

longo das décadas identificando entre elas as principais diferenças, destacando então os princípios da 

Educação Escolar Indígena para o Ensino de Ciências.   

No terceiro momento o objetivo era discutir quem são os sujeitos do conhecimento – os estudantes 

indígenas – quais são suas preocupações e visões de mundo sobre a realidade que os cerca, ressaltando a 

importância das suas explicações sobre os fenômenos que os cercam na elaboração do conhecimento 

sistematizado.  

Nesta etapa buscou-se desenvolver as etapas da Investigação Temática proposta por Freire (2008), p. 

116-139) que propõe as seguintes etapas: 

     1.Levantamento preliminar da área selecionada para trabalho; 

                                                  2.Análise das situações e escolha das codificações; 

1. Diálogos decodificadores; 

2. Redução Temática; 

3. Preparação de atividades para a sala de aula. 
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 Neste processo partiu-se da proposição de Freire (2008), ampliando-se o planejamento pedagógico 

via proposição reorganizada por Silva (2004) que inclui o contra-tema (visão de mundo dos professores 

sobre o Tema Gerador) e as questões geradoras, organizando assim as seguintes etapas: levantamento da 

realidade local, escolha de situações significativas, caracterização dos temas /contratemas sistematizados 

na rede temática, elaboração das questões geradoras, construção da programação e preparação das 

atividades para sala de aula. 

A sistematização das atividades de sala de aula pautou-se na organização metodológica proposta por 

Delizoicov (1991) denominada momentos pedagógicos. O autor organiza o processo de ação-reflexão-ação 

na elaboração do conhecimento a partir de três momentos, sendo eles: Estudo da Realidade (ER), 

Organização do Conhecimento (OC) e Aplicação do Conhecimento (AC). Delizoicov; Angotti (1994) 

descrevem estes momentos sendo o Estudo da Realidade ou a problematização inicial, momento em que as 

explicações que os educandos possuem a respeito da problemática é problematizado. O segundo momento a 

Organização do Conhecimento refere-se à seleção dos conhecimentos necessários a serem trabalhados a fim 

de compreender a problemática em estudo através da introdução dos conceitos científicos.  A Aplicação do 

Conhecimento visa abordar os conhecimentos que o estudante sistematizou para entender e analisar a 

situação problema inicial. Nesta etapa é possível também estabelecer extrapolações para situações-problema 

semelhantes. 

Assim, iniciou o processo a partir da discussão e encaminhamento da pesquisa antropológica onde 

cada acadêmico que já estaria  atuando em sala de aula realiza-se a pesquisa com seus estudantes. Depois de 

realizada a pesquisa, fez-se a análise das falas significativas e chegou-se então aos possíveis temas geradores 

e aos conhecimentos científicos necessários para compreensão dos mesmos. As falas significativas são 

caracterizadas por Silva (2004) como falas que abordam questões recorrentes da realidade local, onde o 

limite explicativo aparece de forma explícita e pragmática no discurso da comunidade, podendo também, 

quando muito carregada de baixa autoestima, aparecer implícito em muitas situações e discursos, com 

diferentes formas de expressão; 

Os temas que emergirão da pesquisa antropológica com os estudantes foram: desmatamento, 

poluição da água, saúde indígena, desaparecimento do rosário – planta utilizada na confecção do artesanato 

indígena. A análise das falas significativas foi realizada em um quadro de análise que propiciou a seleção 

dos conteúdos programáticos. A partir deste quadro analítico organizaram-se as  aulas nos momentos 

pedagógicos (DELIZOICOV, 1991).  
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Nestas aulas percebeu-se a possibilidade no Ensino de Ciências de estabelecer o diálogo entre os 

saberes da cultura indígena e o conhecimento cientificamente elaborado. Estas aulas foram apresentadas na 

forma de uma mostra pedagógica para duas turmas de estudantes da Escola Indígena de Educação Básica 

Cacique Vanhkrê onde as aulas do curso são ministradas.   

A disciplina de metodologia da Matemática iniciou o trabalho pela construção histórica da 

matemática sempre partindo do conhecimento dos acadêmicos. Para compreender o processo histórico da 

matemática, com avanços e retrocessos, buscou-se perceber o conhecimento como uma construção humana, 

coletiva e em processo constante de transformação. Para isso recorreu-se a história do ensino da matemática 

no Brasil, passando pela Tendência Tecnicista e o Formalismo presente na década de 60 com  o Movimento 

da Matemática Moderna, que  ocasionou um “fracasso” na aprendizagem da disciplina, embora se deva 

reconhecer também sua contribuição para a organização e avanço da Matemática.  

