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RESUMO  

 
O objetivo deste TCC teve a ideia de buscarmos discutir e mostrar as possibilidades para o 
ensino de matemática na escola indígenas por meio da utilização dos conhecimentos 
matemáticos do Povo Cinta Larga do processo de confecção de cestos, colares, balaios, 
pulseiras, as flechas, enfeites das flechas e nas construções de casas e outros diversos tipos de 
produções artesanais produzidos pelo povo Cinta Larga, principalmente os nomes de 
quantificadores e as formas geométricas que se formam nos trançado ou de tecer das cestarias 
(ndatia), enfeite de flechas ( jáp sek) e com outros artefatos praticados pelas mulheres e dos 
homens da etnia. Com a pesquisa pretendemos valorizar e conscientizar o povo a continuar a 
praticar o uso de saberes cultural e tradicional de seu próprio conhecimento na confecção de 
artesanal que desenvolvam a pratica. A metodologia da pesquisa envolveu entrevistar e 
observar mais velhos em diferentes aldeias. Na parte da vida sócio-cultural e histórico o povo 
Cinta Larga, em forma geral, na historia de contatos com a sociedade envolvente vieram 
sofrendo os diversos conflitos por causa da existências da riquezas na Terra que ocupam. Hoje 
o povo também se preocupa com a educação para as novas gerações. Umas das resultado 
principal da pesquisa, apresentamos os números em palavras em língua materna do povo cinta 
Larga, traduzida em língua portuguesa, que determinamos através da entrevistas, pesquisa do 
campo a participação de sabedores e sabedoras com conhecimento tradicional da Etnia. 
Portanto dessa forma, concluímos que processo de conhecimento cultural mobiliza os distintos 
conhecimentos e devem ser incluído na estratégia no ensino das escolas do povo Cinta Larga.                      
 
Palavras-chave: Cinta Larga. Etnomatemática. Educação. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A escolha do tema do projeto teve a ideia de fazer o levantamento e registrar 
conhecimentos matemáticos do povo Cinta Larga, como os conteúdos do ensino da matemática 
nas escolas dentro da sua própria Terra e valorizando a formas geométricas existente da própria 
Etnia. Ate porque, a maioria dos conteúdos que se ensinam nas escolas no Brasil na área de 
matemática, são encontrados pouquíssimos assuntos que se envolvam no ensino da matemática 
sobre as atividades desenvolvidas pelos povos indígenas do país. Na verdade quando se ensinam 
a matemática nas escolas, nas zonas urbanas e nas zonas rurais, nem se falam alguns tipos da 
matemática que se relacionam nas culturas indígenas brasileiras. Porque todos os profissionais 
ou curriculares das instituições segue a matemática padronizado que esta escrita nos livros 
didáticos. 

Pensando nisso, o tema do projeto foi motivado com as formas geométricas que se 
encontram nas confecções e as construções das malocas as cestarias as atividades desenvolvida 
do povo Cinta Larga, formas de contagem e outros saberes tradicionais para evitar que com 
essa influencias pode causar a perda total da matemática cultural desenvolvido do próprio povo. 
O mesmo tempo, o projeto procurou a buscar a registrar em forma geral da vida social vivida 
de povo, como as suas histórias, mitos, histórias de contato, as guerras, os conflitos, massacres 
e os acontecimentos marcantes que passou em varias geração com essa Etnia.    

O justificativo do projeto está focado na visão de valorização e o reconhecimento das 
importâncias de aprendizados que se desenvolvem ao confeccionar dos artesanatos, que onde 
na pratica da suas confecções e a construções, das casas, se encontram a matemática cultural 
do próprio povo. Assim provavelmente ao reconhecerem as importâncias dos conhecimentos 
que envolvem nas pratica dos artesanais, as crianças, jovens e os adultos sempre valorizarão e 
continuarão ensinando as crianças os jovens a confeccionar os seus artesanais. 

Uma outra justificava do projeto foram levantado em cima dos problemas que surgiram 
em algumas comunidades que são, os ensinos da confecções dos artesanatos estão 
enfraquecidas, e que as crianças e os jovens não estão obedecendo os seus pais e as mães nos 
ensino de confeccionar os artesanatos nas aldeias. Por essa razão, um dos motivos da pesquisa 
é buscar a incentivar de forma de apoiar os pais e as mães nas orientações com os que não 
sabem fazer nenhum tipo de artesanatos do povo. 

A justificativa principal do projeto, é registrar e levar os conhecimentos tradicionais e 
cultural matemática do povo Cinta Larga, dentro da escola para que seja ensinados na área de 
matemática e de outros componente de aprendizados. Assim os conteúdos dos saberes cultural 
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e tradicionais serão incluídas, desenvolvidos e praticados nos currículos das escolas do povo 
Cinta Larga. Dessa forma evitaremos a influencia de ensinar somente matemática dos não 
indígenas que é a matemática do padrão que está ensinado nas escolas as crianças e os jovens 
do povo.    

O motivo de objetivo do projeto é conscientizar as comunidades ensinarem todos os 
jovens e as crianças e  valorizem e aprendem a confeccionar todos os tipos do artesanais 
existente do seu próprio povo. Dessa forma as comunidades e os mais velhos irão lembrar, 
relembrar e mostrarem todas as matérias prima que são retiradas da floresta ou dos animais para 
a confecção dos artesanatos; E assim as materiais que são utilizados para confeccionar 
artesanais não serão esquecidos.               

A pesquisa foi realizado na terra indígena Roosevelt, em todas as comunidades do povo 
Cinta Larga de Rondônia, nas sete aldeias, que ficam no município de Espigão do Oeste, onde 
estão ligadas em três estradas que são as seguintes: A Estrada do Pacarana  (está localizado as 
Escola Tomé Cinta Larga, na Aldeia do Jacinto Cinta Larga, a Escola Mamnzeep Cinta Larga 
e Escola Capitão Cardoso central). A estrada do Calcário está localizado mais três: A Escola 
Sertanista Benedito Brigido da Silva na  Aldeia Roosevelt, Escola Rosana Cinta Larga na 
Aldeia do João Bravo e a Escola Tenente Marques na Aldeia Tenente Marques; e a estrada 
Canelinha onde está centralizado a Escola pichuvy Cinta Larga na Aldeia 14 de Abril.  

A população do povo Cinta Larga atualmente aproximam mais de 2000 pessoas com a 
soma dos  que vivem no Estado do Mato Grosso.       

Essa pesquisa foi realizada com apoio de sabedores tradicionais das aldeias, por meio 
entrevistas orais, registro escrita e as fotografias foram registrado ao decorrer da pesquisa.    

Através das entrevistas foram coletadas as informações importantes, que a pesquisa 
registrou para que seja os resultados positivos escritas, fotografado como as informações 
importante para os estudos. Assim, o projeto buscou as matérias primas que são utilizados para 
produzir os artesanatos com as figuras geométricas existentes do próprio povo. 

O resultados deste projeto de pesquisa do TCC apresentamos um pouco de 
conhecimento da pratica das formas geométricas que se encontram nas confecções dos 
artesanatos do povo Cinta larga, tanto das mulheres e dos homens como nas cestarias, colares 
pulseiras, balaios e as flechas e outros ultersilhios confeccionado pelo povo. O projeto foi 
desenvolvido na Terra Indígena Roosevelt que está localizado no município do Espigão do 
Oeste, em ano de 2011 a 2014 durante os período da Universitário e no período da Aldeia do 
curso de Licenciatura Intercultural da UNIR no Campus de Ji- Paraná no Estado de Rondônia, 
que onde podemos tentar mostrar um poucos de conhecimentos tradicional, cultural na área de 
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matemática praticados e vivida por este grupo. Uma visão clareza que tivemos no decorrer da 
pesquisa como uns dos resultados da investigação foram, que assim como os diversos grupos 
sociais do planeta, o povo Cinta Larga também tem as sua forma de matematizar com os 
fenômenos da natureza utilizando os seus próprios conhecimentos nas praticas vivida no 
processo de confecções de artesanal e construções da casa.  

A pesquisa resulta também a identificação de nomes dos números que são formados 
pelas palavras como a contagens de objetos, animais, objetos, e alimentos através das 
comparações como pequeno, grande, curto, comprido, alto, fino, maior etc. A pesquisa verificar 
também marcadores qualificadores de tempo que são os tempos do ano como ngau (tempo de 
seca) tempo de chuva (nzuj), os meses do ano e do dia; Portanto registramos também alguns 
nomes de as formas geométricas que se encontram no enfeite da flechas, nas cestas, e na 
construção da maloca. 

O projeto teve os seus colaboradores em todas as comunidades como as mulheres 
sabedoras que tem as suas habilidades nos trançados de cestos, os homens que tem os 
conhecimentos das artes nas imagens das pinturas dos animais, e nos espaços geográficas de 
Terra que ocupamos, as crianças e os jovens que aprendem através das observações nas 
atividades praticados no dia a dia dos mais velhos. 

O TCC está organizado em quatro capítulos. O primeiro aborda minha trajetória pessoal 
de formação. O segundo capítulo faz uma reflexão sobre saberes tradicionais juntamente com 
revisão de literatura. O terceiro capítulo descreve o percurso metodológico da pesquisa. E o 
quarto capítulo apresenta saberes matemáticos do povo Cinta Larga.   
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CAPÍTULO I 

 
AUGUSTO CINTA LARGA E SEU POVO  

 
,Meu nome é Augusto Cinta Larga, da Etnia Cinta Larga, tenho 40 anos nascido no 

município de Espigão do Oeste moro na  Terra Indígena Roosevelt em Rondônia data de 
nascimento  09 de abril de 1974. O nome do meu pai é Vicente Cinta Larga, e a minha mãe  
Avecomacira Cinta larga. Não sou registrado com o nome do pai biológico, porque ele faleceu 
assim que nasci, o nome dele é Amisut Cinta Larga. 

Fui criado numa comunidade  chamado aldeia Tenente Marques, que fica 150 km do 
município de Espigão do Oeste RO, na Terra Indígena Roosevelt onde comecei a estudar até  
1º a 2º  ano de escolaridade, e fez o 3º ano numa escola urbana no distrito Riozinho no município 
de Cacoal. Para continuar  a estudar, completei a primeira fase de ensino fundamental no 
supletivo de Cacoal RO. Sendo assim terminei a completar o ensino fundamental e o ensino 
médio fazendo o projeto Açaí, com inicio de  ano de 2000  onde terminamos no ano 2007. Em 
seguida em 2008, fez o ensino superior na ULBRA  através do ensino a distancia no Espigão 
do Oeste no curso de pedagogia, na escola Monteiro Lobato. 

Mesmo o ensino fundamental incompleto, comecei a trabalhar na sala de aula como 
professor na aldeia do João Bravo ensinando os alunos 1° á 2º ano em  1999, ante de iniciar a 
estudar o projeto Açaí;  E hoje  sou professor  a 15 anos com essa  profissão.    

A etnia que pertenço é chamado o povo cinta Larga através que os homem usam uma  
cinta larga em volta da cintura, desde o surgimento da origem do seu povo, que são retirados 
da uma árvore chamado wabep que significa (embirema), que onde as cintas (nzalãjpiap) são  
tiradas da entrecasca desse árvore. As cintas eram usados somente pelos homens a partir de 08 
anos de idades em obrigatoriamente em diretamente nas caçadas, pescarias, na roçada, 
derrubada, e de outros trabalhos do dias, e somente é tiravam na hora de dormirem como se 
fosse a roupas de hoje. As cintas que são ainda coloridos com as tintas de urucum que é 
vermelhas, as  tintas de jenipapos, que é preto ou azul. 

