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RESUMO 
 

Esse trabalho de conclusão de curso foi realizado sobre saberes e fazeres matemáticos do povo 
Oro Win. O objetivo da pesquisa foi registrar os conhecimentos matemáticos do povo 
relacionados a termos numéricos, formas geométricas, medidas e outros conhecimentos usados 
no dia a dia, nas atividades cotidianas como pescar, caçar, roças e outros. A justificativa da 
pesquisa é porque atualmente não é ensinado na escola da aldeia os conhecimentos matemáticos 
do próprio povo Oro Win. Apenas é ensinado a matemática não-indígena e com isso as novas 
geração vai esquecendo de como os antigos contavam, mediam e davam nomes para as formas 
geométricas na língua do próprio povo Oro Win. Assim, essa pesquisa foi importante para trazer 
conhecimento matemático do povo Oro Win na sala de aula e ensinar os alunos para que nova 
geração possa entender e saber onde está relacionada matemática na cultura do próprio povo. 
Então, este trabalho está relacionado com o desafio na construção de um processo educativo que 
contemple a matemática tradicional do meu povo. Nesse sentido, é importante mostrar aos 
alunos que a matemática é uma criação humana, desenvolvida em diversas culturas e em 
momentos históricos diferentes. Por isso, o estudo de como ela é desenvolvida em diferentes 
contextos pode auxiliar no processo de ensino, principalmente sobre diferentes formas de 
organizar e registrar quantidade, e classificar e medir o espaço. Na coleta de dados foram 
realizadas entrevistas com um sabedor e uma sabedora do povo Oro Win, na Aldeia São Luiz da 
Terra Indígena Urueu-Wau-Wau, no município de Guajará-Mirim, Rondônia. Como resultados 
da pesquisa foram identificados quantificadores, qualificadores geométricos, operações de 
contagem e quantificação e alguns marcadores de tempo. Essa pesquisa poderá ter continuidade 
futuramente, para aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre os saberes matemáticos do 
povo Oro Win. 
 
Palavra chave: Saberes. Matemática. Etnomatemática. Oro Win. 
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KA TA’TI SIN PAN TOPAKASI ORO WIN 
 

 Pan nafrak ka pe’, na’ ryt pan ka na ka wajam ‘matemática’, ma’ na pryt ka ta’ ti, na’ mi’ ryt pokon oro 
fijama nesi’ ka ta’ ti’kan, pan ka pe’, pe’ ni pan escola, krik pin akan  tra’ pan nafrak ka pe’ ryt, awina ka 
pe’ so’ ryt pan ka ta’ ti’sin, fra’ opa’ ta’ ti tamamana tra’ oro fijama’pan escola. Tama’ pe’ tan ka ta’ ti iri 
topakasi, awina na ka fra’opa so’ ni. Krik ta’ ti tra’ oro fijama pan ka man ara ryt pan atrim, kiwo’, 
okoko, pinat. Mijana ka ta’ ti ryt, pan topakasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  

 

SUMÁRIO 
 

Introdução......................................................................................................................................9 
Capítulo I: Breve autobiografia: Salomão Oro Win da infância à universidade..........................10 
Capítulo II: Saberes e fazeres matemáticos indígenas: perspectiva da etnomatemática...............13 
Capítulo III: Percurso metodológico da pesquisa.........................................................................19  
Capítulo IV: Saberes e fazeres matemáticos do povo Oro Win...................................................21 
Considerações Finais.....................................................................................................................29 
Referências...................................................................................................................................31 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10  

 

INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem a finalidade para o povo Oro Win, que desde muito tempo nunca foi 
registrado o conhecimento matemático do povo, de forma que houve um ponto negativo de estar 
desaparecendo dentro da cultura, então, isso me motivou muito de resgatar aquilo que o meu 
povo utilizavam entre grande número de pessoas. Assim, este trabalho foi feito na aldeia São 
Luiz, Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, no Rio Pacaás Novos, município de Guajará Mirim, 
Rondônia. 

Neste sentido, a finalidade desta pesquisa é resgatar os conhecimentos e conceitos 
etnomatemáticos do povo Oro Win, com o meu esforço acadêmico durante cinco anos de estudo 
na Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná, Curso de Licenciatura em 
Educação Básica Intercultural. Durante as etapas do curso estudei vários textos e artigos sobre 
etnomatemática dos povos de Mato Grosso e outros, isso foi muito importante que me incentivou 
trabalhar a cultura do meu povo e chego a conclusão agora de como ensinar e produzir registros 
sobre a matemática tradicional do meu povo. 

É importante estudar os conhecimentos do próprio povo voltando desde a raiz 
consultando os mais velhos que são os documentos principal da cultura. Assim pode valorizar os 
conhecimentos com a produção de documentos escritos. Então, com o meu estudo estou 
valorizando a cultura, a etnomatemática tradicional do meu povo, destacando alguns aspectos da 
natureza do saber matemático do povo Oro Win que influenciarão a prática correspondente no 
ensino escolar nas aldeias São Luiz, Laranjeiras, Cristo Reis e Pedreira. 

O TCC está organizado em quatro quatro capítulos. Primeiro sobre minha trajetória de 
vida da infância a universidade. O segundo fala sobre etnomatemática e foi feito com as leituras 
de textos e artigos nas etapas do curso. O terceiro é sobre a metodologia da pesquisa. O quarto 
capítulo apresenta os dados sobre saberes matemáticos do povo Oro Win. 
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CAPÍTULO I 
BREVE AUTOBIOGRAFIA: SALOMÃO ORO WIN DA INFÂNCIA À UNIVERSIDADE 

 

\. 
Imagem 1: Salomão Oro Win. 

 
Antes do contato o meu povo vivia na maior felicidade, porque não havia preocupação 

dentro da comunidade principalmente no caso de saúde, alimentação e tradição. Hoje o povo 
vive preocupado nas questões de doenças contagiosas devido a mudança com o contato. O meu 
povo sofreu muito, foram atacados pelos seringalistas, mandado pelo senhor Manuel Lucindo. 

