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RESUMO 

 
Este estudo aborda saberes matemáticos do povo Cao Orowaje, da Terra Indígena Sagarana, 
localizada no município de Guajará-Mirim, Rondônia. Objetivo deste trabalho é identificar 
saberes matemáticos do povo Cao Orowaje e refletir sobre o ensino de matemática na educação 
escolar indígena. Alem disso, pretendo mostrar as possibilidades pedagógicas para o ensino dos 
saberes matemáticos do meu povo na escola da comunidade. A justificativa desta pesquisa é que 
pretende identificar e conhecer na língua Cao Orowaje saberes matemáticos relacionados a: 
quantificadores, formas geométricas, marcadores de tempo, posições relativas, operações de 
contagem e quantificação. Nesse sentido, essa pesquisa foi importante para identificar a 
existência de saberes e fazeres indígenas ainda não trabalhados em escolas nas comunidades do 
povo Cao Orowaje. Para coletar dados sobre saberes e fazeres matemáticos do povo Cao 
Orowaje eu entrevistei a minha mãe Wao Xai Orowaram Xijein. Como principais resultados 
através da minha pesquisa de campo descobri muita coisa importante sobre saberes e fazeres 
matemáticos do meu povo. Com o resultado do meu trabalho de pesquisa eu pretendo trabalhar 
futuramente com meus alunos na minha escola. 
 
Palavras-chave: Povo Cao Orowaje. Saberes matemáticos. Educação Escolar Indígena. 
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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho é resultado da minha pesquisa de TCC no curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia. O objetivo da pesquisa foi 
identificar conhecimentos matemáticos do povo Cao Orowaje e refletir o ensino desses saberes 
em sala de aula. A pesquisa foi realizada nos anos 2013 e 2014 envolvendo leituras e pesquisa de 
campo na Terra Indígena Sagarana, situada na margem direita do rio Guaporé, no município de 
Guajará Mirim, Rondônia. 

O ensino de matemática para as novas gerações do povo Cao Orowaje na escola ainda 
não envolve saberes matemáticos do meu povo, foi importante realizar essa pesquisa para 
contribuir para a construção de um curriculo diferenciado para a escola na aldeia, porque no dia 
dia nos usamos os processos matemáticos mas muitas vezes não reconhecemos que faz parte 
deste processo. 

A importância deste trabalho é para mostrar para os alunos e jovem na escola como 
identificar o saberes matemáticos do povo Cao Orowaje na língua materna. E importante que os 
alunos conhecem quantificadores, formas geométricas, qualificadores geométricos gerais, 
posições relativas, marcadores e qualificadores de tempo e operações de contagem na língua 
materna. Assim, através deste trabalho os alunos vão poder conhecer saberes matemático do 
povo Cao Orowaje.   

Alem disso, pretendo discutir possibilidades pedagógicas para o ensino de matemática na 
escola indígena. Por isso escolhi este tema porque eu interessei muito para pesquisar sobre o 
saberes matemáticos do meu povo. 

Através da minha pesquisa eu descobri que meu povo tem saberes matemáticos. Por isso 
que partir de agora eu vou ensinar para meus alunos na escola. Antes eu não sabia que meu povo 
tinha saberes matemáticos, na minha escola eu só ensinava matemática dos não índio para meus 
alunos. Depois que eu entrei na universidade comecei a pesquisar sobre matemática do meu 
povo, foi ai que descobri que meu povo tinha matemática. Por isso agora eu vou trabalhar com 
meus alunos na escola, não só na escola mas também junto com os mais velho da aldeia para 
aprofundar mais os conhecimentos e colocar em pratica. 

O TCC esta organizado em três capítulos, o primeiro é sobre reflexões sobre 
etnomatemática com base nas leituras e estudos que realizei na universidade, o segundo trata da 
metodologia que usei para fazer a pesquisa, e o terceiro apresenta os resultado da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE ETNOMATEMÁTICA 
 

 
Antes de entrar na universidade eu não tinha pensado que os povos indígenas tinham 

conhecimento de matemática. Depois de estudar no curso de Licenciatura em educação básica 
intercultural então entendi que meu povo também tem conhecimentos matemático porque 
conforme fala D’Ambrosio (2013): 

 
Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como 
comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 
crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros grupos que 
se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos (D’AMBROSIO, 2013, 
p. 9). 