A identificação de povo Cinta Larga foram designados e criados pelos nzareej (não 
indígenas) como os seringueiros, garimpeiros, FUNAI e outros no contato ou depois de contato 
com os brancos. Assim o nome Cinta Larga é um designativo genétirico criado pelos regionais 
e adotado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) pelo fato do grupo vestirem uma larga 
Cinta de entrecasca de árvore em volta da cintura. 

 O povo Cinta Larga, na historicamente contam que, a etnia se identificavam como a 
pessoa ou ser humano (pandere) uma pessoa em singular e pandereej (as pessoas ou seres 
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humanos em plural). Essa identificação significa não os animais,  os seres humanos entre os 
animal e outros seres vivos. Assim identifica outros indígenas mais próximos panzareej (que 
significa nosso parentes) e também identifica os não indígenas nzaat (o branco) nzareej (os 
brancos) em plural.  

 Ao contar a historia do surgimento dos seres humanos por parte de religião e pela 
história de Deus, meu povo conta que no começo quando Ngura criou o mundo e pandereej não 
havia os animais, pós todos eram os seres humanos no inicio do tempo quando o Deus moravam 
nessa terra.  O  mito que  contamos sobre o surgimentos  dos animais  falam que, quando ngura 
(o Deus) morava junto com os seu filhos, criou uma árvore cheia de artesanatos no meio da 
floresta, onde havia vários tipos de artesanais que somente ele podia se aproximar este árvore, 
e ele sempre orientavam os seus filhos para não chegar por perto da arvore do artesanato para 
que eles não o derrubar. 

 Daí o certo dia, o ngura saiu de casa para dá um passeio na floresta e os filhos ficaram 
na aldeia, quando perceberam que o Deus estava demorando de volta para casa, todos foram até 
a árvore e viram que os galhos estavam cheios de vários tipos de artesanatos, e resolveram 
derrubar o pé, e pegaram todas coisas que estavam nos galhos da árvore que eram os artesanais 
preferidos do ngura (Deus). Quando chegou do passeio na aldeia, o ngura viu todos usando os 
artesanatos e foi até a árvore, e encontrou o derrubado. 

Quando percebeu que os seus filhos derrubaram a árvore para pegar todos os artesanatos 
que estavam na árvore, desobedecendo a suas ordem, o ngura (Deus) ficou muito irritado e 
furioso, e resolveu de castigá-los  e transformá-los em animais, de acordo com os tipos de 
artesanatos que cada um deles pegaram do galho da árvore. 

A questão de dá o nome, o nomear as crianças quando nascem, acontecem após do 
nascimento pela avó ou avô. Se a criança for menino é quem dá o nome é  avó e de outros 
membros da família, e se a criança for a menina é a vovó que  dá o nome ou  qualquer parentes 
mais próximo, mais a prioridade de dá o nome sempre será  avó ou  avô. 

O nome que é dado pelo avô ou pela avó é mantido em segredo, por ele e por ela e é 
somente dito quando a criança nasce. O  nomes são escolhido através do sonhos, pelo espírito 
da natureza, os animais, árvores ou algo importante que aconteceu com a pessoa durante as 
atividades como, a caça, pesca como um fato  que marcou a sua vida e que nunca  será esquecido 
por ele e por ela. Avó e avô dá o nome para a criança quando fazem a visita pela primeira vez 
após o nascimento do neto e a neta,  assim o nome é dito por ela e por ele entre o pai e a mãe 
que é mantido em segredo ente eles, que onde o nome é utilizado somente pela famílias. 
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Além desses nomes, quando a criança crescer, será escolhido um apelido através de um 

fato que acontecerá com ele nas brincadeiras, na alimentação e de outras atividades realizado 
por ele, que é o acontecimento engraçado ou de ruim, esse apelido é criado também pelos 
amigos, parentes, ou alguém que viu o algo que a própria pessoa fez. Assim o apelido é usado 
por todos, e o verdadeiro nome não será usados pelas maiorias.      

Hoje em dia, a registrarem as crianças no Cartório, o povo Cinta larga registram os 
nomes das crianças em dois nomes e em duas línguas, um (1 ) nome em língua materna e um 
(1 ) nome em Português. Algumas pessoas preferem registrar os nomes dos seus filhos somente 
em língua materna ou de português e quando escolhe o nome em língua indígena, o casais 
jovens perdem ajuda dos mais velhos da famílias e quando o nome for em português os pais da 
criança que escolhe o nome. 

O povo cinta Larga se encontram no Estado de Rondônia, e de Mato Grosso onde no 
entendimento da Etnia dividiam- se em três grandes locais de acordo com denominados que 
são, os rios Aripuanã e Roosevelt paájbieej ( os de cima) pabireej (os do meios) paépieej ou 
pawepieej (os de baixo). O Território tradicional que o povo Cinta Larga ocupam está 
localizado no sudeste da Amazônia brasileira, que fazem parte de dois Estados, onde as Terras 
Indígenas estão localizados as seguintes municípios:  T. I. Roosevelt Aripuanã MT e de Espigão 
do Oeste RO com 230. 826,03 hectares; T. I. Parque Aripuanã no município de Juína MT e de 
Vilhena RO com 1.603.246 hectares; T. I. Aripuanã no município de Aripuanã MT e de Juína 
MT com 750. 649 hectares; T. I Serra Morena no município de Juína MT com 147. 836 hectares. 

No município de Espigão do Oeste, as aldeias estão localizados e ligados em três (3 ) 
estradas, que são as seguintes: A  estrada Pacarana, onde está localizados as três (3 ) aldeias; 
Aldeia Capitão Cardoso como central á 99km; Aldeia do Tonhão como primeiro extensão 
110km; Aldeia do Jacinto também como segundo extensão 125km. 

A  estrada Canelinha somente está centralizado uma aldeia, que é quatorze de Abril; E 
aldeias Roosevelt, aldeia do João Bravo e aldeia Tenente Marques estão localizados na estrada 
do Calcário quilômetros de 100 á 200km.  Esses 07 (setes) grandes aldeias do povo Cinta Larga 
que estamos falando são somente as aldeias localizados em Rondônia, na terra Indígena 
Roosevelt, que onde pertencemos e conhecemos. 
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  Figura 2: Mapa da terras Indígenas ocupado pelo povo Cinta Larga com as terras indígenas 
vizinhas e os seus municípios. 
 

A língua falado pelo povo Cinta Larga, é da família linguística Tupi Monde tronco tupi 
que são falado pelo menos 05 (cinco) povos ou mais. Assim os seus vizinhos como alguns dos 
Surui, Gavião, e Zoró. Como todos os povos tenham os seus modo de dizer ou explicar sobre a 
sua língua o povo Cinta Larga também tem as formas de explicação sobre a língua. 

Antes do primeiro contato com os não indígenas, o povo Cinta Larga viviam livremente 
das doenças que temos hoje, e que muitas vezes elas apareceram e foram transmitidos pelos 
brancos no tempo dos contatos, que onde muitas vezes essas doenças desconhecidos que se 
encontramos na sociedade envolvente, que foram uns dos primeiro inimigos fatais e fulminantes 
que os povos indígenas Cinta Larga, os demais etnias existentes do país enfrentam no contato 
com os não indígenas no Brasil. Portanto, muitas vezes, as doenças como gripes, sarampo, febre 
amarelo, tuberculoses e outras vírus ou epidemias transmitidos pelos brancos no contatos, a 
maiorias da populações dos povo indígenas no Brasil foram motos porque os seus organismos 
não conheciam as essas doenças e também por falta de remédios, para curar ou vacinas nos seus 
organismos. 

Além as doenças que atingiram os seus organismos em incisivamente onde as etnias 
percebiam através dos sintomas que estavam sendo atacados no contato com não indigenas, as 
populações indigenas foram conflitado em guerras, com os seringueiros, garimpeiros, 
colonizadores por causa das suas terras, ou mineração existentes da terra. 

Isso não que dizer, que ante do contato com os não indígenas o povo Cinta larga, não 
havia nenhum inimigos para viverem em paz, e que não morriam os membros das famílias ou 
da etnia; a maioria das vezes o povo tinham conflitos entre eles por causa de espaços 
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geográficas, ou por não misturarem em clãs. Muitas vezes, esses conflitos aconteciam nas 
grandes aldeias com as flechas, por vingança com as etnias vizinhas. 

No contata com os não indigenas o povo Cinta Larga quase perdeu a maior partes da 
sua população nos conflitos com os garimpeiros, os seringueiros, fazendeiros e outros 
invasores. As suas aldeias eram invadidas pelos brancos violentamente com as armas de fogos, 
muitas vezes as malocas eram destruídas e queimadas a noite e os dias. 

   O inimigo invisível que o povo Cinta Larga tem desde surgimento da sua etnia é um 
espírito chamado ngerebaaj = pawu que é o espírito mal que matavam as mulheres, os homens 
e as crianças, nas malocas a noite, dentro das casas, roças, pescarias, e outros lugares. Quando 
acontecia a morte do membro da família ou da comunidade pelo ngerebaj, o povo Cinta Larga 
não podia fazer nada porque os inimigos eram invisíveis. Outros inimigos espirituais que 
perseguiam o povo cinta larga eram o povo Gavião, como dizem a maioria dos homens Cinta 
Larga contam que já foram perseguidos por esses inimigos enquanto estavam caçando. Para 
aproximarem os caçadores do povo Cinta Larga os espíritos se transformam em animais 
imitando os pios dos macucos, mambuzinho, mutum, e outros animais, e assim se aproximavam 
com os caçadores nas florestas e as colhedoras de alimentos da roça principalmente quando está 
sozinho e  sozinha. 

Desde primeiro contado com os não indígenas no ano de 1928, ou até os anos anteriores 
a referente ao ano ditado no século XX, como está escrita no histórico do contato do povo Cinta 
Larga, pelos alguns pesquisadores sobre a Etnia como João Dal Poz Neto e outros 
investigadores sobre a história do contato do povo Cinta Larga. Desde então, o povo Cinta 
Larga vieram sofrendo os conflitos com os brancos como os grupos organizados dos 
seringueiros, garimpeiros, pistoleiros que invadiram as suas próprias terras, para explorarem 
seringais a mineração existente nas áreas ocupada pela Etnia Cinta Larga. Portanto 
provavelmente é que na verdade, ninguém sabe realmente quando aconteceram os primeiros 
contatos e os conflitos com o povo Cinta Larga, com os invasores da suas terras quando 
começou a colonização nos Estados Mato Grosso e de Rondônia.  

Ao contar os conflitos recentes alguns integrantes das comunidades contam que os 
seringueiros e os garimpeiros seguiam os caminhos feitos por eles para atacarem as suas 
malocas, barracas, ou acampamentos e matavam as mulheres, crianças, homens com as armas 
de fogos, quando não matavam pelo tiros estrumavam as mulheres e roubavam as meninas 
novas. Em alguns locais da terras, os conflitos são relembrados por eles como as capoeiras onde 
eram as aldeias antigas que já foram destruídos por garimpeiros e seringalistas. Os lugares que 
ainda está na memórias dos velhos e as pessoas que já passaram esses massacres podem 
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mostrarem para os jovens de hoje para que seja reconhecidos e registrados como o marcas 
histórico que pode se tornarem o memoriais e identidades Étnica do povo. Como exemplo, 
quando tinha 12 á 15 anos moramos numa aldeia que ficava na beira do Rio Eugenio, quando 
íamos pescar abaixo do Rio mostraram um local, onde os garimpeiros que vinham subindo o 
rio de barcos mataram os Cinta Larga que estavam acampado na beira desse rio. Nesse local, 
ainda encontramos a marcas dos tiros dos chumbos, as varas das barracas, e as pessoas que 
morreram ali estão enterrados no local como as crianças, as mulheres e os homens, e até uma 
das esposas do João Bravo foi morta dessa vez. 