Eu nasci no dia 05 de outubro de 1970, no Igarapé Água Branca, que faz parte da aldeia 
São Luiz, na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Os meus pais são Hoto Se’Sym An Oro Win e 
Maria Pin Wa’ Oro Win. No final do ano de 1970 a FUNAI nos tirou da aldeia São Luiz para 
habitar na Terra Indígena Rio Negro Ocaia, onde pertence outros povos como Oro Nao’, Oro At, 
Oro Eo’, Oro Joyn, então ficamos morando nessa aldeia, isso cheguei ainda muito pequenino 
com oito meses de nascido, fui crescendo até conhecer outros povos diferentes. 

Com dez anos de idade fui para escola Posidônio Basto. Não sabia onde começar, de 
repente a professora Nidi me apresentou aos alunos, assim comecei o caminho de estudo junto 
com os colegas. Fiz a 1ª, 2ª, 3ª série, todas as minha notas foram de 80 a 100, nunca tirei nota 
baixa, sempre respeitando os colegas e professora, isso porque me esforço muito no estudo. 
Nessa época que as professoras não deixava eu falar na língua materna, então eu tive que fazer 
tudo o que era mandado, não tive lugar certo durante o meu estudo, porque o povo da aldeia não 
vivia unido com meus pais, dizendo que Oro Win não pertence a Terra Tradicional deles, assim 
tivemos que morar na área Extrativismo. 

Eu e os meus primos e minhas irmãs começamos ter muito dificuldade de caminhar até a 
escola, porque era muito distante. Passei por três professoras: Edna, Lucilene e Nidi. No ano de 
1990, aconteceu uma tragédia entre os não indígenas, assim a FUNAI tomou a providência de 
nos levar para a Terra Tradicional. Então fiquei parado porque não tive mais professor, sempre 
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ajudando os meus pais nos trabalhos. No ano de 1993 comecei novamente estudar com uma 
pessoa que chama Rosa Maria, esposa do chefe da aldeia, só que a aula não funcionava bem por 
motivo de a professora trabalhar como enfermeira, assim a aula teve que ficar parado um ano. 

No ano de 1995, a aula começou a funcionar com outra pessoa que se chama Laura 
Ribeiro. Assim conclui a minha 4ª Série. No ano de 1997 tive que estudar na escola Marechal 
Rondon na aldeia Tanajura, eu morava na casa da minha tia Marinez na aldeia Capoeirinha, 
então assim tive que caminhar até Tanajura para estudar. As minhas professoras eram Seila e 
Joana. Estudei somente oito meses, porque não deu certo, por motivo de família, assim voltei 
para minha aldeia. Isso já me comecei a conhecer o mundo e experiência de tomar conta de mim 
mesmo, casei, formei família. 

Quando foi no final do ano de 1999 fui chamado para fazer teste/avaliação, fiz e consegui 
a média. No ano de 2000, fiz o Projeto Açaí I, durante cinco anos, o primeiro ano no local 
chamado ASBERON e Hotel Palace Rondon em Porto Velho, os quatro anos restantes foi em 
CENTRER que está situada entre Ouro Preto e Ji-Paraná. Assim conclui o Magistério Indígena. 
Durante o estudo no magistério tive muito problema com a minha esposa, porque eu ficava 
muito tempo fora estudando, logo tivemos que separar. Quando foi no ano de 2006 me casei com 
a futura esposa Clemilda Oro Win, até hoje estamos juntos graças a Deus, sabendo das minhas 
dificuldades no estudo, sempre me orientando no meu trabalho sobre atividades acadêmico e 
TCC, graças a minha esposa pelo entender as dificuldades difíceis. 

No ano de 2009, fiz o vestibular para a UNIR mas não consegui me encaixar, porque o 
número de vaga era muito pouco, assim surgiu outro vestibular e consegui passar. Assim 
ingressei na Universidade Federal de Rondônia Campus de Ji-Paraná no ano de 2010, no Curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural conhecendo outros povos diferentes, trocando 
experiência através de estudo e pesquisa de vários artigos. Depois de eu concluir o ciclo básico 
do curso durante três anos, pensei em escolher a área de Ciência da Natureza e Matemática 
Intercultural, porque me senti de ser o responsável e outros que interessa de resgatar o que o meu 
povo usava e deixou de usar pela convivência com o não indígena que é tradicional nas questões 
dos saberes e fazeres matemáticos e cuidar da saúde e ter boa higiene na comunidade, 
preservação, orientação nas alimentações que não faz bem a saúde e outros.  

Assim cheguei a escolher o tema para o TCC que é uma proposta para ampliar o 
conhecimento tradicional na construção de resgatar o saberes e fazeres matemáticos do meu 
povo Oro Win. Isso porque dentro da comunidade já quase não está sendo mais usado pelos mais 
jovens, então, isso tenho que ser orientado pelos sabedores que ainda estão com vida com o meu 
reforço acadêmico. 
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Imagem 2: Eu e minha esposa, Clemilda Oro Win. 

 
Hoje, sempre falo para qualquer pessoas que está enfrentando o que enfrentei e ainda que 

estou enfrentando, que não desistam, porque logo, logo chegará o resultado da vitória. Dou 
muito amor a minha esposa Clemilda Oro Win, somos casado, temos família, sempre somou 
junto o sofrimento que passei durante o meu estudo enfrentando várias dificuldades em nossa 
vida de casamento por causa do curso. Também é uma guerreira que sempre me incentivou nos 
trabalhos e nos deveres acadêmico. 
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CAPÍTULO II 
SABERES E FAZERES MATEMÁTICOS INDÍGENAS: PERSPECTIVA DA 

ETNOMATEMÁTICA 
 

 Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de buscar informações referentes ao contexto 
da etnomatemática tradicional do povo Oro Win, que ao longo do tempo nada foi pesquisado. 
Com a discussão deste estudo o ensino do saber matemático do povo poderá ser iniciado na 
escola da aldeia. Neste sentido, a finalidade desta pesquisa é de levantar os conhecimentos e 
conceitos etnomatemáticos do povo Oro Win, com o meu esforço acadêmico na Universidade 
Federal de Rondônia - UNIR. 