 
Com base em várias leituras para escrever o TCC entendi que é importante os professores 

indígena de cada povo valorizar os conhecimentos matemáticos de seu povo e ensinar para os 
alunos, para eles não aprenderem só a matemática dos não indígenas. Já que a nossa cultura foi 
contemplada pela Constituição Federal de 1998, preciso aborda todos os conhecimentos que meu 
povo tem pela matemática. A matemática existe principalmente na caçada e nos objetos como o 
artesanato, nós indígena usamos muito a matemática na pratica. 

Conforme Fernandes e Fernandes (2009, p.70), 
 

O respeito aos conhecimentos e valores dos povos indígenas há muito vem sendo 
reivindicado pelas organizações e lideranças indígenas, demandas que resultaram 
importantes conquistas legais, como os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 
1988 que conhecem a organização social, os costumes, as crenças, línguas e 
tradições, bem como legitima os indígenas a ingressarem no Ministério Público 
Federal para assegurar direitos constituídos; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (Lei 9394/96), nos artigos 78 e 79, tratam especificamente da Educação 
Escolar Indígena, assegura o respeito e a promoção das especificidades educacionais 
indígenas, pautadas no bilinguismo e processos próprios de ensino e aprendizagem, 
além de outras garantias importantes.  

Como temos direitos garantidos na lei então através deste estudo eu quero identificar e 
organizar o modo de contagem do meu povo, depois de organizar eu vou praticar ele na escola 
com os alunos das comunidades. Os números do meu povo não esta escrito no papel, mas ele 
esta escrita na memória, por isso que eu não concordo muito quando alguns autores falam que 
nos indígenas não temos domínio da escrita. A etnomatemática do meu povo não precisa do 
domínio da escrita, por exemplo; a pintura corporal não precisa ter o domínio da escrita e nem 
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para tecer o cesto. O uso da matemática depende de cada sociedade, porque cada povo tem a 
maneira de conhecimento com a sua matemática. 

Segundo Freitas e Ruiz (2011, p. 1), 
 

Os sistemas numéricos são usados pelos diferentes povos como forma de agrupar e 
contar objetos. Muitas sociedades não-indígenas utilizam símbolos e regras na escrita 
numérica servindo como forma de sistematização. Um sistema numérico possui sua 
base que é determinada pelo número de elementos do agrupamento utilizado na 
contagem. Dificilmente podemos exprimir opiniões sobre os símbolos numéricos 
indígenas, já que estes não possuem o domínio da escrita, ou seja, são povos ágrafos, 
que não quer dizer que eles não utilizam sistema numérico.  

O uso dos números naturais do meu povo é mais usado na pratica e na indicação e 
demonstração de quantidades de produtos e objetos da nossa cultura como animais, peixes, 
artesanatos e produtos da roça. Antigamente antes do contado com não indígena o meu povo já 
sabia contar em sua própria língua no cotidiano.   

Na língua do meu povo a contagem é realizada mais ou menos conforme explica Freitas e 
Ruiz (2011, p. 8): 

 
As flexões dos termos numéricos variam conforme a língua, uns concordam com o 
substantivo em gênero, ou número, enquanto outros podem qualificar e classificar ou 
indicar posicionamento e direcionamento. De certo que, os termos dos sistemas de 
base dez e vinte demonstram raciocínio analítico e sintético, pois os numerais são 
relacionados á junção progressiva de unidades de valores específicos.  

  
O nosso modo de contar é classificado em nossa língua materna de acordo com as 

atividades que estão sendo desenvolvidas como caçar, pescar, construir casa e produção de 
artesanato. Segundo Freitas e Ruiz (2011, p. 8), “cada língua indígena tem maneira própria de 
classificar e estruturar os termos linguísticos. A propósito cada cultura desenvolve o sistema 
numérico conforme a necessidade das atividades cotidianas”. 

Quando eu não tinha esse conhecimento eu pensava que meu povo não tinha matemática, 
depois que comecei a estudar foi ai que descobri que nos também temos matemática. A nossa 
matemática não esta reconhecida nas sociedades dos não-indigena. Através do meu estudo eu 
quero vitalizar a matemática do meu povo para ser reconhecido e ensinado na escola da minha 
comunidade, porque eu não acho justo você ensinar o que é do outro e você desvalorizar o que é 
seu. 