Além desses conflitos aconteceram outras diversas massacres, assaltos, arsênico, 
envenenamento, e os atiram de brinquedos contaminados com os vírus de gripes, sarampo e 
vários, doenças no durante o contato e depois de contato com os não indígenas com os Cinta 
Larga, como segundo na história do contato está registrado e escrita. 

Atualmente, para incendiar as diversas guerras e os massacres que aconteceram no 
tempo de contato com os Cinta Larga, em recentemente a partir do ano 2000, foram descoberta 
o garimpo de diamante na terra Roosevelt, onde ocupam uma parte da população da Etnia Cinta 
Larga em Rondônia, que por causa dessa descoberta a Terra foi invadida pelos garimpeiros no 
anos de 2001  e os anos seguintes  em sequências  para a explorar diamantes na terra ocupado 
pela Etnia Cinta Larga. Através da exploração do garimpo de diamante na sua Terra, o povo 
Cinta Larga está sofrendo as diversas preções, de invasões, as ameaças, de mortes pelos 
garimpeiros, e também a Etnia esta sendo acusado como bandidos, e aquilo que não prestam na 
vista dos Autoridades como os Governantes e os políticos parlamentares brasileiros. 
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CAPÍTULO II 

REFLEXÕES INICIAIS SOBRE EDUCAÇÃO, ESCOLA E SABERES 
MATEMÁTICOS TRADICIONAIS 

 
 
No ano de 1980 a 1988, na aldeia que morei desde criança, não havia o lugar apropriada 

para educar, e ensinar, as crianças e os jovens na comunidade, como a escola, a sala de aulas 
que temos hoje, nas aldeias. Os pais e as mães ensinavam os filhos praticando as atividades que 
eram realizadas nos dia- dia.      

Assim as crianças e os jovens aprendiam fazendo e trabalhando, as vezes os espaços de 
aprendizados eram nas casas, pátios, da aldeia, nos rios, roçada, na pescarias, na caça, nas 
colheitas dos alimentos, confecções de artesanatos, construções de malocas e outros lugares 
existentes 

A educação tradicional do povo Cinta Larga, aconteciam em qualquer lugar em qualquer  
momentos, não havia as horas limitados para isso acontecerem, nem assuntos e os conteúdos 
preparados, como as escolas de não indígenas que temos hoje em dias. As atividades aconteciam 
em qualquer momentos, como ao amanhecer  iniciavam alguns  trabalhos e as crianças iam 
juntos com os pais onde os deveres se realizavam o dia inteiros, a noite, ou de madrugada. 
Quando eram no inicio da noite em casa, os pais e as mães contavam as histórias para as crianças 
e também para os filhos jovens; esse contos a maiorias das vezes, acontecia com os filhos mais 
velhos, e as filhas adolescentes, as vezes o contos das historias se tornavam uma conversa 
informal sobre o respeito da vida. É por isso, percebemos que com todo isso praticavam os 
conhecimento e desenvolviam as aprendizagem tradicionais do povo sem perceberem que 
estávamos ensinando e aprendendo. No tempo do frio, os pais e as mãe faziam que os filhos 
tomar banhos de a água frias de madrugada para ganhar o espírito do rio  para se tornar uma 
pessoa forte e corajoso ou corajosa e também para não ficar velho tão rápido.            

Uma única local que o povo Cinta Larga, iam se reunir para confeccionar as flechas e 
de outros tipos de artesanatos, eram um lugar ou espaço chamado mbekã, que eram um recanto 
que onde todos iam confeccionar as flechas os enfeites os trançados de barbantes e de fibras de 
folhas coqueiro e de outras diversas atividades. Assim o mesmo tempo ensinava os jovens, as 
crianças, e as mulheres confeccionam os cestos e também preparavam os alimentos mesmo no 
local. Isso acontecia somente quando o cacique de outras aldeias  diferente convidavam a 
comunidade para participarem uma festa, que onde os homens, as mulheres, os jovens e as 
crianças confeccionam muitas flechas, cocares, colares, balaios, e outros artesanatos existentes.         
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Portanto com essa prática de desenvolvimento de preparação de ir a participar a festa, 

como os convidados, todos iam para a festa levando vários tipos de artesanatos, até na aldeia 
onde foram convidados, e quando chagavam nessa comunidade era só festejarem, com as 
danças, cantos e com  a bebida  típica chamado a chichas. O foco desse relato é que, fazendo 
todo isso o povo Cinta Larga desenvolviam a educação culturais e tradicionais ante de chegada 
da educação escolar dos não índios nas aldeias.   

A partir do ano de 1990, já havia dizer que ia chegar uma professora ou um professor 
na aldeia para ensinar as crianças na comunidade, onde todas as mães e os pais começaram a 
incentivará as crianças que, todos iam estudar para aprender escrever a ler e falar a língua 
portuguesa. E assim chega a primeira professora, onde todos nos que éramos os alunos nessa 
época começam a enfrentar a educação escolar que atualmente chamamos hoje as escolas 
indígenas. 

Ao enfrentar a escola nessa época não foi tão fácil para aqueles que começaram a estudar 
neste tempo, porque todas as crianças, quase não falavam a língua portuguesa na época. A 
professora que nos ensinavam nesse tempo era falante da língua portuguesa. A chegada da 
educação escolar na aldeia, não foi porque ela quiseram chegar por ela, não é as autoridades 
dos brancos que trouxe as escolas até nas aldeias. As escolas chegaram nas, aldeias, é porque 
as comunidades, as lideranças, e os caciques lutaram e reivindicaram para que a escola chegar 
se até nas comunidades indígenas para as crianças indígenas aprenderem a ler e escrever. 
Conforme Costa (2012, p. 108), “ultimamente os próprios indígenas reivindicaram a 
permanência dessa instituição nas aldeias como forma de dar aos jovens oportunidades de 
estudar sem ter a necessidade de sair do seu lugar, sair de perto da sua família”. 

Para manter o funcionamento das escolas nas comunidades nas aldeias, a maiorias dos 
Governadores dos alguns estados do Brasil, realizaram a formação dos professores indígenas, 
como no estado de Rondônia, foi realizado o projeto Açaí, onde  as formações iniciaram no ano 
de 1998, que quase todas as etnias existentes do Estado de Rondônia escolheram os seus 
representantes professores para se formarem  e atuar na sala de aula, ensinar as crianças em 
língua materna,e a língua  portuguesa, Ciências, Matemática, História, Geografia e de outras 
disciplinas que se ensinam os alunos de 1º ao 5º ano nas escolas das aldeias. 

Atuando na sala de aula, os professores indígenas são os que entendem todos os 
acontecimentos e os desenvolvimentos das atitudes realizadas na sua comunidade onde atuam, 
e ensinam as crianças e os jovens nas escolas. É por isso ao desenvolver as atividades na sala 
de aula, ficam facilmente, porque além de um integrante do falante da língua materna , ainda 
ensinam a língua materna, e entendem a realidade vivida  a cultura e tradição e o costumes do 
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seu povo. Assim ele desenvolve os seus conteúdos para ensinar como bilinguismo ou 
multilinguismo, até multidisciplinar e interdisciplinar nas salas de aulas envolvendo os 
acontecimento da realidade de famílias e da etnia e também as informações que aprende fora 
da aldeia. Conforme Costa (2012, p. 108), o professor é “na escola indígena o primeiro 
interlocutor entre os distintos mundos culturais que o estudante adentra na sua relação com o 
conhecimento formal”. 

Frequentemente a escola para o povo Cinta Larga até o ano 1990, quando a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI ) eram responsáveis de funcionamento de escola nas aldeias, 
portanto nessa época as escolas não funcionava direito, até porque, os professores que iam para 
as aldeias dar as aulas, não tinham preparo nenhum. Portanto ao perceber o processo de 
funcionamento das escolas indígenas nessa época, vimos que os ensinos não tinham regras e 
nem eram regularizadas dento do sistema da educação regular. “É importante lembrar que no 
Brasil, até a segunda metade do século XX, as escolas indígenas eram consideradas no contexto 
do sistema de ensino como escolas rurais” (COSTA, 2012, p. 109). 

A educação que o povo Cinta Larga vem mantendo desde o inicio do seu surgimento é 
aprendizados através da prática de desenvolvimento de trabalhos, de confecções de artesanatos 
da roça, na colheita, pescaria, construções de maloca e outras atividades existentes. A educação 
tradicional do povo é aplicada pelos os mais velhos através de conversas em oral mentes, onde 
as crianças e os jovens capturam as informações nas sua memória. Estas aprendizagens não 
estão sendo valorizados nos currículos das escolas nas aldeias. 

Através das diversas leis que garantem seus direitos, os povos indígenas no Brasil hoje 
atualmente, ensinam as crianças, na sala de aula em sua própria língua materna nas escolas 
indígenas nas aldeias; portanto valorizando os seus costumes a culturas que são desenvolvidas 
e praticadas pelas comunidades, famílias, através da crenças em cada aldeia. Essa realidade 
começou a mudar, oficialmente com a Constituição de 1988 que garanti o ensino da língua, a 
valorização dos conhecimentos tradicionais e de processos próprios de aprendizagem 
(BRASIL, 1988, apud COSTA, 2012, p.109). 

Quanto ao ensino de matemática, as maiorias do ensino da matemática nas escolas das 
aldeias do povo Cinta Larga ainda é só matemática dos não-indígenas. Não foi feita pesquisa 
ainda sobre os saberes matemáticos próprios da cultura do povo. Esses saberes tradicionais 
estão relacionados nas confecções de artesanatos como cestarias, confecções de flechas, 
construções de casas e outras atividades praticadas nas aldeias. Mas esses conhecimentos não 
são desenvolvidos e praticado no ensino das escolas nas aldeias. Porém, “embora os aspectos 
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matemáticos dessas atividades culturais tradicionais não, ou quase não, têm sido reconhecidas 
pela academia, isso não as torna menos matemática” (COSTA, 2012, p. 113). 

Nas confecções de um cesto pode desenvolver várias formas de ensinar na área de 
matemática, a somar, multiplicação, divisão, as medidas as quantidades, as próprias formas 
geométricas, equação, o espaços que ocupa para fazer os cesto, ou conceitos cartesianos. 

Atualmente através da sua formação do ensino superior na Universidade Federal de 
Rondônia, alguns professores que vão concluir a sua formação na área de matemática, levam a 
sua preocupação de melhoria de ensino da matemática que, onde todos irão investigar a 
pesquisar nas aldeias e registrar os conhecimentos realidades sobre os ensino de números 
existentes nas comunidades, que poderá facilitar as dificuldades que enfrentam no ensino da 
matemática nas suas própria convivências nas salas de aulas, como o ensino sobre as formas 
geométricas existentes nos artesanatos confeccionados pelos homens e as mulheres.  

