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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
NAS ESCOLAS INDÍGENAS.
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“A matemática é usada em muitas formas e maneiras nas aldeias, por 
exemplo: o amor também é usado pela matemática, quem ama ou quem 
tem compaixão do outro parente colabora com a pessoa, necessita 
repartir os bens com o outro”.

“Só que o povo não usava a escrita, só a memória, e nunca deixaram 
de observar os dedos quando aparecia qualquer tipo de objeto; aí logo 
eram usados os dedos”.

“Muitos professores e alunos das escolas indígenas brasileiras percebem 
que saber matemática é essencial para compreender a vida dos não 
índios”.

“Muitas lideranças, professores e alunos afirmam que a matemática é 
importante para a conquista da autonomia dos povos indígenas, ou seja, 
para a promoção da auto-sustentação dos povos e o estabelecimento 
de relações mais igualitárias com a sociedade brasileira mais ampla”.

“Estudar matemática é importante porque o mundo dos brancos é todo 
cheio de números, de contas”.

AFIRMAÇÕES DE PROFESSORES
INDÍGENAS SOBRE O USO DA MATEMÁTICA
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“Na aldeia, como é a matemática na língua indígena? Como vamos usar? 
Vamos chamar os velhos pra conversar sobre aula de matemática na 
língua”.

Observação:
Afirmações extraídas do Referencial Curricular para as Escolas 
Indígenas.

“A matemática não é uma matéria nova, ela já é muito velha, já vem 
há muito tempo sendo usada pelos homens que existem e já existiram 
também. O que acontece é que ninguém conhecia o que era. Mas depois, 
quando foi descoberta, aí que foi colocado o nome de matemática”.

“Eu aprendi assim, sem saber se era matemática ou não. Agora, depois 
que a gente aprendeu que aquilo lá era uma matemática, eu entendi que 
já tinha aprendido matemática indígena.

“Antigamente, por mais analfabeta que fosse a pessoa já usava 
matemática sem saber. Porque já fazia tudo calculado: a distância, o 
tamanho etc. E assim já estava funcionando a matemática.’’