Durante as etapas do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, estudei 
alguns textos e artigos sobre etnomatemática e fiz alguns fichamentos sobre essa área de 
conhecimento para me ajudar a fazer a pesquisa sobre a matemática tradicional do meu povo. 

 O objetivo de um estudo como esse em etnomatemática é destacar alguns aspectos da 
natureza do saber matemático de um povo tradicional, auxiliando a prática correspondente no 
ensino escolar, conforme discute Costa (2011). Assim é importante estudar os conhecimentos do 
próprio povo voltando desde a raiz consultando os mais velhos que são os documentos principal 
da cultura. 

Esse trabalho de pesquisa sobre a etnomatemática do povo Oro Win é uma introdução 
para permitir algumas conclusões parciais sobre a etnomatemática Oro Win, visualizando 
saberes presentes na confecções de paneiros, cestos,  casa, trabalho, pescaria e outros, que pode 
ser inserida numa proposta curricular específica e diferenciada que pode atender a demanda do 
povo Oro Win em três aldeias que são: São Luiz, Pedreira e Cristo Rei, que pertence ao mesmo 
povo e também é importante para quatros aldeia: Rio Negro Ocaia, Graças a Deus, Tanajura, 
Capoeirinha, onde as mulheres da etnia Oro Win se casaram com outras etnias diferentes. 

Dessa forma, espera-se contribuir para um diálogo entre a matemática acadêmica e a 
etnomatemática Oro Win, promover na educação escolar os exercícios de maneiras variadas de 
pensar, além do respeito a culturas diferentes. 

De acordo com Costa (2012), a matemática se apresenta como uma construção humana 
inserida em um processo histórico cultural a qual pode ser expressa por meio da universalidade 
matemática ensinada nas escolas. Assim, os povos indígenas também produzem conhecimento 
matemático, como nas construções de artes indígenas, aparecem várias formas geométricas que 
pode ser ensinada para as crianças os nomes na língua materna e em português na questão do 
saber matemático. 
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Conforme Costa (2012), em sua pesquisa com o povo Ticuna, é preciso compreender os 
processos cognitivos mobilizados na confecção de cestos e esteiras de um povo, como elementos 
de apropriação para a educação matemática na escola indígena, fazendo a ligação junto com a 
matemática do não indígena, através de comparações. 

 Assim, ao analisarmos a busca e o preparo da matéria prima, as técnicas empregadas, as 
formas determinadas, para que e por que se confecciona este e não aquele cesto é possível 
aproximar ao modo como esse processo estrutura a forma de pensar das tecedoras e nos induz a 
fazer conjecturas sobre sua consequência num contexto escolar (COSTA, 2012, p. 107). 

Então, ao pesquisar os conhecimentos tradicionais, o professor indígena pode inserir no 
ensino o conhecimento de seu próprio povo com a própria visão no olhar e aprender 
matemáticos. Mas não é só o conhecimento tradicional, o professor indígena tem que ensinar 
também os conhecimentos não indígenas, como a matemática utilizada no comércio. Conforme 
Fernandes et al (2009), a escola tem então o compromisso de preparar as crianças e jovens para 
as exigências da comunidade. Desde muito cedo as crianças são expostas a situações que exigem 
o conhecimento do sistema monetário brasileiro, assim conhecer bem o uso do dinheiro, é 
necessário para que não sejam prejudicadas nas negociações. As situações em que são obrigadas, 
por exemplo, a realizar operações com devolução de dinheiro, que podemos chamar de situações 
de troco que é muito comum, isso tem que ser ensinado na escola indígena também. Hoje, há 
muitos indígena que domina muito bem a matemática dentro da sociedade não indígena 
trabalhando nos comércios, até mesmo tem o seu negocio de venda dentro da aldeia na venda de 
produtos aos próprios parentes e fazendo as contas corretamente, principalmente os mais jovens. 

A escola realmente tem o compromisso de preparar as crianças a conhecerem como 
funciona o sistema monetário brasileiro, muitos anos atrás os nossos velhos foram enganados 
pelos seringalistas, então, nós professores indígenas temos grandes obrigação de ensinar as 
crianças, mas também sem abandonar os conhecimentos tradicionais que eram utilizados para 
sobrevivência antes do contato, como saber construir artesanatos, casas, pescaria, caçada e 
outros. Hoje, muitos dos povos já não são mais enganados, porque, os jovens tem conhecimento 
do sistema monetário, principalmente nos trocos e juros. 

 O conhecimento matemático é diferente de cada povo para cada povo. No Brasil 
pesquisadores como Ferreira et al (2002) identificaram entre os povos indígenas, sistemas 
numéricos de base um, dois, três, cinco, dez e vinte, demonstrando processos próprios de 
raciocínio, uns mais holísticos e outros mais analíticos. Assim cada povo tem sistemas numéricos 
usados como forma de contar objetos e realização de medições. Uma diferença entre os sistemas 
de contagem indígena e não indígena é a escrita, porque os povos indígenas usam a oralidade e 
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não a escrita alfabética. Então muitas sociedades não indígenas utilizam símbolos e regras na 
escrita numérica servindo como forma de sistematização. 

Conforme Freitas e Ruiz (2011), um sistema numérico possui sua base que é determinada 
pelo número de elementos do agrupamento utilizado na contagem. No caso indígenas 
inicialmente é difícil explicar os sistemas numéricos, já que estes não possuem o domínio da 
escrita alfabética, ou seja, são povos ágrafos, mas isso não quer dizer que eles não utilizam 
sistema numérico. Portanto é importante realizar a pesquisa sobre esses conhecimentos para 
mostrar sua existência e explicar como funciona cada sistema de numeração indígena, e para isso 
é fundamental que o pesquisador fale a língua do povo, só assim saberá mesmo o que significa 
cada conhecimento. 