A importância da pesquisa no ensino da matemática é que nas escolas nas aldeias, todos 
os professores compreendam e ensinam os alunos através das figuras geométricas, os números 
e outros diversas atividades que se desenvolvam nas realidades vividas da próprias  
comunidades, porque a maioria dos professores quando ensinam os alunos no conteúdos de 
matemática, em vez de ajudá-los a enxergarem os conhecimentos da etnias trazes as atividades 
que estão escritas  no livros didáticos que são feitas sobre de uma outra sociedades que tem as 
diferentes realidades que a nossa. 

As maiorias das formas geométricas existentes do povo Cinta Larga estão sendo 
desenvolvidas nas confecções de artesanatos, nas construções das casas e de outras atividades 
envolvida pela Etnia. Porque todos os produtos finalizados como nas cestarias, balaios, colares, 
cocares, arca e flechas, pulseiras e os demais artesanatos são vistas as diversas formas 
geométricas nos produtos finais produzidos por matérias primas. “Da seleção da matéria prima 
ao produto final, identificam-se conceitos que poderíamos traduzir como contagem e de 
geometria” (LORENZONI; SILVA, 2008, p. 15). 

Se envolver no ensino da matemática nas escolas indígenas nas aldeias, respeitando o 
existentes de números de cada povo, as formas geométricas encontrados e de outras formas de 
ensinar na área de matemática e desenvolvendo as atividades dentro de trabalhos realizadas 
pelos homens e as mulheres na comunidade, estamos ensinando em forma da proposta de 
Etnomatemática. “A proposta pedagógica da etnomatematica é fazer da matemática algo vivo, 
lidando com as situações reais no tempo (agora) e no espaço (aqui). E, através da critica, 
questionar o aqui e agora. Ao fazer isso, mergulhamos nas raízes culturais e praticamos 
dinâmica cultural. Estamos efetivamente, reconhecendo na educação a importância das varias 
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culturas e tradições na formação de uma nova civilização, transdisciplinar” (RIBEIRO; 
LEONARDI, 2004, p. 2). 

No povo Cinta Larga, nas suas atividades realizadas do cotidiano encontram-se as 
diversas possibilidades de formas de ensinar na área de matemática, envolvendo 
etnomatemática. Como também nas geometrias produzido pela Etnia. Mas faltam umas 
pessoas, chegar, visualizar com sua inteligência essa diversidade e desenvolver nos seus 
conteúdos ensino e praticar, mostrar e valorizar essas inúmeras formas de ensino de matemática 
dentro da cultura de um povo e com umas visões diferenciadas e globais. É possível que 
conhecendo outras etnomatematicas possamos nos aproximar de uma visão mais global da 
matemática, mostrando que cada cultura das sociedades humanas pode contribuir com 
conhecimentos para essa área de conhecimento chamada de matemática. 

O conhecimento que as mulheres Cinta Larga praticam até hoje, o confeccionar os cestos 
não são de hoje, e agora, essa aprendizagem cultural foram passadas em várias gerações. 
Portanto esse conhecimento  hoje em dia, tem que ser valorizada através de formação de jovens 
na educação escolar, tem que ser registrada e praticada pelos alunos da aldeia. O conhecimento 
envolvido na pratica da cestaria deve conhecer bem os critérios e técnicas para escolha e 
extração de matéria prima preparo das fibras, dimensionamento do material, e também a forma 
de confeccionar, os nomes de cada parte e das figuras geométricas, dos trançados e quantidades 
de material. 

Ao desenvolver e praticar seus conhecimentos de matemática, o povo Cinta Larga 
vieram envolvendo os conhecimentos tradicionais desde o inicio da origem da sua Etnia em 
gerações  a gerações, onde esses saberes são passados para os pais e os filhos e  também para  
as mãe para as filhas. Alguns conhecimentos eram passados através de memórias que eram 
transmitidos em oralmente pelos os mais velhos ou mais velhas, e outros aprendizados que  são 
ensinados através da praticas como nas atividades do dia- a- dia. A maior partes dos 
conhecimentos ou desenvolvimentos do ensino da matemática do povo Cinta Larga estão 
envolvidas nas atividades de caças, pescarias, confecções de flechas, roçados, construções de 
malocas, das mulheres na confecções de cestarias, colares, nas coleta dos alimentos da roça, 
colheita de castanhas, e os matérias primas do recurso da florestas e outros trabalhos realizados. 

Assim por incrível que parece, no meu ponto de vista, que se investigamos na construção 
de uma maloca, podemos verificar quantas conteúdos do ensino da matemática podemos 
encontrar nessa construção. Podemos encontrar milhares! Como a quantidades de madeira que 
vão ser usados, as  palhas, cipó, as medidas, as formas geométricas que se formam, em 
construção, os espaços que são ocupados para formar a maloca, os quilometragens, onde se 
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buscam as materiais na floresta, os tipos e formatos geométricos de varas que são retirados da 
mata etc. O mais incrível ainda é que,  as pessoas que constrói a maloca não usam o tipo de 
medida como os brancos pedreiros utiliza para fazer as casas. O povo Cinta Larga tem um 
conhecimento próprio de fazer a medição da construção. É todo na base de comparação  os 
cálculos e as medidas estão nas memórias de os que fazem a construções. 

A construção de uma maloca é um dos diversas exemplar que estamos comparando do 
conhecimento na matemática do povo Cinta Larga, onde os homens desenvolvam as praticas 
de ensino de números no seus trabalhos, assim como se desenvolvem também essa prática em 
vários tipos de confecções de artesanatos como das mulheres e dos homens. 

 

 
Figura 3: Maloca tradicional Cinta Larga. 

 
Hoje na atuação de educação escolar nas aldeias, os professores indígenas por sua vez 

nas salas de aulas, considerando o que aprendem em curso de formação como a Licenciatura 
Intercultural tentam e procuram desenvolver alguns tipos de atividades que estão relacionados 
a ensino da matemática enquanto estão ensinando nas escolas. Isso quer dizer, que no 
futuramente através desses orientação as crianças, jovens e os adultos poderão realizar as 
pesquisas e registrar durantes os processos de seus estudos ou sua formações. Mas por falta de 
reconhecimento das autoridades da sociedade envolventes, os saberes tradicionais existentes da 
matemática dos povos indígenas não são ensinado,  praticado e valorizados nas sala de aulas ou 
nos currículo das escolas da Secretaria do Educação do Estado. A falta de interesses dos Estados 
brasileiros a maiorias das vezes, os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas não são 
favorecidos e muito menos publicados a serem ensinados e praticado nas sala de aulas.                      

Conforme Costa e Ghedin (2012), falar do ensino de matemática, em regra geral, nos 
remete a uma visão de ciências dita “universal” cuja pratica escolar, geralmente, reflete e tende 
a reforçar essa universidade. No entanto, não podemos esquecer que muito da matemática 
ensinada atualmente teve sua origem na elaboração de estratégias e na busca de solução para 
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problemas práticos vividos por distintos grupos sociais como, por exemplo, os gregos e os 
egípcios. Muito embora, numa perspectiva mais ameríndia, outros povos como os maias, os 
astecas, os incas e grupos indígenas brasileiros também tenham desenvolvido suas formas de 
matematizar os fenômenos da natureza. Porem, dificilmente vemos menção a esses 
conhecimentos no contexto escolar. O certo é que a busca de soluções para problemas tem sido 
ao longo dos tempos, a mola propulsora do desenvolvimento da matemática. Essa é a razão pela 
qual, distintos grupos culturais elaboram seus sistemas de numeração e suas formas próprias de 
medir, localizar e comparar, como é o caso dos povos indígenas. 

Assim, na atuação de educação escolar nas aldeias, os professores indígenas juntamente 
com as comunidades, devem estar sempre valorizando e ensinando as crianças, e os jovens nas 
aldeias respeitando os seus modo de viverem nas escolas ou na próprias convivências. Assim 
os aprendizagens das crianças, jovens e adultos se desenvolvem e encontram tanto nas 
atividades realizados dos dia- a- dia nas aldeias e nas escolas. Portanto dessa forma os costumes, 
a cultura as tradições estão sendo envolvido pelo povo, os familiares e também pelas 
comunidades. Conforme os conteúdos desenvolvidos nas salas de aulas, algumas as atividades 
praticado pelo povo, estão sendo escritas e registrados através dos alunos e de professores, como 
a língua materna, os números, as histórias dos contatos, as convivências passados, as caças e 
pescarias que estão sendo escrita e tralhado desde quando os professores atuam nas salas de 
aulas e de outras  ações desenvolvidas  pelas famílias e das comunidades. 

Portanto através de aprendizados dos jovens e as crianças indígenas nas línguas escritas, 
nos sistemas educacional no mundo da sociedades envolventes nas escolas, como a referencias, 
hoje os conhecimentos tradicionais que eram passados em oralmente ou através da memórias 
podem ser escritas em futuramente, onde os sabedores tradicionais como os velhos poderão 
transmitir as informação a serem registrados,  que nos futuro gerações os conhecimentos do 
povo Cinta Larga serão reconhecidos nos conteúdo, currículos das escolas e de outros. Por isso 
é importante realizar as pesquisas sobre esses saberes tradicionais que os mais velhos possuem 
na memória.      

A discussão sobre as escolas indígenas está intimamente atrelada as questões da 
educação. Nesse sentido, a distinção entre educação indígenas e educação escolar indígenas é 
fundamental, pois a segunda é desenvolvida por meio da escola, das ações de ensino que nela 
se efetivam, enquanto que a primeira acontece no conviver, no observar para aprender, no seguir 
os ensinamentos dos mais velhos. Nos tempos atuais, como temos escola na aldeia os dois tipos 
de educação precisam se aproximar. Então, os saberes do cotidiano que faziam parte apenas da 
educação indígena precisam agora fazer parte também da educação escolar indígena. Como por 
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exemplo os saberes matemáticos tradicionais de contagem, geometria, marcadores de tempo e 
sistemas de medição.  

No tempo que iniciei a frequentar e estudar na escola, lembro que a professora que 
ensinavam agente, não tinha preparo nenhuma para  ensinar as crianças  indígenas que viviam 
na aldeia com costumes e realidade tão diferente do que a  dela, e muito menos saber sobre os 
costume a cultura para a ser explorado no ensino da sala de aula. Assim a convivência das 
modos de viverem e da realidade próprio do povo indígenas eram totalmente excluído nos 
conteúdos do ensino da escola, dentro da sua próprias aldeia. A maioria das vezes, a professora 
que nos ensinava na escola, proibia a gente falar a nossa própria língua na sala de aula.  Portanto 
nós como a primeira  vezes, a enfrentar a educação escolar, que não fazia parte da nossa 
realidades ficavam perdidos com os  assuntos que se aplicavam, porque os conteúdos aplicados 
falavam de uma outra realidade e a língua diferente que a nossa, e também da praticas de 
convivência do local. 

Assim, em alguns Estados brasileiros em algumas etnias do povos indígenas já não 
falam mais a suas própria línguas, e nem praticam as atividades tradicionais ou a cultura, porque 
no contatos com homem  branco ou no ensino da educação escolar havia muito conflitos 
culturais nas aldeias. Atualmente na presença dos professores indígenas alguns povos já estão 
tentando recuperar a sua língua e os costumes. Essa realidade começou mudar oficialmente, 
com a constituição de 1988 que garantiu o ensino da língua, a valorização dos conhecimentos 
tradicionais e do processo próprios de aprendizagem. 