Por enquanto a matemática ensinada na minha escola não é do meu povo, porque nós 
falta ainda organizar, pesquisa e registrar com os mais velho. O sistema numérica, que os alunos 
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estudam na escola é a matemática de outras sociedades, nós estudamos ela porque nós moramos 
dentro de outra sociedade. 

De acordo com o RCNEI, 
 

o estudo da matemática mostra que existem, na verdade, muitas matemáticas. Isto 
significa reconhecer que cada sociedade tem uma maneira muito específica de 
entender o mundo que a cerca e formas específicas de contar e manejar quantidades. 
Por fim, a matemática também é necessária para a construção de conhecimentos 
relacionados ás outras áreas do currículo. O estudo da História da Geografia, do 
Português e das variadas língua indígenas, bem como das Ciências, recorrem cada vez 
mais á matemática. O saber matemático é fundamental para a compreensão da 
realidade e está, neste sentido, intimamente articulados ás atividades cotidianas que 
cada sociedade desenvolve (BRASIL, 1998, p. 159).  

 
Quando eu não frequentava a faculdade nunca ouvi fala de etnomatemática, por isso que 

nunca me interessei de pesquisar a matemática do meu povo. Eu pensava que só matemática dos 
não-indios tinha validade, por isso que nunca valorizei a matemática do meu povo. Depois que 
comecei a estudar na faculdade foi aqui na faculdade que descobrir que cada sociedade tem a sua 
etnomatemática voltada a sua cultura. 

Agora com explicação do professor e conhecimento que eu estou tendo no meu estudo 
me facilita como vou organizar a matemática do meu povo. A matemática não é só para fazer 
calculo, a matemática serve para estudo do espaço, estudo das medidas, estudo das áreas, 
resolver problemas, ter pensamento lógico e muitas outras utilidades que muita das vezes não 
percebemos que estamos usando matemática. A matemática serve para estudar muito do que esta 
no nosso cotidiano. Sem matemática não dar para construir e praticar outras atividades do dia a 
dia. 

De acordo com Ferreira (1994), a etnomatemática chama a atenção para a existência da 
matemática nas diferentes formas de expressão cultural presentes no cotidiano do aluno indo 
além da chamada matemática acadêmica (ou ocidental). Por necessidade empregamos a 
terminologia acadêmica na discussão da matemática e criamos modelos matemáticos como 
tentativas de solução para os questionamentos levantados pela Etnologia em uma dada realidade. 

Do que eu entendi sobre as leituras é que existe uma preocupação dos autores em 
compreender a matemática dos diferentes povos e culturas mesmo que os conhecimento seja 
diferente da matemática que eles chamam de acadêmica. Assim etnomatemática valorizar o 
conhecimento de cada cultura diferente que existe no nosso planeta. 

A matemática é um conhecimento que esta em qualquer parte do ambiente em diferentes 
culturas e línguas. A matemática é usada em formas e maneira diferente de cada sociedade 
diferentes. Percebi nas leituras realizada que através da etnomatemática muitos parentes já 
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resgataram a matemática do seu povo, muitos já desenvolveram o seu trabalho de 
etnomatemática dentro da sua aldeia, como o povo Ticuna (COSTA; GHEDIN; SOUZA FILHO, 
2012), o povo Kaingang (FERNANDES; FENANDES, 2009) e os parentes do Alto Rio Negro 
(FREITAS; RUIZ, 2011). 

De acordo com D’Ambrosio (2004), a etnomatemática questiona a tentativa de 
universalização do conhecimento matemático ocidental ensinado nas escolas e valoriza 
especificidades de diferentes grupos culturais que tem seus modos próprios de explicar e 
conhecer o ambiente na qual estão inseridos. Para nós professores indígenas é importante esse 
pensamento de D’Ambrosio porque ajuda a questionar como esta sendo ensinado matemática 
atualmente na escola sem valorizar os conhecimentos nossos mesmos, de cada povo indígena. 