 De acordo com Freitas et al (2009), cada povo indígena tem sua própria maneira de 
expressar e vivenciar os conhecimentos matemáticos, marcados e vivenciados em suas relações 
cotidianas. No meu ponto de vista, vejo que todos os povos indígenas têm suas regras, símbolos, 
comparações diferentes com o do não indígena, que aparecem na repartição de caças, construção 
de casa, marcadores de tempo e outros.  

 Então, cada povos indígenas tem os seus método de contagens, usando animais que foi 
matados pelos caçadores, peixes e outros, isso são usados no dia a dia dentro da comunidade e na 
própria suas casas com suas famílias. Conforme Freitas et al (2011), pela dificuldade de 
pesquisadores matemáticos investigarem os sistema numéricos dos povos indígenas dessa região 
amazônica percebo que as pesquisas tendem a seguir a linha de conhecimento dos pesquisador 
atuante, ou seja, linguísticas e antropólogos, então, a tendência é a discussão dos termos 
linguísticos. E por esse motivo faz-se entender a função dos classificadores numéricos para 
compreendermos a estrutura linguística do sistema de numeração. 

Mas acho que o conhecimento matemático de um povo indígena vai muito além da 
explicação de linguísticos porque tem a ver com as situações de uso, os significados e a forma de 
visão de mundo do povo. Por isso acho que as pesquisas sobre conhecimento de povos indígenas 
na Amazônia tinham que ser feitas por mais pesquisadores de outras áreas, e não só linguistas e 
antropólogos que são importantes mas não fala de todas as características do conhecimento 
humano de cada povo. Então nós pesquisadores indígenas também precisamos ter formação 
adequada de diferentes áreas para fazer pesquisas como esta sobre a etnomatemática Oro Win. 

 Nos estudos das línguas indígenas verifica-se uma relação recíproca entre a matemática e 
a língua materna. No entanto os conceitos matemáticos ainda precisam ser aprofundados. Como 
estudantes de matemática os questionamentos quanto à concepção e as sistematizações nos 
deixam inquietos. Por exemplo, como explicar os conceitos de sequência, equivalência, valor 
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posicional, comparações ordem, cálculo e outros, em um sistema que não usa a escrita alfabética, 
sendo que tudo o que fazem está correlacionado com a natureza e o cosmos. 

A matemática do povo Oro Win é diferente do não indígena pela escrita, pronuncia e 
significados, então, os conceitos matemáticos do povo Oro Win ainda precisa ser mais 
aprofundados buscando o conhecimento tradicional. Conforme diz o Referencial Curricular 
Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), a matemática deve ser ensinada nas escolas porque 
é parte substancial de todos os patrimônios cognitivo da humanidade. Se o currículo escolar deve 
levar a uma boa formação humanística, então o ensino da matemática e indispensável para que 
essa formação seja completa.  

O ensino da matemática é também para dotar o aluno do instrumental necessário no 
estudo das outras ciências e capacitá-lo no trato das atividades práticas que envolvem aspectos 
quantitativos da realidade (ÁVILA, 2007). Isso faz com que os alunos possam aproximar e 
conhecer o caminho de aprendizagem com a realidade tradicional. De acordo com Ávila (2007), 
não queira também o professor apresentar todas as justificativas e motivações do ensino da 
matemática de uma só vez, nem despejar sobre os alunos todas as história sobre a relação da 
matemática com outras ciências.  

 O ideal é que o professor esteja sempre preparado com algumas historinhas e exemplos 
de aplicações para serem apresentados nos momentos mais oportunos. Sim, antes de o professor 
começar o trabalho com a escrita dos números, é importante trabalhar a contagem oralmente com 
vários tipos de objetos em língua materna para que os alunos possam entender os conceitos, 
também é possível interpretar a ornamentação geométrica de cestos, tecidos, cerâmica e das 
pinturas corporal a partir de vários conceitos e ideias matemáticas. 

Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998) e Fernandes e Fernandes (2009), o estudo da 
matemática mostra que existem, na verdade, muitas matemáticas diferentes de cada cultura. Isso 
significa reconhecer que cada sociedade, povo, grupo cultural maneira específica de entender as 
formas de contar, de explicar, manejar quantidades de realizar medições do espaço e do tempo. 

De acordo Knijinik (2004), a preparação para a continuidade dos estudos é um argumento 
muito presente para justificar grande número de conteúdos matemáticos na escola porque “em 
algum momento os alunos vão precisar” deles, na escola. Segundo Matos (2000), esse argumento 
é universalmente repetido, que é preciso ensinar matemática na escola, pois “mais tarde verás 
por quê!” e que os alunos, futuros cidadãos “tem que saber matemática para encarar os 
problemas do mundo, alguns desses problemas ainda não existem”. Mas não é só para 
continuação de estudos que o ensino de matemática na escola é importante, no caso das escolas 
indígenas o ensino de matemática também pode ajudar a conhecer a própria cultura dos 
antepassados dos alunos e ajudar a planejar o futuro e a forma de vida do povo. Por isso é 



18  

 

importante ensinar também na escola o conhecimento matemático tradicional, e por isso a 
pesquisa desses conhecimentos é muito importante pelo professor indígena. 

Conforme Campos et al (2009), a teoria sociocultural da inteligência, quando a criança 
aprende a contar ela poderá começar a usar a contagem como um instrumento de pensamento. 
Por tudo isso, vejo que o ensino de matemática para os alunos indígenas do povo Oro Win tem 
que ser mais profundo para conhecer a realidade da sociedade não indígena que é mais 
complicados na questão de cálculos, porcentagens e outros, então preparar os alunos, essa 
importância, no sentido dos alunos não demonstrarem dificuldade no estudo de matemática. 