Os professores indígenas em Rondônia, ante de formação do projeto açaí, durante ou 
decorrer das aulas nas escolas nas aldeias, não enxergavam ainda os valores tradicionais do seu 
povo, até porque, os órgão responsáveis de atendimento das escolas indígenas nessa época, não 
acompanhavam e nem orientavam os professores como deveriam a ensinar as crianças nas 
aldeias e como seria  o funcionamentos das aulas de acordo como está garantido por lei, ou 
faltavam os interesses de  conhecimento da equipe técnicas, e  da  órgão responsáveis nessa 
época. Nesse tempo o acessos das aldeias eram difíceis, por exemplo, na aldeia que morei desde 
criança não havia a estrada ligada da cidade para aldeia a facilitar o acesso do alguns transportes. 
Portanto o único transporte que iam algumas vezes nas aldeia, eram avião que a FUNAI 
fretavam; isso também dificultavam mas ainda que os professores e órgão  fazer que as escolas 
funcionar se a forma normalmente.                  

Conforme Costa e Ghedin (2012), podemos dizer que a educação escolar indígenas 
ganhou maior destaque a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 
1996, a qual complementa a legislação que determina, oficialmente, a necessidade de 
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reconhecimento das especificações próprias das escolas indígenas. No entanto, apesar de as lei 
ter garantido em seus favores, os povos indígenas ainda não tem as suas sabedorias tradicionais 
reconhecido nos currículos das  escolas indígenas e nas escolas da sociedades envolventes no 
Brasil e outros demais. Como exemplo, na praticas e das confecções de artesanatos, a maior 
parte de ensino da matemática do povo Cinta Larga, se encontram como por exemplo: as formas 
geométricas na cestarias, as flechas, pulseiras construção da maloca etc. E também não somente 
da matemática, mas também em outros componente de aprendizados. Essas pratica de 
aprendidos se relacionado,  as atividades do dia a dia como nas casas, no pátio, da aldeias e de 
outros lugares tanto como dos homens, as mulheres, crianças e os jovens nas aldeias. 

Por exemplo, no povo Cinta Larga, a maioria das confecções de cestas e as flechas e de 
outros artesanatos que são confeccionados e praticados nas aldeias, com as atividades realizadas 
em casas tanto no aprender e ensinar; dessa forma as escolas deve ser como um suportes a 
mediar as crianças, os jovens e os demais a conscientizar a aprender a praticar e a fazer os 
artesanatos para não perder as artes e a identidade do seu povo. Então muito ainda falta por 
fazer para garantir a efetivação de todos os direitos previstos na Legislação.  

O povo Cinta Larga, nas suas histórias  tradicionais  dos antepassados  vieram 
envolvendo, preservando as  aprendizagens, os costumes da sua etnia até hoje, como a forma 
de transmitirem de pais para os filhos, e também as mães para as filhas passando, os saberes  da 
memória, e de praticar, as habilidades e o mesmo tempo, transmitindo os conheceres sobre as 
tradições, cultura e os modos de viverem para  aqueles que não sabem ainda e assim 
sucessivamente. Assim  percebemos que as maiorias dos aprendizados do povo Cinta Larga, 
estão relacionado nas confecções de cestos, as flechas, colares, cocares, construções da malocas 
etc; Portanto acreditamos que dessa forma se  desenvolvam os  estudos de aprendizados 
tradicionais, e científicos, se contemplam  na área de matemática  e  de outros componentes de 
conhecimentos.                                                                                                                                                                               

Por falar de ensinar, e da habilidades de aprender as crianças, os adolescentes e os 
jovens, do povo Cinta Larga, são ensinados de formas seguintes: as mulheres passam os 
conhecimentos para as meninas de todos  sabedorias que elas tem na sua memória, na praticas, 
as habilidades sobre as confecções de cestos, colares, pulseiras, anéis, redes, balaios, tipóias, 
coletas de materiais a seres confeccionados, os tipos de material a serem usados para 
confeccionar os artesanatos e também os preparos dos alimentos, colher os produtos da roças 
que também fazem partes das atividades femininas. Assim as mães e as demais mulheres da 
famílias, são responsáveis de aprendizados das meninas que, onde elas é observada por todas, 
que elas sejam umas boas meninas trabalhadeira ou mais ou menos. Se a menina for interessada 
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de aprender de fazer as atividades, não é necessário adquirir o tratamento;  mais aquelas que 
são visto como menos interessadas de aprender ou preguiçosas é preciso a ser tratada com as 
plantas medicinais que são especialmente para isso. As meninas do povo Cinta Larga, 
confeccionam os artesanatos de vários tipos, é quando tivessem a  primeiras reclusão, onde elas 
ficam presas durante um mês ou mais, onde durante esse tempo trabalham e aprendam a 
confeccionar os artesanatos com a orientação da mãe e de outras mulheres da família, e assim 
a menina é orientada também sobre as regras da vida que irá  cumprir quando se casar. Nesse 
isolamento as moças recebem as orientações as visitas somente as mulheres que tenham as 
experiências no conhecimentos em trabalhos femininas. Enquanto isso, as crianças, os homens 
e os demais pessoas, não podem entrar no lugar onde ela estar. Quando a menina está no 
isolamento as pessoas de outra família trazem as materiais de artesanato como cesto, colares 
pulseiras e outros tipos de artesanatos para que elas confeccionar, assim quantos  mais materiais 
para ela fazer terá mais trabalhos e aprenderá a confeccionar artesanatos e também como uma 
boa moça trabalhadeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: A menina na sala de isolamento com materiais a confeccionar. Fonte: Arquivo 
pessoal do pesquisador. 

 
As crianças e os jovens homens também, são ensinados pelos pais, irmãos mais velhos, 

vovô, com outros homens experientes da famílias mais próximas, e da comunidade sobre as 
atividades masculinos, como a caça,  pesca,  trabalhos, onde aprendem a fazer a roças, 
construções de maloca, confecções de arco e flechas, cocares e os conhecimentos sobre as 
plantas medicinais, e também as regras que irá respeitar em a vida adulto quando tiver a sua 
própria família. Durante os processos de aprendizados os meninos precisam cumprir algumas 
regras como por exemplo: não pode namorar, acordar bem cedo, no frio tomar banho de 
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madrugada, obedecer os pais e as mães quando pedem a fazer os deveres, comer os certos 
alimentos como as partes certo das caças, aprender a caçar para não se perder na mata, conhecer 
bem as materiais primas que se usam na florestas e outros. 

Para comprovar e finalizar a sua formação os jovens homens do povo Cinta Larga, terão 
que enfrentar as provas de flechadas de  alguns  certas alturas, como acertar o gavião real ou o 
tucano numa árvore de 20 á 50 metros de atitudes. Essa preparação não é somente por 
treinamento, no momento que estão vivendo, os meninos do povo Cinta Larga vão prendendo 
e sustentando se próprio e também da famílias como será sua vida  com a  sua esposa e os filhos 
em futuramente. É interessante que os menino e os jovens do povo Cinta Larga, são mais 
vigiados do que as meninas pelos pais, da mães e pela família todas para não namorar ante da 
hora. Porque se ele namorar ante da hora, não aprenderá caçar, pescar, trabalhar e fazer outros 
tipos de atividades existente do povo. Então assim é a educação tradicional de homens e 
mulheres do povo Cinta Larga. 
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CAPÍTULO III 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Terra indígena Roosevelt com o povo Cinta Larga 
que está localizado no município do Espigão do Oeste no Estado de Rondônia, onde se 
encontram as  sete aldeias maiores. Que onde este trabalho teve o seu inicio de ano de 2013 e 
terminou no ano de 2015. 

As aldeias estão ligado no município dessa forma as seguinte: A Estrada do Pacarana  é 
onde está localizado as Escola Tomé Cinta Larga, na Aldeia do Jacinto Cinta Larga, a Escola 
Mamnzeep Cinta Larga e Escola Capitão Cardoso central. A estrada do Calcário é onde está 
localizado mais três; A Escola Sertanista Benedito Brigido da Silva na Aldeia Roosevelt Escola 
Rosana Cinta Larga na Aldeia do João Bravo e  a Escola Tenente Marques na Aldeia Tenente 
Marques; e a estrada Canelinha onde está centralizado a Escola pichuvy Cinta Larga na Aldeia 
14 de Abril. 

No primeiro semestre do ano de 2013 fizemos os percurso em todos as sete aldeias para 
comunicarmos as comunidade sobre objetivo do projeto e explicar a todos como seria o 
desenvolvimento do trabalho da pesquisa e também pedir a colaboração de alguns membros da 
comunidade e também os professores das escolas no trabalho da investigação. Para isso, 
contamos com ajuda das autoridades dos locais como caciques das aldeias que onde 
conseguimos com a autorização dele a desenvolver ações de: fazer reuniões com as 
comunidades, apresentação o projeto e outros articulações; E para deslocarmos articular para 
outras aldeias, também tivemos a colaboração de SEDUC / NAC do Espigão do Oeste e a equipe 
da Coordenação da Divisão Indigena. Assim realizamos os  primeiro observações e diagnostica 
do projeto sobre a confecção e as formas geométricas no artesanatos e a convivência do 
cotidiano do povo nas aldeias. 

 
Figura 05: Reunião com comunidade para apresentação do projeto de pesquisa. 
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No último semestre do ano, foram desenvolvidas o coletas de dados e entrevistas, fazer 

levantamento de nomes dos artesanatos que estão sendo confeccionados e os que não estão 
sendo produzidos nas aldeias, matérias primas que se utilizam em cada  locais, quantificadores 
e formas geométricas e marcadores de tempo. 

Para desenvolver essa fases do trabalho de projeto, tivemos que visitar todas as 
comunidades novamente para que realmente que tenhamos ter certeza dos resultados da 
pesquisa como por exemplo: na aldeia Capitão Cardoso central, foram realizado os primeiros 
observações, entrevistas e coletas de dados com as mulheres sabedoras e trançadoras de cestos 
e balaios e outros tipos de artesanatos femininas produzidas na comunidade. Portanto, ao fazer 
os  questionamentos com as mulheres, vimos e percebemos que a pratica de confecção do 
artesanais estão sendo fortalecido através de matérias primas que se usam a confeccionar é 
encontrado facilmente no local onde atua essa comunidade. 

Dessa forma, ao desenvolve a pesquisa nessa comunidade não encontramos nenhumas 
dificuldades de dialogar, diagnosticar, entrevistar e colher as informações sobre os produtos 
artesanais. As entrevista, foram feitas entre as mulheres que tem idade de 15 ano á 40 anos e os 
homens com 20 ano á 70 ano de idade. 
                  

 
Figura 06: Entrevista com Aparecida Butiri Cinta Larga. 

 
A maioria do entrevista e a coletas de dados foram realizados nas casas, no pátio da 

aldeia, na escola, terreno das casas, os locais onde fazem os artesanatos. Como mostra essa 
fotografia a entrevista com a Aparecida Butiri Cinta Larga, umas da sabedora, trançadora e 
artesã do cesto nessa comunidade. Para confirmar as informações coletado nessa comunidade, 
tivemos que visitar outras seis comunidades, onde entrevistamos as crianças, jovens, adultos, 
os velhos, professores, cacique os diversos membro das famílias.   
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Figura 07: Entrevista com homens sabedores Cinta Larga. 
 

Após a fase de coleta de dados, foram organizados os conhecimentos por tipo de saber 
matemático para finalização do TCC, como geometria do artesanato, quantificadores, 
marcadores de tempo e outros. Esses resultados foram organizados no próximo capítulo do 
TCC. 
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CAPÍTULO IV 

SABERES E FAZERES MATEMÁTICOS DO POVO CINTA LARGA  
 
 

Nesse capítulo vou apresentar resultados da pesquisa realizada sobre saberes e fazeres 
matemáticos do povo Cinta Larga. O povo Cinta Larga possui muitos conhecimentos dos 
afazeres cotidianos que envolvem saberes matemáticos de geometria, contagem, formas de 
medidas, marcadores de tempo e outros conforme apresentados a seguir. 