Cada sociedade não tem como fugir da matemática, porque ela é fundamental para contar, 
medir, calcular, medir tempo e classificar o mundo. Por isso que cada povo tem a sua 
matemática. Segundo RCNEI,  
 

O saber matemático é fundamental para a compreensão da realidade e está, neste 
sentido, intimamente articulados ás atividades cotidianas que cada sociedade 
desenvolve. Não se trata, simplesmente, de lidar com números e fazer contas; o estudo 
dos números e operações aritméticas é apenas um dos campos da matemática. O 
importante é deixar claro que se um determinado povo não conta além de dois ou três, 
por exemplo, isto não significa que não tenha desenvolvido o conhecimento 
matemático. Este conhecimento pode estar expresso nas formas diferenciadas de 
conceber o espaço; nos padrões geométricos da tecelagem, cestaria ou pintura 
corporal; nos distintos modos de delimitar ou medir a passagem do tempo. Em poucas 
palavras; cada grupo cultural tem formas próprias de “matematizar” (BRASIL, 1998, 
p. 161).  

A minha formação vai ser muito importante para fazer o trabalho de pesquisa e 
conhecimento de etnomatemática do meu povo, através da minha experiência eu vou identificar, 
e colocar em pratica na escola a etnomatemática do meu povo. Conforme Costa (2012), o 
processo de formação do professor indígena é importante na discussão sobre o ensino da 
matemática na escola indígena porque o professor é uma pessoa com crenças, vivências e 
experiências que o identificam e adquirem significados no grupo sociocultural ao qual pertence. 

Também conforme falam Gomes e Silva (2011), a vida pessoal do professor interfere e 
reflete-se na profissional e isso deve ser considerado no seu processo de formação profissional 
para que este adquira competências e desenvolva habilidades de acordo com o contexto no qual 
vai trabalhar, porque ele é um interlocutor entre os distintos mundos culturais que o estudante da 
escola indígena adentra na sua relação com os diferentes conhecimento trabalhado na escola. 

Essa formação específica que nós professores indígena estamos tendo vai ajudar muito a 
melhorar o ensino de matemática na escola da comunidade. Antigamente quando as escolas 
indígenas não tinham professores indígenas formados, o município mandava os professores da 
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cidade para trabalhar nas escolas indígenas, por esse motivo que quase perdemos a nossas 
identidades. Podemos afirmar, conforme Costa (2012), é importante lembrar que no Brasil, até a 
segunda metade do século XX, as escolas indígenas eram considerados no contexto do sistema 
de ensino como escolas rurais. Não havia discernimento entre os órgãos responsáveis pelo ensino 
em todos os estados dos conflitos culturais que se originavam da pratica de ensino de professores 
vindos da cidade sem nenhum preparo para o desempenho de sua função naqueles contextos. O 
importante era ter alguém com formação para desempenhar a função de professor, mesmo que 
este profissional sofresse e ocasionasse traumas culturais que causava até a aversão pela 
aprendizagem escolar. 

Essa realidade começou mudar, oficialmente, com a constituição de 1988 que garantiu o 
ensino da língua, a valorização dos conhecimentos tradicionais e dos processos próprios de 
aprendizagem de cada povo. Assim, atualmente como professor indígena do meu povo posso 
desenvolver um projeto de pesquisa para identificar conhecimentos matemáticos na língua Cao 
Orowaje começando a pesquisa sobre quantificadores, formas geométricas planas, formas 
geométricas espaciais, qualificadores geométricos gerais, posições relativas, marcadores e 
qualificadores de tempo, operações de contagem e quantificação. Nesse sentido essa pesquisa é 
importante para identificar a existência de saberes e fazeres da minha comunidade para começar 
a ensinar na escola, conforme garante a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 
de 1996, a qual complementa a legislação que determina, oficialmente, a necessidade de 
conhecimento das especificações próprias das escolas indígenas. Conforme Costa, Ghedim e 
Souza Filho (2012), a LDB em seus artigos 78 e 79, visa também garantir aos índios, além da 
valorização de seus conhecimentos tradicionais o acesso ás informações e conhecimentos 
técnicos e cientificos de outras sociedades, isso também é importante porque atualmente os 
povos precisam se relacionar com a sociedade não indígena e tem acesso a informações sobre o 
mundo inteiro através da televisão ou da internet. 