O estudo da matemática contribui para o desenvolvimento de capacidades relacionadas ao 
raciocínio e a abstração. Os estudos da etnomatemática é que reconstroem a matemática na 
ornamentação da cestaria, paneiro, esteiras e outros. Os povos brasileiros precisam valorizar o 
seu conhecimento matemático dos artesãos que são os sabedores, porque esses conhecimentos 
estão desaparecendo. Com a construção dos artesãos são encontradas várias formas do padrão 
geométrico, também na pintura, existem os marcadores de tempo, os quantificadores e as formas 
de medição do espaço. Por isso é preciso conhecer, valorizar e respeitar a etnomatemática de 
todos os povos indígenas. Porque, todos os povos têm as diferentes maneiras de contar, 
organizar, quantificar, o que são feito pelas mulheres e homens. Dentro da comunidade tem um 
foco muito importante que são os mais velhos os documentos, raízes e coração que é o fruto e 
semente da cultura viva do povo, é deles que são criados os novos frutos do saberes.  

De acordo com Piovezana (2007), no Brasil numa etapa inicial a “educação indígena” foi 
desenvolvida pelos jesuítas com o principal objetivo de catequizar os indígenas para servirem à 
coroa portuguesa. Posteriormente, o foco deslocou-se para a aculturação capitaneada pelo 
Serviço de Proteção ao Índio –SPI (1910), seguida pela Fundação Nacional do Índio- FUNAI 
(1967) com o objetivo de integra-los à sociedade nacional, mesmo que para isto eles tivessem 
que renunciar a sua identidade. Só após a Constituição de 1988 é que os povos garantiram o 
direito de organizar suas formas próprias de ensinar na escola. 

Hoje nós povos indígenas temos o direito de ter uma escola que é o espaço de 
reafirmação das identidades e da construção permanente de autonomia e alteridades. Mas, 
conforme Bernardi e Caldeira (2011, p. 24), o desafio é a concretização de uma educação escolar 
que permita ao indígena de hoje se orgulhar de ser nativo e lutar para reconstruir o projeto 
sociocultural de seu povo, onde possa se reconhecer como indígena, fortalecer o sentimento de 
ser indígena, de sentir-se indígena. Para isso, é fundamental ensinar para as novas gerações o 
conhecimento e a forma própria de pensar do seu povo. 

A etnomatemática pode ajudar nesse processo na medida em que, conforme D’Ambrósio 
(2013), ela focaliza a geração, organização intelectual e social, a institucionalização e a difusão 
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do conhecimento, o que corresponde usualmente a cognição, epistemologia, história e sociologia 
do conhecimento. Com certeza cada uma dessas partes existe em todas as sociedades humanas. 
Então os povos indígenas tem suas próprias formas intelectuais e sociais de conhecimento, é 
preciso pesquisar e ensinar estas formas para dar continuidade na história de cada povo. 
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CAPÍTULO III 
PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
A pesquisa para a construção desse TCC foi feita na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, 

no Rio Pacaás Novos, Município de Guajará Mirim - RO, na própria minha aldeia São Luiz, 
onde eu nasci e que onde os meus parentes foram mortos por ataque dos seringueiros, e onde 
atuo trabalhando como professor já faz quatorze anos. Na verdade a nossa Terra Indígena ficou 
registrada como Uru-Eu-Wau-Wau porque o meu povo foi atacado pelo Uru-Eu, assim o povo 
Oro Win tiveram que sair dessa terra pelo ataque que sofreram. Ali o Uru-Eu ficou habitado. No 
ano de 1988 foi quando a FUNAI chegou a demarcar a terra. Nós do povo Oro Win ainda 
estamos lutando para mudar o nome dessa terra. 

 

 
Imagem 3: Terras indígenas em Rondônia, com destaque para a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-

Wau onde foi feita a pesquisa. Fonte: Laboratório de Geoestatística da UNIR. 
 

 
Primeiramente eu tive que fazer pesquisa observando e ouvindo os mais velhos no dia a 

dia, dialogando entre eles. Eu voltava para minha casa começava a escrever o que observei e que 
ouvi. Depois disso eu perguntava para as pessoas se podia nos conversar sobre a minha pesquisa, 
principalmente os meus pais Hoto Sym An Oro Win e Maria Pin Wa’ Oro Win. As pessoas que 
sofreram muito conflitos com o não indígena são falantes da Língua, não só eles como também 
as treze pessoas que restaram do povo Oro Win. 

O início da minha pesquisa aconteceu no mês de outubro a dezembro de 2012, 
conversando com os meus pais, fazendo as perguntas como era contada as quantidade quando 
alguém matava animais, peixes, como era contado os tempos e outros. Eles explicavam e eu 
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anotava as explicações. Essa parte da pesquisa ainda era como atividades da disciplina de 
Etnomatemática do ciclo básico do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 

Eu ia até a casa dos meus pais, tios avos somente para pesquisar observando o que tem 
haver com etnomatemática do povo Oro Win. A minha esposa me ajudou muito através de fazer 
perguntas, repedindo, ouvindo a palavras corretas junto com os mais velhos e ajudando na 
tradução para o português. 

    

 
Imagem 4: Eu e meus pais Maria Oro Win e Hoto Oro Win na aldeia São Luiz durante a 

coleta de dados para pesquisa. 
 
Sabendo que essa pesquisa é muito importante para o meu trabalho e principalmente para 

o meu povo, tive ajuda de vários sabedores da cultura. Também realizei as leitura de artigos nas 
disciplinas da área de ciências da natureza e matemática intercultural na UNIR no ano de 2013 e 
2014, fazendo fichamentos e anotações sobre etnomatemática, isso foi importante para conhecer 
outras pesquisa de outros povos e saber como é a etnomatemática dos parentes. 