 
4.1 A confecção de cestos e flechas 

 
                          

 
Figura 08: Jovem Cinto Larga em  processo de confecção de flecha. Aldeia Capitão Cardoso. 
Arquivo pessoal. 
 

A maiorias dos arcos e flechas são confeccionados pelos homens, onde são usados para 
caçar, pescar, presentear, muitas vezes foram utilizados nas guerras, para se defender quando 
eram necessários. Atualmente as flechas são utilizadas pelo povo nas manifestações 
representativas, caça e pesca, e poucas pessoas confeccionam para a serem comercializados  
onde algumas vezes esses artesanatos se tornam a fonte da renda. Para confeccionar as flechas, 
o povo Cinta Larga retiram os recursos naturais específicos como matérias primas que existem 
na sua terra, que são taboca, taquaras, cera (mbulingã), o pé de pupunhas do mato, bambu, fibras 
de folhas de coqueiros, ceras de mel, barbante de algodão, os pelos do porco catete e as penas 
de aves e outros. 

Na terra do povo Cinta Larga, há três lugares importantes que onde pegamos estes 
material, como taboca ou bambu para fazer as flechas, que ficam nas florestas, que são 
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chamados as seguintes: ( 1 ) jap wip AP (as flecha que morre), ( 2 ) jap tingap  (as flechas 
pintadas), que ficam do lado da aldeia Tenente Marques, ( 3 ) jap tulap (as flechas compridas) 
que ficam do lado da aldeia Flor do Prado no Parque indígena Aripuanã Mato Grosso. Esses 
lugares ainda são explorados até hoje pelos homens do povo Cinta Larga,  porque todas as 
comunidades confeccionam e usam as flechas para caçar, pescar e também a ser 
comercializados.  

As flechas que confeccionamos são de vários tipos como: japikãlãj (flecha de ponta fina 
com gancho), que é usado para pesca e caça de aves, jap iim (as flechas enfeitadas com os pelos 
de catete e com as penas de gaviões com a ponta de taquara), que  são mais valorizados que 
pode ser utilizamos na caçar, guerra, e também para presentear. 

Ao contar as historias das fontes de tabocas, (flechas), o povo Cinta Larga, contam que 
os homens sempre viviam viajando na floresta para  a busca de materiais para confeccionar as 
flechas, quando as aldeias ficavam centralizada em longas distancias, onde eles seguiam o 
caminho muitas vezes acampavam no meio da trilhas para dormir e continuavam a viagem em 
outros dias até chegar o local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Antonio Cinta Larga busca bambu de flechas com  sua mulher. Arquivo pessoal. 
 

Assim nas historias eles contam que muitas vezes, o local chamado jap wip AP 
encontravam umas outras grupos étnicos, ou da mesmo etnias, até as pessoas  de umas outras 
aldeias no local, onde aconteciam os conflitos por causa de flechas porque somente lá que 
existiam esse tipo de bambu que era própria para fazer as flechas.  As flechas sempre foram e 
é importante para os homens do povo Cinta Larga, porque o seu uso está relacionado na 
sobrevivência, sustentabilidade na caça, pesca, aprendizados de artes, defesas nas guerras, e de 
outras atividades existente. 
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Tendo todos os materiais nas aldeias os homens, e as crianças jovens as mulheres iam o 

lugar chamado mbeekã que eram o recanto apropriado para praticar essas atividades, onde todos 
se envolvem por esse trabalho. Como afirma Brandão (2005, p. 28), “ali, todos os que convivem 
aprendem, aprendem, da sabedoria do grupo social e da força da norma dos costumes da tribo, 
o saber que torna todos e cada um pessoalmente aptos e socialmente reconhecidos e legitimados 
para a convivência social, o trabalho, as artes da guerra e os ofícios do amor”. Afinal o uso das 
flechas são percebido como os instrumentos de caça e pesca, mas na verdade a função de arco 
e flechas para o povo Cinta Larga, significam  os guerreiros, os homens que tem poderes, 
corajosos, perigosos e sabedores porque o processo de sua confecções, envolvem  a pratica de 
aprender, e ensinar desenvolvem as aprendizagens tradicionais do povo. Como hoje em dia as 
escolas, podem desenvolver os estudos de matemática, histórias, geografia, artes, ciências, 
língua portuguesa e a língua materna praticando esses saberes nas sala de aulas nas escolas.                             
 

 
Figura 10: bambu retirada do jap wip AP pelo o senhor Sebastião Cinta Larga na estrada da 

aldeia Tenente Marques. Arquivo pessoal.                                    
 

O lugar que buscamos bambu para fazer as flechas  hoje em  dia, é a fonte chamado  jap 
wip AP que fica  entre as aldeia do João bravo e aldeia Tenente Marques, que a estrada passam 
o local,  e facilitando o aceso, e  qualquer transporte que vão para Cidade ou que vão a aldeia 
para outra as pessoas podem ir até nesta  fonte e pegar bambu de flechas de carona, como a 
fotografia  podemos observar que  há  uma barraca, e a roça no lugar mais próxima.       

O tempo que o povo Cinta Larga, confeccionam muitas flechas, é quando recebe os 
convites  da festa  do cacique ou de qualquer membro de uma outra  comunidade.  A  festa do 
porco queixado é uma  comemoração  que se realizavam em todos anos no tempo da safra da 
roças nas aldeias que  é uma  festa agradável,  alegre o dono da festa  ganham muitas presentes 
como as flechas, cocares, colares e outros tipos artesanatos.  O povo Cinta Larga realizam essa 
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festa quando criam alguns tipos animais  do mato como animal domestico que pode ser cateto, 
quati, porco queixado, macaco e de outros tipos de animais. 

A festa do animal da estimação é uma comemoração que se envolvido muitos  alimentos, 
da caças, pesca, danças, casamentos, ensino e aprendizados nas confecção de artesanatos  entre  
outros. No final da festa o próprio animal festejado é flechado matado, onde cada participantes 
irão entregar a suas próprias flechas para o dono do animal como pagamento. A duração da 
festa  varia, dependendo o combinando no convite e dos participantes;  Se haver muitos 
participantes a duração é de três semanas ou mais, e com poucas pessoas duração é duas 
semanas máximos. 

    

 
Figura 11: as flechas confeccionados pelo senhor Cento Cinta Larga. Arquivo  pessoal. 
 

Na maioria do enfeito das flechas  encontram se as formas geométricas como na 
fotografia a seguinte  encontramos as figura geométrica de losango, triangulo que foram  
copiado na imagens de algum animal  invertebrados, ou vertebrados, que é umas das diversas 
tipos de enfeite. Cada enfeite das flechas como este, tem as suas significado dependendo as 
figuras geométricas formados nela, assim essas imagens podem receber os seus nomes 
específicos de acordo com as figuras formados nelas. 
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Figura 12: Enfeite de flecha com os pelos de catete (jap iim sekpit), trabalho do senhor Cento 

aldeia do João Bravo. arquivo pessoal. 
 
 

Para  transformar  e  confeccionar  os  cestos, balaios, anéis, barbantes redes, pulseiras,  
colares, e outros tipos de artesanatos como  as mulheres Cinta Larga precisam retirar  os 
materiais próprias da  floresta  como: cocos de tucumã para colares, pulseiras; as fibras, ou 
brutos de folhas, de palhas de tucumã e do babaçu para confeccionar cestas e balaios, menos o 
material para fazer as redes e barbantes que é plantados na roça algodão. Assim como os homens  
ensinam os meninos, as mulheres também tenham as suas responsabilidades  de ensinar as  
meninas, que desde pequenas  as mães  incentivam as filhas para aprenderem  a confeccionar  
cestos,  balaios, redes e todos  artesão que são  feitas pelo trabalho femininas; e onde elas 
começam a praticar as atividades em 10 a 12 anos de idades.  Normalmente, as mulheres 
aprendem a tecer aos 10 anos de idade, aproximadamente, mas há muitas meninas que 
demonstram interesse em aprendem os ofícios mais cedo. 
 

 
Figura 13: As crianças observando a  vovó trançando o cesto.  Arquivo pessoal. 
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Durante o processo de confecção de cesto as mulheres ensinam e explicam a importância 
de aprender a fazer cestarias e de uso dos cestos para a quem estão ao seu  redor observando no 
momento dos tranças; por ouvir as   explicações da vovó ou das mães e de outras pessoas, as 
meninas do povo Cinta Larga,  desde pequeno vão se incentivando, amadurecendo as suas 
idéias, que quando chegar a idade de aprender já sabem identificar os trabalhos que poderão 
aprender e praticar. Esse  aprendizados se realizam em qualquer espaços,  os aprendizados das 
crianças do povo cinta Larga estão relacionados em quaisquer lugares, seja no pátio da casa, 
terreno, na varanda, dentro na florestas e outros espaços das aldeias; e também em qualquer 
horas do dias, e a noite.          

Hoje maiorias nas aldeias, as mulheres do povo Cinta Larga, estão praticando 
fortemente ainda nas confecções de cestos, colares, e de outros tipos de artesanatos; assim as 
atividades de mulheres da etnia, estão  sendo valorizados onde essa realidade cultural tenham 
ganhados socialmente fortemente  as habilidade de técnicas pelas jovens e das crianças.  Na 
verdade, o uso de cestos sempre foram utilizados, e confeccionados pelas  mulheres as jovens,  
adolescentes os demais. 

As mulheres confeccionam  os cestos para atender as suas necessidade necessários como 
guardar as materiais de colares, pulseiras, algodão, penas de aves, redes e os alimentos como 
castanhas, mandiocas, asados, grãos de milhos,  carne asadas e outros. Já os balaios são mais 
para carregar os alimentos da roças na coletas, lenhas, redes etc. Conforme Sternberg (2010), 
no trabalho de confecção dos balaios e cestos está implícita um conjunto de habilidades motoras 
necessárias para movimentar ordenadamente as hastes, sempre em números crescente, e a corda 
que vão dando ao trançados dos cestos, alem da mobilização da atenção e percepção 
principalmente, a percepção visual, processos cognitivos integrantes e determinantes da forma 
de ensinar e aprender as técnicas que determinam os padrões empregados pelas mulheres na 
confecção dos cestos. 
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Figura 14: A mulher medindo as palhas brutas da tucumã para iniciar a trançar o cesto. Arquivo 
pessoal.  
 

Para iniciar o trançado de um cesto, as mulheres façam as medidas das palhas da tucumã 
pegando as pontas da folhas e retiram somente as cumpridas, e com as palhas maiores é usados 
para começar a fazer os trançados do cesto. Assim se iniciam os tranças com as 04 (quatros) 
folhas e atravessam   com mais 04, folhas e  começam os trançados com  08 (oitos) e continuam 
colocando as folhas em dois em dois. Assim quando aumenta os trançados vão se formando em 
tela onde os  trançando  do cesto  se transformam em forma de losango ou triangulo, e quadrado; 
Ao terminar de trançar, quando os trançados se formam em tela é colocado no sol para esquentar 
até ficar branca e seca. Assim quando a telas ficam secas e brancas elas pegam novamente do 
sol para transformá-la  em cesto. Essa fase é chamado tatia abirikaá (quando a tela é 
transformado em cesto), tatia sã (é quando trançar as palhas em tela). As mulheres do povo 
Cinta Larga, em tradicionalmente, historicamente, e na sua culturalmente nas medidas ainda, 
utilizam e praticam as formas de medição que anteriormente usavam; como as medidas que 
estão na sua mentes, na habilidade, da mãos, ou na comparação dos objetos que estão fazendo 
e usando. 
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Figura 15: tatia sã (trançar a tela). Arquivo pessoal. 
 