Assim concordo com o que falam Costa e Domingues (2006) que a etnomatemática 
reconhece que também nas pesquisas e no ensino de matemática é possível revelar e valorizar a 
diversidade, e se propõe a revelar conhecimentos banidos ou silenciados, a valorizar 
conhecimentos que foram desqualificados mostrando sua eficácia e sua adequação e ainda a 
íntima ligação desses conhecimentos com diferentes modos de conceber o mundo, a vida e o ser 
humano. Então minha pesquisa busca revelar os conhecimentos matemáticos do meu povo Cao 
Orowaje para ensinar na escola para meus alunos e contribuir para uma educação diferenciada 
em minha comunidade. 
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CAPÍTULO II 

PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 
 

Para realizar esse TCC eu realizei pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. A pesquisa 
bibliográfica eu fiz durante o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural nas 
disciplinas da área de ciências da natureza e matemática intercultural, lendo textos indicados 
pelos professores e meu orientador e debatendo nas aulas com colegas da turma. A pesquisa de 
campo foi feita na aldeia Sagarana, na casa da minha mãe Wao Xai Ororamxijein, de 76 anos. 

Eu acho que minha mãe tem mais do que 76 anos porque ela nasceu antes do contato com 
os não índios. No registro de nascimento dela esta registrado que mais ou menos ela nasceu no 
dia 20 de junho de 1938. Ela acompanhou todos os contatos que teve com os não índios e ela viu 
todos os massacres que aconteceu com o povo Ororamxijein na aldeia Tain Wakram e onde 
quase o povo Ororamxijein foi extinto. Ela tem seis filhos, quatro meninos e duas meninas, ela 
tem dois genro, quatro nora e treze netos. Minha mãe é uma mulher guerreira, ela sabe contar 
historia, sabe cantar musica tradicional do povo e conta  mitos do povo Ororamxijein. 

A casa da minha mãe fica na Terra Indígena Sagarana no município de Guajará-Mirim 
(RO) conforme indicado no mapa abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Figura 1: Mapa de terras indígenas com localização da Sagarana. Fonte: Laboratório de 
Geomática e Estatística da UNIR – Campus de Ji-Paraná. 
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No mês de setembro de 2013 eu entrevistei a minha mãe Wao Xai Ororamxijein, durante 

uma semana eu fiz a pesquisa com ela sobre os saberes matemáticos. Antes de entrevistar a 
minha mãe eu fui na casa dela junto com minha sobrinha Paulinete Cao Orowaje para conversa 
com ela, perguntei dela se eu podia entrevistar ela. Ela não entendeu o que era entrevista. 
Expliquei para ela que entrevista é fazer alguma pergunta sobre o significado dos nomes das 
coisa na língua. Depois de muita explicação ela entendeu e aceitou o meu convite, ela ficou 
muito alegre, falei para ela que eu ia voltar no outro dia. No dia seguinte voltei na casa dela com 
minha sobrinha, ela já estava esperando. Eu não fiz gravação com ela porque ela não gosta, eu só 
anotei as coisas que eu perguntava para ela. Eu só consegui tirar algumas fotos dela conforme 
apresentado abaixo. 

 

 
Figura 2: Eu Wem Cacami Cao Orowaje e minha mãe Wao Xai Ororamxijein na aldeia Sagarana 

durante a realização das entrevistas. 
 
 

 
Figura 3: Minha mãe Wao Xai Ororamxijein na aldeia Sagarana. 
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Figura 4: Minha mãe Wao Xai Ororamxijein e minha sobrinha Paulinete Cao Orowaje na aldeia Sagarana 

durante a realização da pesquisa.  
Eu demorei um mês e uma semana para fazer trabalho de pesquisa com minha mãe, não 

foi fácil coletar os dados dos saberes matemáticos do povo Cao Orowaje, porque cada pergunta 
que eu perguntava para ela eu tinha que explicar varias vezes na língua materna para ela entender 
e responder. Depois de varias explicação ela respondia as perguntas. Não é porque ela não sabia, 
e porque ela tem um pouco dificuldade de ouvir, por isso que ela tinha um pouco de dificuldade 
de entender. 

A parte que ela teve mais dificuldade de responder foi na parte de quantificadores, formas 
geométricas planas e formas geométricas espaciais. Ela teve mais facilidade de responder os 
qualificadores geométricos gerais, posições relativas, marcadores e qualificadores de tempo, 
porque nós ainda usamos no nosso dia-a-dia. 

Não era só ela que tinha dificuldade eu também tive dificuldade, porque na nossa língua 
algumas palavras não pode ficar sozinha, para ter sentido ela sempre tem que estar junto de uma 
frase, ela não e igual com português. Com explicação e ajuda dela dava para entender o 
significado das palavras nas frases que ela criava na explicação. 