Por último, trabalhei com as anotações feitas, reescrevendo novamente as frases, tirando 
dúvidas com os sabedores durante o ano de 2014 e início do ano de 2015. Porque antes do 
contato a língua não era escrita, então com meu estudo me foquei e chego ao objetivo de 
valorizar a língua do meu povo também. Fazendo a última correção no trabalho no mês de maio 
e junho de 2015, verifiquei os pontos de erros nas questões e finalizei o TCC. O meu trabalho 
juntamente com os meus pais foi muito importante, porque sei que este trabalho será utilizado na 
escola dando o caminho de ampliar o conhecimento de aprendizado sobre quantificadores, 
marcadores de tempo, qualificadores geométricos e outros conhecimentos da etnomatemática do 
povo Oro Win. 
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CAPÍTULO IV 
SABERES E FAZERES MATEMATICOS DO POVO ORO WIN 

 
Antigamente o Povo Oro Win usava muito a sua fala tradicional em seu grupo, na 

família, no dia-a-dia, na caçada, pescarias, trabalhos e brincadeiras. Tanto as crianças, quanto os 
jovens e adultos. Com o contato o meu povo foi obrigado deixar de falar ou usar a sua língua 
materna, porque era mandado pelo patrão. Muitas pronuncia foram deixado de lado, o nosso 
povo foi muito sofrido de um lugar para outro, porque sempre éramos atacados, assim ficávamos 
separados da nossa família. É por isso que a nossa língua chegou ao ponto de quase ser extinta, 
ainda mais que a nossa família casaram com outras etnias diferentes, e isso foi outra causa do 
grande problema na língua tradicional. 

Antes havia várias maneiras de representar, comparar, medir e quantificar no 
conhecimento e prática da matemática Oro Win. Isso foi sendo utilizado e repassado de pai para 
filho no dia a dia de sua convivência, em suas atividades rotineiras naturalmente. Nesse sentido, 
apresento aqui alguns desses conhecimentos que acontecia antes do contato de maneiras 
diferentes no cotidiano das pessoas Oro Win, conforme relatado pelos sabedores na entrevistas 
durante esta pesquisa de TCC. 

Para contar o povo Oro Win usava como referência algum objeto, animal ou até mesmo 
parte do nosso corpo para ser usado como instrumento de contar, principalmente os dedos das 
mãos. Então contamos os números em Oro Win usando como principal referência os dedos das 
mãos e dos pés, e até falamos de números grandes e infinitos quando não dá para contar a 
quantidade de muitos objetos. O povo Oro Win contava dessa maneira. Essa era a forma de 
contagem que a maioria daqueles que aprenderam com os pais e os que aprenderam com os 
outros, perguntando ou vendo, utilizava no dia a dia. 

Há varias forma de entender a contagem Oro Win, há várias formas e jeito de falar, o 
mais comum são falados dessa forma: 
 

TERMOS NUMÉRICOS ORO WIN 
Oro Win Explicação Tradução em Português 

Om na Indica vazio Zero 
Kawasan Indica que tem um elemento Um 
Jiksam Indica que tem dois elementos, 

formado por um par. Dois 
Kawasan tom man na Indica que são três elementos, Três 
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formado por dois pares e outro 
sem par. 

Kawasan tom e’ pina 
Indica que são quatro 
elementos, formado por dois 
pares. 

Quatro 

Ykren mram pina 
Indica que são cinco elementos, 
formado por dois pares e outro 
sem companheiro. 

Cinco 

Iri tokinan pina Indica que são seis elementos, 
formado por três pares iguais. Seis 

Ykren tokinan 
Indica que são sete elementos, 
formado por três pares e outro 
sem companheiro. 

Sete 

Mijana Indica que são oito elementos, 
formado por quatro pares iguais. Oito 

 
 
Essa matemática foi sendo deixada de lado após o contado e hoje é mais comum usar os 

termos numéricos em português. Mas essa matemática tradicional é importante para o meu povo  
porque ela contribui para entender o mundo local e também o mais amplo da forma própria de 
pensar do povo Oro Win. Esse saber matemático é fundamental para a compreensão da realidade 
no sentido que envolve a matemática na própria língua do povo.  

O conhecimento matemático não está relacionado a apenas número e cálculo, mas 
também é sobre a forma e o tamanho de objetos, bem como sua posição ou localização no 
espaço. Então, também existe na cultura do povo Oro Win conhecimento matemático de 
geometria, marcadores de tempo e posições relativas. Para as comparações também há muitas 
maneiras que eram usadas nos dia a dia Oro Win. 

O homem pode ser utilizado como referência para uma comparação, principalmente 
quando se trata de peso. Quando comparavam peso de algum objeto, de alimento e outros mais, 
dizemos que algo é igual, maior ou menor que o peso de alguém. Em todo conhecimento que 
envolve a matemática, sempre se usa comparações, o que acontece para medir uma casa. Usam-
se instrumentos como pedaço de madeira, de objeto como a rede para medir o tamanho da 
maloca e calcular a quantidade de pessoas que cabe usando apenas a rede como referencia para 
medir o tamanho da maloca, quantas varas precisam e quantas palhas, fundura para enterrar os 
esteios. 
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Assim, ao longo da vida do povo Oro Win foi sendo desenvolvidas várias técnicas de 
representar, comparar, medir e quantificar no conhecimento da matemática Oro Win, assim, 
eram repassado pelas gerações através das práticas de atividades tradicionais. Depois que 
tiveram o contato foi que aconteceu a troca pelo uso das técnicas do branco. 

Com o trabalho do professor Joshua Birchal, que foi realizado nas comunidades de São 
Luiz e Pedreira em 2009 com a ajuda e a assistência de Maria Pin Wa’ Oro Win, Hoto Sym An 
Oro Win e da Maria Piwan Awin Kom Oro Win, isso foi que abriu o caminho para resgatar a 
língua materna que não estava sendo registrado para o futuro. Logo que o primeiro passo da 
cartilha foi elaborada, esse trabalho me incentivou de resgatar o conhecimento do meu povo 
sobre a questão dos termos numéricos.  

Então, graças ao meu esforço neste trabalho de pesquisa, tive oportunidade de retomar o 
que foi deixado para trás, organizando os saberes que poderão ser ensinado na escola na língua 
materna e traduzida para língua portuguesa. 

Antes do contato o meu povo usava o seu termos numéricos na contagem de número de 
caças, meses, peixes, construção de casa, artesanatos. Não se falava em português as conversas 
era somente na língua materna. Com isso os números foram deixados por causa do contato, 
alguns ainda usam a contagem, mas não todos os dias, com o meu trabalho de pesquisa consegui 
coletar o que estava se acabando ou desaparecendo.  