Quando as palhas se transforma em tela ficam em forma de estrela como podemos 
observar na imagem de fotografia acima. Ao trançar as folhas para transformar em tela ou o 
cestos as mulheres já sabem da suas mentes os significados dos trançadeiras, onde elas vão 
formando a tela ou a figura que está na sua memória.  Portanto sabendo os significados dos 
trançados dos cesto as mulheres quando confeccionam as cestarias, já sabem as formas 
geométricas que irão se formar no artesanato que está  fazendo. É por isso quando elas estão 
trançando os cestos ou balaios ficam atenciosas para não errar os traços porque o mesmo tempo 
que estar fazendo a obra, está pensam em duas coisas, a imagem da figuras geométricas de um  
animal e o trançado do cesto não pode sair errado. Então, da seleção matéria-prima ao produto 
final, identificam-se conceitos que poderíamos traduzir como conceitos de contagem e de 
geometria. 

 
 
 
 
 

                                                              
  
 
 
 

Figura 16: tatía abirika (transformar a tela em cesto). Arquivo  pessoal. 
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Na confecção dos cestos as mulheres explicam que, há umas diferenças entre os  

trançados do cestos, que onde explicam que dependendo as formas geométricas ou as figuras 
de um animal que os cestos representam a utensílio é denominado que são as seguintes: mbulip 
kãlãjã (osso da coluna de peixes), wetáa (os tranças em círculo), anduraa (os trançados em pé) 
e angapanâa (os trançados atravessando umas as outras). 

Ao orientar  e ensinar as meninas a confeccionar os cestos, as mulheres do povo Cinta 
Larga, contam que na historicamente, havia muitas mulheres que não aprenderam a 
confeccionar os cestos e outros tipos artesanatos; é por isso elas eram visto como as mulheres 
preguiçosas e eram abandonadas pelos homens, porque não sabiam confeccionar nenhum tipo 
de artesão, e também eram as mais maus vista pelas outras mulheres que faziam as obras de 
artes. É nesse sentido as mulheres da Etnia vieram preservando os seus conhecimentos em 
varias gerações que até hoje, os artesanatos é confeccionado por elas e que são utilizado como 
artes de aprendizado para todas mulheres desde o inicio de surgimento da sua origem no mundo. 

 
 

 
4.2 Saberes matemáticos do povo Cinta Larga 

 
 
Nos processos de confecção de artesanatos ou em outras atividades cotidianas são 

utilizados objetos e figuras de diferentes formas geométricas, realizam-se operações de 
contagem e quantificação, faz-se referência a posições relativas. Assim como os seres vivos 
também possuem formatos que podem receber um nome. Dependendo da posição em que se 
encontram objetos ou seres, o povo Cinta Larga faz referência a posições relativas. 

Para o povo Cinta Larga, as principais formas geométricas, qualificadores geométricos 
gerais, operações de quantificação e posições relativas são estes apresentados nos quadros a 
seguir:  
 
 

4.2.1 Formas geométricas planas 
 

CINTA LARGA  PORTUGUÊS  
Kabaákaa  Circulo  
Pamzabikaap  Triangulo  
Ip sabee kataap pareteet  Quadrado  
Ip sabee atuu pareteet  Retângulo  
Ixáap tingim  Losango  
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4.2.2 Formas geométricas espaciais 

 
CINTA LARGA  PORTUGUÊS  
Puú kabaákaa  Esfera  
Puú xipu kuxeep (jaapee kaaraa) Pirâmide  
Abulup pina akabíap Cilindro  
Ibu apee  Cone  
Adu kabet  Paralelepípedo  

 
 
 

4.2.3 Qualificadores geométricos gerais 
 

CINTA LARGA  PORTUGUÊS  
Xerebiit  Fino 
Pasaa  Grosso  
Djekaa = kyyp  Raso  
Xiwêe aawaa  Fundo  
Satuu= atuu   Alto  
Kaawaa = ayyt  Baixo 
Kamdaak  Gordo  
Kãlãlãap  Magro  
Puuj= tií  Grande  
Xing = kypxing  Pequeno  
Kupaák  Aberto  
Kupuukaa  Fechado  
Kabaákaa   Redondo  
Serebéraa  Chato  
Satuu  Comprido  
Kyp  Curto  
Parátâa   Reto   
Kãjãap  Torto  
Wepareteet  Plano  
Xibuaap  Liso  
Mambyry  Cheio  
Pirum  Vazio  

 
 

4.2.4 Operações de contagem e quantificação 
 

CINTA LARGA PORTUGUÊS 
Ma ,u, ala  Somar  
Iki = kamaam iki  Subtrair  
Paliri  Dividir  
Mamánga  Acrescentar  
Ma iki = iki xitêe  Retirar  
Kamaam iki  Diminuir  
Makakuu  Aumentar  
Makakuu  Multiplicar  
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Xitêe sabirãxaa  Repetir  
We iki  Anular  
Sabiratiki  Dobrar  
Kama  Contar  
Iki  Excluir  
Makaa pina mánga  Incluir  

 
 
 
 

4.2.5 Posições relativas  
 

CINTA LARGA PORTUGUÊS 
Mbulilik  Longe  
Xuka  Perto  
Pambudjet= mbudjet  Direita  
Pambungã = mbungã  Esquerda  
Ibep   Atrás  
Mbexipu  Em frente  
Xibika = ibiri  Embaixo  
Waibitkuj = sabitaat  Em cima  
Jakátaap  Oposto  
Xinembikaa  xinembikaa  Lado a lado  
Sambakátaa = sambiabi  Frente a frente  
Ãambi   xinembika   Lado de cá  
Araabi xinembika  Lado de lá  
Masyly =xinemika  Próximo  
Arakujteet  Distante  

  
 

4.2.6 Quantificadores 
 

 
Nos processos de confecção dos artesanatos e outras situações que envolvem contagem 

e quantificação, o povo Cinta Larga possui em sua língua termos e expressões que fazem 
referência ou indicam a quantidade de objetos, animais, pessoas e outros seres. No quadro 
abaixo são apresentados os quantificadores do povo Cinta Larga. 
 

CINTA LARGA PORTUGUÊS 
Muuj Um 
Bússyyt Dois 
Muuj sajuum Três  
Xisaj pit pareteet Quatro  
Muuj pábe Cinco 
Muuj pábe muuj  Seis 
Muuj pábe búsyyt  Sete 
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Muuj pábe sajuum  Oito 
Muuj pábe saj pit pareteet Nove 
Búsyyt pábe Dez 
Búsyyt pábe pina muuj Onze 
Búsyyt pábe  pina búsyyt  Doze 
Búsyyt pábe  pina muuj sajuum  Treze 
Búsyyt pábe pina xisaj pit pareteet Catorze 
Búsyyt pábe pina muuj pábe sajuum  Quinze 
Búsyyt pábe pina muuj pábe sajuum pina muuj Dezesseis 
Búsyyt pábe pina muuj pábe sajuum pina búsyyt Dezessete 
Búsyyt pábe pina muuj pábe sajuum pina muuj sajuum Dezoito 
Búsyyt pábe pina muuj pábe sajuum pina xisaj pit pereteet Dezenove 
Bit = pekaap Metade 
Sabiraatiki Dobro 
Ndjylyj Pouco 
Ngulua  Muito 
Tereteet Inteiro 
Pimaan = but = pekaap Parte 
Kunbaáerep Infinito 

 
 
4.2.7 Marcadores e qualificadores de tempo  
 
Para se orientar no tempo e organizar suas atividades cotidianas, o povo Cinta Larga 

elaborou um sistema de marcadores de tempo, a partir de observações dos fenômenos cíclicos 
da natureza, criando expressões ou termos que fazem referência à temporalidade, conforme 
apresentado no quadro abaixo. 

 
CINTA LARGA PORTUGUÊS 

Kãaj  Velho  
Kuut  Novo  
Matet  Ontem  
Ãanna  Hoje  
Mangere  Amanhã  
Nzuj mi  Época da chuva  
Ngau mi  Época de seca  
Andeet  Dia  
Mbixang  Noite  
Andeet sakaa  Inicio do dia  
Ngat abi  Meio dia  
Mbixang sakaa  Inicio da noite  
Mbixang mbit  Meio da noite  
Pyba  Manhã  
Ngyly  Tarde  
Mbixang  Noite  
Paángaap kapámaa Madrugada  
Mantere  Antigamente  
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Aambi  Antes 
Eéwebi  Depois  
Ãanna  Agora  
Ãuu teet káa  Nunca  
Jenateet Sempre                       

 
 
 

 
4.3 Saberes matemáticos ilustrados do povo Cinta Larga 

 
 

Para ilustrar o conhecimento matemático do povo Cinta Larga, apresentamos abaixo um 
quadro com exemplos de frases na língua do povo, com ilustração de fotografias e desenhos, 
com tradução em português. 

 
 

 
 

ILUSTRAÇÃO CINTA LARGA PORTUGUÊS 
 

Ngatpee muuj páraat. Um cocar bonito. 

 

Mbusyyt tatía mánga 
mbakãlãj kap taa. 

Duas cestas estão cheias 
de coquinhos de colares. 
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Jaapee sanee muuj 
sajuum na maan maa 
kuxeewa. 

As três taquaras são 
feitos, e bem afiados. 

 

Jáp pareteet mánga 
wemaa ikûlû pusã miãa.   
 

As quatro flechas são 
feitas com as penas de 
gavião. 

 

Muuj pábe na jáp mánga 
wemaa áp pálaj miãa.  

Cinco flechas são feitas, e 
são bem feito e bonitos. 
 

 

Muuj pábe sajuum na jáp 
maa áp tulu wêjbiira. 

Seis flechas são feitos e 
compridos, e por isso são 
perigosas. 

 

Muuj pábe mbusyyt na 
jáp mánga wemaa ngala 
kuj maan áp naa. 

 

Sete flechas são feito e 
utilizado especialmente 
para caça. 
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Mbusyyt pábe andat jáp 
mánga ujireej maa 
akubaa.  

Os meninos e os jovens 
confeccionaram dez 
flechas para aprenderem. 

 

Jáp pusâpit mánga busyyt 
pábe naa, eéna mannga áp 
mánga mbaatpee pina 
busyyt pábe muuj naa.  

As flechas feitas são dez, 
contando com arco são 
onze objetos. 

 

Búsyyt pábe pinaa 
bússyyt abia  mánga 
mbaseep taara. 

Doze pamas estão em 
cima de uma folha. 

 

Pambábe kãlãj aap káp 
mánga ngulua búsyyt 
pábe pina muuj pábe 
sajuum pina muuj naa.  

Os anéis são muitos, com 
total de dezesseis anéis. 

 

Ngatpee aap maa aap 
kabaákaa, eéna mannga 
akápee maa kabet atuu 
pareteera.  

Os cocares são formato 
em círculos, e o akápee  
(tapete) é feito em forma 
de retângulo. 
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Wanzeej mánga adu 
makii kabaákaa kabet 
atuunaa. 