Para desenvolvimento do trabalho junto aos professores indígenas, buscou-se  aprofundar os 

conceitos da Etnomatemática e estabelecer relações mais íntimas com os autores que defendem esta 

perspectiva. Cita-se como um dos representantes Ferreira (1992, p. 8), que discute a importância da 

Etnomatemática que resgata o real vivido do aluno e o transforma, melhor dizendo amplia esse real, 

respeitando a existência de cada aluno. D’Ambrosio (1994), por sua vez, mostra que a proposta de trabalho 

numa linha de etnomatemática tem como objetivo primordial valorizar a Matemática dos diferentes grupos 

culturais. Valoriza a Matemática produzida informalmente no cotidiano; em nenhum momento visa a 

substituir a matemática formal, mas adotá-la como ponto de partida para integrar a Matemática “informal” 

com a Matemática acadêmica. A partir dos estudos freireanos, pode-se  afirmar que a etnomatemática tem 

como prioridade oferecer condições para que o outro mostre o que ele conhece, seus pré-conceitos, aquilo 

que ele “traz de sua casa”, para que o professor legitime, através de um processo dialógico, a relação entre 

esse saber informal com o saber sistematizado.  

Com o objetivo de buscar quem são os sujeitos e suas visões de mundo foi encaminhado à pesquisa 

participante, onde eles registraram as falas e foram selecionadas as falas da prática produtiva (como as 

pessoas se organizam para sobrevivência), estas foram analisadas juntamente com os acadêmicos e 

elencados os conhecimentos específicos da matemática necessários para superação dos limites explicativos 

das falas. Os temas que emergiram ao longo deste processo foram: falta de renda das pessoas; o aumento 

exagerado dos preços e o baixo preço dos frangos. A análise das falas significativas foi realizada em um 

quadro de análise que propiciou a seleção dos conteúdos programáticos. A partir deste quadro analítico 

organizou-se uma aula nos momentos pedagógicos (DELIZOICOV, 1991). Nestas aulas percebeu-se a 

possibilidade da aula de matemática estabelecer o diálogo entre os saberes da cultura indígena e as outras 
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áreas do conhecimento, possibilitando assim o acesso ao conhecimento cientificamente elaborado.  

Na elaboração das aulas a partir dos temas que emergiram da pesquisa pelos acadêmicos indígenas, 

percebeu-se a necessidade da contribuição das diversas áreas do conhecimento no entendimento das 

problemáticas. Corroborando esta perspectiva Delizoicov e Zanetic (1993) discorrem que: 

 
(...) partindo dos temas geradores sugeridos pelo estudo de realidade que antecede à construção 

curricular, propicia-se um olhar multifacetado da realidade. É como se o fenômeno ou situação 

fossem vistos através de uma lente que os decompõe segundo as diferentes luzes do conhecimento 

(física, química, biologia, história, geografia, artes etc), permitindo revelar aspectos fragmentados da 

realidade. Estes, integrados, permitem melhor compreensão daquele fenômeno ou situação 

(DELIZOICOV e ZANETIC, 1993, p.13). 

 

Neste sentido, que os conteúdos de biologia e matemática, através do desenvolvimento de práticas 

pedagógicas buscando enfrentar os problemas diagnósticados, possibilitou uma comunicação interdisciplinar 

entre as ciências da natureza e da matemática com as  temáticas: desmatamento, poluição da água, saúde 

indígena, baixa renda. As aulas elaboradas foram apresentadas na Escola Indígena de Educação Básica 

Cacique Vanhkrê. 

 

Justificativa do Eixo 

 

O eixo no qual se enquadra este trabalho é o 1 – Teoria e prática da Interdisciplinaridade, por ter sido 

uma atividade acadêmica onde conhecimentos de ciências da natureza e da matemática foram trabalhados 

interdisciplinarmente para o desenvolvimento de atividades pedagógicas nas escolas indígenas.  

 

Análise e discussão 

 

Na concepção de Paulo Freire (2002), o diálogo é primordial, envolvendo uma relação horizontal que 

pode ser estabelecida em qualquer local: consistem num ato de amor, humildade, esperança, fé e confiança. 

A relação dialógica é fundamentada no estabelecimento de relações entre os diferentes saberes que se 

encontram na sala de aula. Segundo Freire (2002): 

 

(...) o fundamental, porém, é que a informação seja sempre precedida e associada à problematização 

do objeto em torno de cujo  o conhecimento ele dá nesta ou naquela informação. Desta forma, se 

alcança uma síntese entre o conhecimento do educador, mais sistematizado, e o conhecimento do 

educando, menos sistematizado – síntese que se faz através do diálogo (FREIRE, 2002, p. 22). 

 

Nesta perspectiva, almeja-se uma educação que de fato contribua para a emancipação dos sujeitos, e  

para isso espera-se que cada vez mais o diálogo impere na escola, permeando todas a s relações desde a 
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dimensão pedagógica até a gestão escolar. 

 Nesta lógica ao longo do desenvolvimento das atividades propostas pelas disciplinas acima citadas, 

percebeu-se na fala dos acadêmicos a possibilidade de se trabalhar o ensino de ciências e matemática a partir 

da realidade das comunidades indígenas. Destaca-se  nas falas dos educadores em formação inicial esta 

questão:  

“Todos os autores contribuíram para o ensino da matemática, mas o ponto de partida para ensinar 

o aluno é de acordo com a realidade vivenciada no dia a dia” (A5).  