Abaixo são apresentados alguns exemplos de frases com os termos numéricos da língua 
Oro Win: 
 

Ma kawasan non kiwo.                      Ele tem uma flecha. 
Fri’ jiksam onan iri’ije.                       Eu flechei dois porcos. 
Ten  kawasan tom man na sat ina.     Minha mãe teceu três redes. 
Ma kawasan tom e’ pina kawana.      Eu só tenho quadro flecha. 
Takat ykren mran pina pana se’et.     A menina derrubou cinco árvores. 
Mi’ iri’tokinan pina napa pan tijaw.   Ele me deu seis panelas. 
Awin ykren tokinan non okoko’.       Ele pegou sete paneiro. 
On mijana tan mapak na.                    Ele vai plantar oito covas de milho. 

 
Sobre os conhecimentos de geometria, foram pesquisados os nomes de formas 

geométricas na língua Oro Win conforme apresentado abaixo, com frases de exemplo de uso dos 
termos geométricos: 

 
PORTUGUÊS                                         ORO WIN 
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Círculo                                              Wijaman toko monokon 
O fundo do cesto é um círculo.        Wijaman na toko monokon ipik 
Triângulo                                           Sra’ mom nowin na 
A casa tem o formato triangular.       Sra’ mom nowin na atrim      
Quadrado                                          Piro’ nowin na 
A casa é quadrada.                            Piro’ nowin na atrim 
Retângulo                                          Kem toko monokon 
O cesto tem forma de é retângulo.    Kem toko monokon pin na itopi’ 
Losango                                             Tan pan na 
A ponta da flecha é tipo losango.      Tan pan na papat  
Trapézio                                             Tipak na 
A casa tem formato de trapézio.        Tipak na atrim 
Paralelogramo                                    Piro’ nowin na  
 
Conforme exposto acima o paralelogramo tem o mesmo nome que o quadrado. 
Também pesquisei sobre os conhecimentos de qualificadores geométricos gerais na 

língua Oro Win que dizem respeito as formas dos objetos e pessoas conforme apresentado 
abaixo, com frases de exemplo: 
 

PORTUGUÊS                                         ORO WIN 
Fino                                                 Wijaman 
A flecha é fina.                                Wijaman kiwo  
Grosso                                              kajamanan 
O arco é muito grosso.                     Kem kajamanan paro’ 
Raso                                                 Om kasi’ ipan ni 
O prato é raso.                                 Om kasi’ ipan ni efekem 
Fundo                                              Kem asipan 
O rio está muito fundo.                   Ekem isipan na Kom 
Alto                                                 Maw nan pawin 
A árvore é muito alta.                      Maw nan pawin pana’ 
Baixo                                               Om ka maw ni pan pawin 
O menino é baixo.                           Om ka  maw kan pawin tbym 
Gordo                                              Kem mafomakon 
A anta é gorda.                                 Mafomana kyn kawta 
Magro                                              Raran pina’ 
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A mulher está muita magra.             Raran pina jamrima’ 
Grande                                            Fora’ na 
A rede é muito grande.                   Fora’na sat 
Pequeno                                          Wijaman 
A flecha é pequena.                        Wijaman na kiwo 
Aberto                                             Fre pe’ na 
A porta está aberta.                         Fre pe’ na enefet 
Fechado                                          Jik pak am na 
A porta está fechada.                      Jik pak am na enefet 
Redondo                                         Mromrom na 
A bola é redonda.                           Mromom na ipik 
Chato                                              Tejena 
A cabeça da cobra é chata.              Tejena ipijikon karakaw 
Comprido                                        Tbo wam 
A árvore é comprida.                       Tbo wam na pana 
Curto                                                Parik’ kana 
A fecha é curta.                                Parik kana kiwo  
Reto                                                 Jaw rinan 
A vara é reta.                                    Jaw rinan pana 
Torto                                                Mrakajinan 
A árvore é torta.                               Mrakajinan na pana 
Plano                                                Jaw rinan 
A terra é plana.                                 Jaw rinan namakan 
Cheio                                               Tbom pe na 
O paneiro está cheio.                       Tbom pe na okoko  
Vazio                                               Om na 
O paneiro está vazio.                      Om na ka tbom pe ne okoko 

 
Em relação aos conhecimentos matemáticos relacionados à organização do espaço, foram 

identificados os seguintes termos, expressões e noções espaciais sobre posições relativas: 
  
PORTUGUÊS                                      ORO WIN 
Longe                                                      Iri pira’ 
O jacu está muito longe.                         Pe’nan iri pira’ wanwan. 
Perto                                                       Om ka frani’ 
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O rio está perto.                                      Om ka pe’ wrani kom 
Direita                                                     Jaw risi’ 
Você está em nossa direita.                     Pe’ man jaw risi’ 
Esquerdo                                                 Prijesi’ 
Você está em nossa esquerda.                 Pe’ man prijesi’    
Atrás                                                       Arawa’ 
Fique atrás de mim.                                 Pe’ eran arawa’ 
Em frente                                                Kyk tyt 
Va em frente.                                          Kyk tyt era’ 
Em baixo                                                 Patimak 
A vassoura está em baixo.                       Pe’ nan patimak ka mam fo’ wa 
Em cima                                                  Pawin 
A rede está em cima.                               Pe’ nan pawin sat 
Lado a lado                                             Isren nofotinan 
Estou lado a lado.                                 Pe’ inan isren nofotinan 
Frente a frente                                         Pe’ kima mi napa 
Voces está frente a frente a mim.            Pe’ kima mi’ ma 
Lado de cá                                              Jaw risi’ 
A árvore está do lado de cá.                   Pe’ nan jaw risi’ pana 
Lado de lá                                               Prijesi’ 
O paneiro está do lado de lá.                  Pe’ nan prijesi’ okoko 
Próximo                                                  Syn 
Você está próximo.                                Syn pe’ma 
Distante                                                  Pira’ 
O papagaio está muito distante.             Pe’ pira’ na toraw 