Foi bom ter entrevistado a minha mãe Wao Xaai Ororamxijein. Ela ficou muito contente 
de ser entrevistada. Ela ficou contente porque e a primeira vez que ela foi entrevistada para 
pesquisar os saberes matemáticos na língua materna. Ela falou que nunca ninguém procurou ela 
para fazer este tipo de trabalho. Falei para ela que eu ia voltar para coletar mais dados. Ela disse 
que vai me esperar. 

A primeira pergunta que eu fiz para ela foi sobre os quantificadores. Ela não conseguiu 
responder na hora, mas depois que eu expliquei para ela que quantificadores era os números 
naturais e os nomes das quantidades ela entendeu, ela falou que nos não temos os nomes para 
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todos os números, mas tem nome para algum números. Por exemplo a partir de 10 (dez) sempre 
vai ser muito. 

No segundo dia eu perguntei dela se nós tinha formas geométricas planas, ela só 
conseguiu explicar o significado do círculo, dos outro ela ficou com duvida, porque nós não 
praticamos muito os outros. No terceiro dia eu perguntei sobre a formas geométricas espaciais, 
ela não conseguiu responder, porque ela fala que nunca ouviu falar desse nome, tentei explicar 
para ela mais ela não concordou, mas ela falou que dar para criar o nome para cada um deles. 

No quarto dia perguntei para ela se tinha nome para os qualificadores geométricos gerais 
e a mesma disse que tem, porque os qualificadores geométricos gerais falamos no dia-a-dia, por 
exemplo: fundo, grande, pequeno, assim por diante. 

No quinto dia falamos sobre a posições relativas, ela falou que tem nome para todos, ela 
deu exemplo de algumas palavras como: longe, perto, direita, esquerda, lado a lado. Na parte da 
tarde falamos sobre marcadores e qualificadores de tempo, perguntei para ela  si tem nome para 
todos na língua materna, ela disse que sim, eu pedi para ela dar alguns exemplo das palavra 
como: ontem, hoje, amanhã, dia, manhã, tarde. 

No ultimo dia falamos sobre operações de contagem e quantificação, esse ela teve muito 
dificuldade para entender, tentei explicar varias vezes para ela mas não deu certo, ela disse que 
nós praticamos muito operações de contagem mas ela não consegue dar o nome para todos, ela 
conseguiu lembrar de nomes de algumas como: dividir, repetir, dobrar, dos outro nome ela não 
conseguiu lembrar. 

No final da entrevista ela me perguntou porque que eu estava fazendo este trabalho, falei 
para ela que eu ia ensinar os meninos na escola, ela ficou muito alegre quando falei para ela que 
eu ia ensina os meninos os saberes matemático na língua materna. Ela gostou da ideia, porque 
ela disse que esta percebendo que os mais novo não esta falando mais do jeito que os mais velho 
fala, por exemplo: jovem fala pa ta na ham (amanhã), o certo é xek pa ta na ham. Ela deu vários 
exemplos de palavras na língua, como nome de peixe, dos animais, frutas, árvores, pássaros e 
marcadores e qualificadores de tempo. 

Minha mãe gostou muito da entrevista que eu fiz com ela. Eu gostei muito quando ela 
falou, não é só na escola que aprende vocês tem que pergunta dos mais velho para ter mais 
conhecimentos do saberes matemático, eu achei muito importante o que ela falou. Eu gostei da 
entrevista que eu fiz com minha mãe, aprendi e descobri muitas coisa com ela. O que ela falou é 
tudo verdade, porque a gente não aprende sozinho, para ter mais conhecimento precisamos da 
ajuda dos mais velho. 

Depois da pesquisa com minha mãe Wao Xai Ororamxijein eu fiz reunião com a 
comunidade para apresentar o meu trabalho, falei para eles que o tema do meu trabalho era 
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saberes matemáticos do povo Cao Orowaje, falei para comunidade que eu tinha feito pesquisa de 
quantificadores, formas geométricas planas, formas geométricas espaciais, qualificadores 
geométricos gerais, posições relativas, marcadores e qualificadores de tempo, operações de 
contagem e quantificação. Eles gostaram muito da minha pesquisa, fizeram muitas perguntas 
sobre o meu trabalho. Algumas pessoas da comunidade pensavam que nós não tinha saberes de 
matemática. Expliquei para eles que todo povo indígena tem também saberes matemáticos. Eu 
falei para eles que eu sempre gostei de matemática por isso que eu escolhi a matemática. 
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CAPÍTULO III 

SABERES MATEMÁTICOS DO POVO CAO OROWAJE 
 

Nesse capitulo vou apresentar os resultados da pesquisa de campo sobre os saberes 
matemáticos do povo Cao Orowaje. Primeiro vou falar um pouco do povo Cao Orowaje. 