Na verdade nós deveríamos primeiramente fazer um planejamento conforme a necessidade da 

comunidade, que há muitos temas a serem trabalhados ex.: lixo, água, desmatamento (A1).  

Esta percepção é inerente à educação problematizadora, cujo caráter reflexivo implica o 

desvelamento da realidade (FREIRE, 2008).  

Nesse sentido a  Educação Matemática constitui, então, uma área de conhecimento que considera, na 

aprendizagem matemática, os aspectos biológicos, psicológicos, sociais e pedagógicos, relacionando-se, de 

certa forma, com o pensamento de Paulo Freire, de forma implícita, nas recomendações recentes para o 

ensino.  

De acordo com Scandiuzzi (2004, p. 196), à medida que conhecemos a Etnomatemática de um grupo 

social, este grupo social passa a fazer parte de nós e seus hábitos e costumes serão respeitados, não serão 

folclore e nem tido como “menores”, necessitando de uma reeducação. Dessa forma, seria preciso que o 

professor e/ou a professora adquirisse essa tomada de consciência, tendo a pré-disposição de investigar, em 

sala de aula, as diferentes etnomatemáticas que ali se encontram como elas se interagem, quais os pontos 

condizentes e conflitantes, uma vez que é atribuído a este docente: 

 

(...) o complexo papel de compreender e transitar nas relações entre a sociedade majoritária e a sua 

sociedade. São interlocutores privilegiados entre mundos, ou entre muitas culturas, tendo de acessar e 

compreender conceitos, idéias, categorias que não são apenas de sua própria formação cultural. 

Desempenham um papel social novo, criando e resignificando, a todo momento, sua cultura. Nesse 

processo, o professor indígena desempenha funções sociais específicas segundo o papel da escola para 

cada sociedade indígena em um determinado momento de sua história (BRASIL, 2002, p.23). 

 

Outro ponto importante refere-se ao processo de conscientização, presente quando fazemos da 

realidade o ponto de partida para a elaboração do conhecimento em sala de aula num processo coletivo. 

Segundo o Referencial Curricular para as Escolas Indígenas (1998) para dar existência a uma proposta de 

educação escolar indígena: 

 

 (...) passa a ser necessário que eles (professores indígenas) e seus assessores talem 
metodologias de pesquisa que envolvam um trabalho coletivo, resultado de um 
compromisso com a comunidade, a qual, discutindo com seus alunos e entre seus 
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parentes, vai definindo os atuais e futuros rumos de um projeto educativo, como parte dos 
demais projetos comunitários (BRASIL, 1998, p. 65).  

 

 Esta questão encontra-se presente na fala dos acadêmicos  revelando além da importância, a 

dificuldade em se planejar coletivamente.  

“Este plano pedagógico é importante estar conscientizando, as nossas crianças indígenas para que 

eles possam entender a importância destes objetos apresentados e eles possam contar a realidade na 

comunidade” (A4).  

“Aqui na escola não tem como a gente planejar todos juntos, cada um pega um livro e prepara as 

suas aulas, dá menos falação” (A7). 

A dimensão do papel do conhecimento também emergiu nas falas dos acadêmicos como uma 

possibilidade de compreensão da realidade local com vistas à superação dos problemas enfrentados.  

“Hoje a gente não pode ir para a sala de aula só com o livro didático, mesmo que ele não tem nada 

a ver com a realidade indígena, eu pego os exemplos e construo os probleminhas com eles” (A6). 

Somente se tratando da realidade da criança é que o conhecimento se torna eficaz. Desse modo é 

preciso instigar a curiosidade do educando para que juntamente com o educador busquem respostas e 

soluções dos problemas sociais (A2).  

Uma das prioridades que o professor deve aplicar para os alunos é o conhecimento voltado para a 

realidade dos alunos, mas também junto com o científico fazendo com que os alunos sejam críticos e tenham 

um aprendizado melhor (A3). 

Percebe-se nestas falas a importância da dialogicidade enquanto pressuposto epistemológico da 

educação problematizadora, pois esta por sua vez, envolve o diálogo entre os saberes com vistas à 

compreensão da realidade. Freire (2008) aponta o diálogo como o refletir e o agir de seus sujeitos 

endereçados ao mundo com vistas à transformação humanizadora. 

 

Considerações Parciais 

 

Dificuldades relacionadas à construção de práticas pedagógicas que abrange a perspectiva 

interdisciplinar estiveram presentes, uma vez que, pensar interdisciplinarmente as práticas pedagógicas 

implicam em uma nova racionalidade que diverge do modelo de escola atualmente vigente. Porém, a 

construção de práticas de ensino pelo viés da interdisciplinaridade, elaborados pelos acadêmicos indígenas e 

posteriormente trabalhados em suas escolas, demonstraram a possibilidade de construir novos caminhos para 

se pensar o processo de ensino e aprendizagem em suas instituições de ensino. 
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