As mulheres fazem a boca 
dos balaios em forma de 
circulo, quadrado e 
retângulos. 

 

Nzap tere  maa satuu puuj 
ngere  aap piaa. 

A maloca é grande e mais 
comprido do que a barraca 
de palha. 

 

Mbuliweej maa taxidiika, 
mannga wemaa tasala ta 
kyp tikiaa.  

Os peixes são pequenas e 
curto, mas foram cortados 
no meio e ficou mais 
curto. 

 

Maakaap mangat mawa 
wemanga kap kajapna, 
eéna mannga kap mánga 
akakuú akajaekaa.  
 

Amendoim está sendo 
esquentado para ser 
plantado, e quando se 
plantar  ela multiplicam e 
aumentar. 

 

Meek kajap na wemanga 
ek ma, ãa weryjateaa, 
eépi tee mánga akakuaa.  
 

Pouco milhos são colido 
para a ser plantado, esse 
pouco quando planta  
aumentam ou 
multiplicam. 
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Maam ngaap mánga ãjãm 
ka amánga méneka patii 
naa 
 

As castanhas quando é 
colocados no pacote  é 
muito pesado. 

 

Iítjeet mánga puú makaa 
akaj méneka 
amabyrytêaa. 
 

A água enche a vasilha 
quando acrescenta alguma 
coisa. 

 

Maam ngaam kataa 
panzanee maan maa kap 
kamáe maa we  
kunbáerewa. 

A contagem de castanhas 
quebrados são a contagem 
infinito (incontável, muita 
quantidade). 

 

Ii mánga andyyt pi 
awanneaa, eéna mannga 
xi mánga mbulik akaá. 
 

A água do rio nasce do seu 
nascente e corre longe. 

 

Nzap kalãj pixaa mánga 
wemaa a kápi andap 
teera. 
 

As varetas da esquelética 
da maloca estão em pé na 
margem inteira. 
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Weryyjatee wemaa nzap 
kãlãj pixaa mángaa.  
 

Poucas varetas da maloca 
foram colocado em pé. 

 

Nzap wêe kãlãj abiraa tiki 
wemanga mberemáng 
kãlãj pixãa.  
 

As varas de esqueleto de 
fundo da maloca são 
dobrados e amarados. 

 

Jáp iim maa paraat 
xurujêem paratâa.  

As flechas enfeitados são 
bonito e reto. 
 

 

Tutubee aap maa 
kabaákaa.  
 

O rolo de embira é 
redondo. 

 

Nzap wêe tetee maa 
wekupukaa. 
 

O fundo da maloca já está 
fechado. 
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Nzap piap ka ngûuj maa 
ambapetâ parateera.  
 

O chão da maloca é plano. 

 

Nzap sâam ambi maa 
pirum akuúrekaa.  
 

O teto da maloca está 
vazio porque esta novo 
ainda. 

 

Nzap îjakátaap na iíp maa 
salabeum xurujêema.  

A madeira que atravessa 
no meio da maloca é 
descascada e liso. 

 

Nzap mbit asep 
mángaerep eka kupaák 
teaá.  

O meio da maloca esta 
aberto ainda porque esta 
descoberta. 

 

Pasap sep sãa pamánga 
nzap abitára.  
 

As palhas de babaçu é 
colocado em cima da casa. 
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Wanzeej mánga jáp pee 
sãa apujet abi ap xipu 
saara.  
 

As mulheres fazem os 
transado de flechas e 
coloca as pontas no lado 
direita. 

 

Ãu wemaa jáp pusãa 
pixãa werewaa.  

Falta amarrar a parte da 
pena de flecha. 
 

 

Jáp pusã sãa wemánga 
maambi xinembia pabia 
waa.  
 

As penas de flecha são 
amarrados nos lados de 
flecha. 

 

Apungã pabi ãa pandere 
mánga jáp mbennga 
weryyjatee. 
 

Essa pessoa segura menos 
flechas no lado esquerda. 

 

Jáp mi pamánga mulik 
puú saat sakaá.  
 

A flecha alcança o animal 
mesmo no lugar distante. 
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Ixáap tingim pina mbaj 
ijaxi maa paraát jáp sek 
naa.    
 

As figuras da pintura de 
piau e cobra em forma de 
losango são  bonitos para 
enfeitar a flecha. 

 

Mantere pandereej maa 
ngulua tereteet jáp ta 
ngala kuj maan naa.  
 

Antigamente  as pessoas 
usavam muitas flechas 
para caça. 

 
 

Mbaj puuj maa puuj néku 
pasáa.  

A cobra jibóia é comprida 
e grossa. 
 

 

Xuka aáxu ikieka mbutup 
mánga puuj naa.  
 

Na imagem o rato é 
grande porque a foto foi 
tirado à próximo em perto. 

 

Ndalúap mánga mbaseep 
mi dee maa djekaa.  
 

A vasilha feita de folha é 
raso. 
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Mbixãa manga wanzeej 
mánga ip kãlãj pulee 
ijakátaa.  
 

As mulheres  fazem a 
grade de varetas em forma 
transversal. 

 

Ngau mi ii mánga xi kyyp 
naa.  
 

Na época da seca a água 
do rio fica baixa. 

 

Ngerep aap na nzap 
mánga nee ibika we 
mánga ibalaá.   
 

Embaixo da barraca é 
feito tipo de casa, é usado 
para dança. 

 

Adu pi akiieka meek 
mánga ama’ u’ alaa.  

 
Se despejar dos sacos o 
milho ajuntam e somam. 

 

Meekaap paliri wemánga 
arajeej pina mbebeej kaja. 
 

Os grãos de milhos são 
divididos com os frangos 
e porcos.  
 

 

Ngau mi ngat matyj sanee 
meneka ii mánga axi 
ambakaá.  

No tempo de verão e sol a 
água do rio abaixa e 
diminui. 
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Ndapuu ka wemánga 
mbakãlãj makaa eéwepi 
kap iki  kap makaa 
uulaakaa.  
 

Os colares é lixado na 
linhada de pesca, onde ela 
é subtraído em seus 
volumes e depois são 
colocado  na fibra. 

 

Ndua aa mánga ngulua 
asaát kaa, eéna mannga 
kap aa mánga akamaéka  
ngulua waa.  
 

As frutas de urucum são 
vários em um cacho, e 
quando contamos as 
sementes são muitos. 

 

Xujap mánga andeet mi 
aweretaa, eéna mannga 
mánga mbixãngi akereaa.  
 

O quati anda no dia, e 
quando é noite dorme. 

 

Abulup ka ii mánga dee 
mánga werewa paángaap 
kapamaa kaa.  

A chicha feito no cocho de 
sumaúma somente acaba 
de madrugada. 
 

 

Pangapamaeka tumaa 
tuwitiri ngalakaa.  
 

No inicio da noite 
fazemos comida na mata. 

 

Xitak mi pamánga 
paángaeka pawekea.   
 

Tempo de frios tomamos 
o banho no inicio do dia.   
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Pyba ngat mánga ii kara 
mi axibutaa.  
 

De manhã o raio do sol 
aparece na margens do rio. 

 
 

 
 

Esse foram alguns exemplos de conhecimentos matemáticos tradicionais do povo Cinta 
Larga, mostrando contextos de utilização do dia-a-dia. Mais conhecimentos existem e precisam 
ser pesquisado pelos professores, produzir material didático e introduzir na educação escolar 
nas aldeia para novas gerações. Com a formação do Licenciatura Intercultural na UNIR os 
professores poderão dar continuação desses trabalhos de pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Nas elaborações e publicações de materiais didáticos do ensino da matemática das 

escolas publicas e privadas, os estudiosos pesquisadores fazem umas investigações para que as 
escrituras e as figuras dos livros sejam feitas de acordo com os modos e as atividades praticas 
realizados, dominados e vividas ou a cultura da população dos locais. Portanto dessa forma, o 
material didático publicado é compreendido e praticado pelos profissionais da educação e 
também os alunos que vivem no espaço pesquisado. Pensando nessa sistema educacional 
ocidental da sociedade envolvente na área de matemática ou de outros componente de ensino 
regulares, nos levam a pensamos, nas observações, reflexões  e no analises no decorrer da 
pesquisa, ao relatarmos algumas considerações finais vistas durante a pesquisa que pode ser 
aplicados desenvolvidos no ensino de matemática nas escolas indígena do povo Cinta larga em 
futuramente após de estudos aprofundados nas próximas  gerações. 

Sabemos que todo povos tenham as maneiras de desenvolver os números, como a 
contagens, as medidas dos objetos, e dos animais, a contagens do tempo do ano, os meses, e 
horas do dias, a somar, subtrair, multiplicar, dividir e também envolvem formas geométricas de 
acordo com a sua cultura através da pratica das atividades realizados do dia- a- dias. Então a 
Etnia Cinta Larga, geram as formas geométricas, e os números nos produtos de artesanatos, nas 
construções das casas, nos trançados do cesto, o tempo da seca, e de chuvas, as frutas, coletas 
dos alimentos, colheita de produtos nativas da própria floresta, pescarias, na caça e outras 
atividades realizadas por eles no processo de ensinar a matemática nas escolas da Etnia, 
concluímos que todas essas praticas podemos incluir nos conteúdos do ensino da matemática, 
a serem  desenvolvidos pelos professores indígenas nas salas de aulas que bem entendem os 
processos de aprendizagens cultural do povo. 

Na nossa concepção, compreendemos que certamente, os conhecimentos tradicionais de 
cada povo, se podem diferenciar se somente nos estudos voltados sobre os aprendizados de cada 
etnia, nas praticas manifestados e transmitidas de vários gerações. Como um dos integrante ou 
pertencente do grupo étnico cultural, ao desenvolver a pesquisa do projeto tentamos a entender, 
de varias formas os conhecimentos e os saberes tradicionais envolvidos pelo povo, mais por 
terem encontrados os dimensões dificuldades, não conseguimos todos os resultados que 
pretendíamos elaborar e registra no decorrer da investigação. Por exemplo, nos enfeite da 
flechas com os pelos de catetos, e nos trançados de cesto as palhas de coqueiros e de babaçu, 
não conseguimos a registrar uma compreensão como deveríamos envolve-los nas operações de 
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adição, subtrai, multiplicar, e dividir, mas sabemos identificar as formas geométricas que se 
formam no produto final. 

Todos que conseguimos a relatar a longa caminhada da investigação da pesquisa do 
projeto, será um espaços abertos para outros estudante indígenas ou os demais interessados 
pesquisadores aprofundamentos durante as conclusões da suas formações acadêmicos em 
futuramente. Um ponto positivo que encontramos ao decorrer da pesquisa, é que se 
continuamos realizar uma investigação aprofundada certamente podemos encontrar uns 
caminhos para os estudos que será realizado dentro da etnomatematica da etnia Cinta Larga, na 
área do ensino de matemática da própria escola desse grupo. 

Tendo as ideias de encontrar os estudos da etnomatematica do povo, concluímos umas 
das resultados da pesquisa, que apresentamos dentro dos saberes e fazeres da matemática da 
etnia Cinta Larga, as comparações, da contagens do grupo étnico como: as quantificadores, 
qualificadores geométricas gerais, posições relativos, marcadores e qualificadores de tempo, 
operações da contagem, formas geométricas planas e formas geométricas espaciais em forma 
frases escritas com a Língua Cinta Larga e de Língua Portuguesa com a ilustrações se apresenta 
com as fotografias e com as figuras desenhados. Assim concluímos essa pesquisa de trabalho 
de conclusão de curso. 
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