 
3.1 O povo Cao Orowaje 
 
O povo Cao Orowaje é o povo que foi mais massacrado no contato com os não indígena, 

na verdade nós não era chamado de Cao Orowaje, nós somos Ororamxijein, depois do contato 
que registraram nós como Cao Orowaje. São 8 (oito) família registrada Cao Orowaje. Moram 
juntos com outros parentes que moram na terra indígena Sagarana. 

A terra tradicional do povo Cao Orowaje e Ororamxijein é Pan Orop, Tain Xukuin’, Tain 
Ayiwan, Tokon Toxik, Pakun Teo’ Teo’, Kao’Pin Tamra, Xat Arayi, Tain Wrem, Tokon Yowin, 
Toprapa’, Tain Wet, Tain Nain, Tain Wakram, Pan Wa’, Tain Iram, Tain memem, Tain Urukun, 
Tain Iram, e Tain Hop. Essas terras tradicionais ficam no Igarapé Laje no município de Guajará- 
Mirim. Uma parte foi demarcada, outra parte ficou fora da demarcação e se transformaram em 
fazendas e sítios de não indígenas. 

O povo saiu da sua terra tradicional porque quando tiveram contato com os não índio 
estavam pegando muitas doenças: como malária, gripe, sarampo, tuberculose, entre outras. Hoje 
o povo Cao Orowaje mora na terra indígena Sagarana onde mora varias etnias diferentes como: 
Oro mon, Orowaram xijein, Oro nao’ Oro Eo, Orowaram, Kanoe, Arowa, Makurap, Kassupa, 
Jabuti, Kujubim, Oro At. Sagarana é uma comunidade indígena, situada á margem direita do rio 
Guaporé no município de Guajará-Mirim, na divisa do Brasil com a Bolívia. Seus vizinhos são o 
Distrito de Surpresa, posto indígena de Ricardo Franco e Baia da Coca.  

Sagarana foi fundada em 17 de novembro de 1965 pela Prelazia de Guajará- Mirim. 
Sagarana é uma comunidade bastante desenvolvida, embora com a dificuldade do dia-a-dia 
Sagarana luta por um futuro melhor. Em 1988 a área de Sagarana foi homologada e demarcada, 
com cerca de 18.120 ha.  

Em Sagarana tem uma escola de primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Na escola 
é ensinada a matemática do não indígena, e ainda não é ensinado os saberes matemáticos do 
povo Cao Orowaje. Por isso o objetivo desse trabalho de TCC foi identificar o saberes 
matemáticos do povo Cao Orowaje. 

Apresentarei a seguir os resultados da minha pesquisa sobre quantificadores, 
qualificadores geométricos, posições relativas, marcadores de tempo e operações de contagem e 
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quantificação na língua Cao Orowaje com tradução em português e uma frase de 
contextualização. 

 
3.2 Quantificadores do povo Cao Orowaje 

 
CAO OROWAJE PORTUGUÊS EXEMPLO DE FRASE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Xakape Um Pa xakape non ham. 
(Eu peguei um peixe) 

Hromanto Dois Hromantoko na arawet ne kem narima. 
(A mulher teve dois filhos gêmios) 

Parik Três Ma parik napa kiwo. 
(Eu tenho três flechas) 

Tamana Quatro Pa tamana non nanakam ayi. 
(Meu irmão pegou quatro tucunaré) 

Moin Cinco Kep moin non pipita. 
(Peguei cinco piranha) 

Iritapanain Seis Hrik nain iritapanain pikot pain xitot. 
(Eu encontrei seis tatu na roça) 

Miya Sete Ma miya nana xre. 
(Eu tenho sete irmãos) 

Iri tokwi Oito Ma iritokwi non temem yeo. 
(Meu avô tem oito arco) 

Moin tamanana Nove Kut moin tamanana nain wino arawet. 
(O menino pegou nove caju) 

Iri tapanain Dez Mam nain iri tapanain wram trama’. 