 
Sobre os conhecimentos referentes a medidas ou marcadores de tempo, foram 

pesquisados os termos e frases de exemplo conforme apresentado abaixo: 
 

PORTUGUÊS                                   ORO WIN 
Velho                                                   ke e’ kyn 
O meu pai está velho.                          Ke e’ kyn pina ite’ 
Novo                                                   Iri’sofra’na 
Meu irmão é muito novo.                    Iri’ sofra’ na asa’  
Ontem                                                  Isren irawin 
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Ontem eu flechei jacu.                         Isren  irawin fri’onon wanwan 
Hoje                                                     Sokori nan 
Hoje vou pescar peixe.                         Sinfo’ta ifam pan sokori nan 
Amanhã                                               Sren towa 
Amanhã vou caçar.                              Sren towa fri’ ta ona  
Época da chuva                                   We’ pita’ na kom  
Muita chuva e rio enchendo.               Mijana sowi’ we’ pita’ na kom                      
Época de seca                                      Kawati 
Não chove mais é tempo de seca.          Om pina sowi’ kawati pina 
Dia                                                       Towa 
Já é dia.                                                Towa pina  
Noite                                                    Itim 
Já é noite.                                             Itim pina 
Início do dia                                        Aso’ towa  
Está amanhecendo.                              Aso’ towa pina 
Meio do dia                                          Ten tyk pe na 
Início da noite                                      Irawin pina 
Meio da noite                                       Iri’ itim 
Já é meia noite vamos dormir.              Iri’ itim pina mo ypen ti’                                      
Manhã                                                  Apri’ kina fakami  
 Já é dia vamos flechar peixe.               Apri’ kina fakami mo fri’ ti ifam                                                               
Madrugada                                           Towa pita’ na 
Já é de madrugada acorda.                      Krik era’ towa pita’ na 
Antigamente                                          Pren 
Esse arco é muito antigo.                       Pren na paro’ na  

 
Por último, também pesquisei como era as operações de contagem e quantificação do 

povo Oro Win antes de conhecer o português. Os resultados sobre a pesquisa desse tópico são 
apresentados abaixo: 
      

PORTUGUÊS                        ORO WIN 
Subtrair                                    Makin tan ka                                                 
Diminuir.                                  Tynpin’ na                                                                                                
Aumentar                                 Mijana          
Dobrar                                       Jik top 
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Contar                                       Na’ran 
 

Todos esses conhecimentos do povo Oro Win que encontrei com minha pesquisa fazem 
parte da forma própria que o povo usava para contar, comparar, medir, explicar os fenômenos do 
dia a dia. Eram usados para o povo sobreviver e entender o mundo a sua volta. Após o contato 
esses conhecimentos foram deixando de ser usados e muitos conhecimentos novos foram sendo 
usados como o termos numéricos em português e as operações matemática usadas na 
comercialização e na medida de tempo e de espaço. 

Espero que o meu trabalho ainda continue sendo aprofundado muito mais. Lembro muito 
bem quando a minha falecida vó contava história, só que naquela época eu não entendia muito 
bem a língua como hoje. Com o estudo que estou tendo agora, posso ajudar a resgatar a 
etnomatemática do meu povo e outros conhecimentos tradicionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É necessário que este trabalho ajude a transformações que ocorram na educação escolar 
na minha comunidade e outras aldeias do meu povo. Nesse processo esse trabalho de pesquisa 
tem papel fundamental que pode despertar os estudantes da minha etnia para a percepção dos 
conhecimentos matemáticos tradicionais e a visão de mundo do povo baseada nesses 
conhecimentos. Os termos numéricos Oro Win são algo vivo e pode se tornar uma ferramenta 
tradicional para a aquisição de outros conhecimentos tão necessários no convívio com a 
sociedade não indígena. Um grande objetivo seria poder ensinar todo conhecimento matemático 
do mundo na língua Oro Win. 

A importância desta pesquisa também é valorizar a cultura para ser ensinada na escola, 
conhecendo e tendo bom aprendizado de acordo com a realidade do povo, buscando o saber 
matemático da cultura que é usado na dia a dia pelos mais velhos da comunidade, sendo que 
muito tempo a matemática do povo Oro win eram usado somente na fala. Com os resultados 
desta pesquisa o trabalho poderá ser feito em duas línguas. É bom ressaltar que a matemática é 
fundamental para nova gerações porque o contato com a sociedade envolvente hoje é uma 
realidade do dia a dia. 

Ao longo da coleta de dados para a construção do meu Trabalho de Conclusão de Curso, 
deu para ver que existem vários conceitos da matemática escolar que podem não ter equivalentes 
na língua e na matemática tradicional do povo OroWin. Isso foi relatado de acordo com as fala 
das pessoas mais sabias ou experiência da comunidade. 

O resultado dessa pesquisa promoverá e poderá contribuir ao ensino de matemática 
tradicional do povo Oro Win pelos professores da mesma etnia aos seus respectivos alunos 
principalmente de 1º ao 5º ano para o início de aprendizagem na questão que o povo teve grande 
prejuízo de conhecimento com o contato. 

A organização de dados sobre o saberes e fazeres matemático tradicional também poderá 
auxiliar na produção de material didático a ser utilizados na sala de aula onde pertence o povo 
Oro Win, que deste muito anos nada foi produzido. Este trabalho de matemática será um algo 
muito importante para promover aprendizagem dos alunos a valorizar própria cultura tradicional 
e serem inseridas novas práticas que seja uma educação intercultural. 

O resultado do TCC também poderá servir de referencial para um aprofundamento 
teórico e empírico na formação continuada de outros professores indígenas no futuro da minha 
etnia. 

Por fim, posso dizer que na perspectiva da etnomatematica  Oro Win, os conhecimentos 
matemáticos identificados nesta pesquisa de TCC pode contribuir para uma nova forma de 
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ensinar conhecimento matemáticos nas escolas indígenas do povo OroWin existentes nas aldeias 
São Luiz, Cristo Reis e Pedreiras, valorizando os saberes tradicional da cultura do próprio povo. 
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