22  
(O homem encontrou dez macaco preto) 

Timiyain Metade Om ka mao tain tao wri tota, in pe nain timiyain. 
(Eu não fui ate final da minha roça, fui ate a metade) 

Parik Pouco Ma’ parik nam kotraho xa’. 
(Minha irmã tem pouco galinha) 

Miya Muito Miya non arawet nomri. 
(Meu cunhado tem muito filho) 

An an mi Inteiro An an mi napakon miin’ ayi’. 
(Meu tio me deu anta inteira) 

Topahot Parte Topahot mi napa mikop xa’. 
(Meu irmão deu a parte da paca para mim) 

Ka om tao wri Infinito Om na tao wri nanawim. 
(O céu é infinito) 

 
 
 

3.3 Qualificadores geométricos do povo Cao Orowaje 
 

CAO OROWAJE PORTUGUÊS EXEMPLO DE FRASE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Paniyao Círculo Paniyao nana hiyima’. 
(Os meninos fizeram círculo). 

Tramak Fino Tramak na makon ka an ta. 
(A corda que eu peguei é fina). 

Kwre na Grosso Kwre na pana ka takat pim ta. 
(A árvore que derrubei era grossa). 

Taka Raso Taka na taprain. 
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(O igarapé esta raso). 

Xopain Fundo Xopain tamana na kotene wakem. 
(O rio esta muito fundo). 

Pawin Alto Mao naim pawin tokwe. 
(O pé de castanha é alto). 

Kiyepe Baixo Kiyepe tamana na trim. 
(A casa é muito baixa). 

Homa Gordo Miya na wari ko homa. 
(Tem muita gente gordo). 

Xati Magro Kep non kaká tiwa xati pin aka na. 
(Ele pegou doença por isso ele ficou magro). 

Kotene Grande Ara na kotene xitot pain kawati ka. 
(Esse ano eu fiz roça grande). 

Wiyimain Pequeno Wiyimain na tokwi papa. 
(O olho de arraia é pequeno). 

Pa Aberto Pa xat na payakon. 
(A boca dele esta aberta). 

Tao pa Fechado Tao pa nain xru. 
(Deixei a minha casa fechada). 

An ya yao pin Redondo An ya yao pin na winain tokwe. 
(Ouriço de castanha é redondo). 

Krapa Chato Krapa na winain miyak. 
(Cabeça de queixada é chata). 

Matam Comprido Matam na makon. 
(A corda é comprida). 

Patao Curto Patao na wanayi pikot. 
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(O caminho de tatu é curto). 

Tam pan Reto Tam pan na wana. 
(O caminho é reto). 

Mimimip Torto Mimimip na temene. 
(Meu arco está torto). 

Arep Plano Arep tamanana makan. 
(A terra é plana). 

Topixik Liso Topixik na tenene. 
(Meu cabelo é liso). 

Xopripik Rugoso Xopripik na taprikon yeo. 
(A pele do meu avô está rugosa). 

Moin (ma am) Cheio Tok ma am nain tokwa. 
(Tomei muita chicha estou cheio). 

Om om na krawa Vazio Om om na krawa pain munu. 
(Minha barriga esta vazia). 

 
 

3.4 Posições relativas na língua do povo Cao Orowaje 
 

CAO OROWAJE PORTUGUÊS EXEMPLO DE FRASE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Pira Longe Pira na ka pene tota. 
(Minha roça fica muito longe). 

Pe xo pana Perto Pe xo pana napa xrikon xa’. 
(Casa do meu irmão fica perto da minha casa). 

Iritapanaxi Direita Het nain iritapanaxi xina. 
(O sol nasce na nossa direita). 

Prayixi Esquerda Kromao’ nain prayixi xina. 
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(O sol entra na nossa esquerda). 

Wraxi Atrás Tut nain wraxi kopakao. 
(A onça anda atrás de nós). 

O Em frente Hrik non komem ko o. 
(Eu vi um veado na minha frente). 

Kiyipe Embaixo Kiyipe na pakun. 
(A pedra fica embaixo). 

Pe nain pawin Em cima Pe nain pawin panawo. 
(A lua fica em cima). 

Xam pe nain kru Lado a lado Xam pe nain kru narimane. 
(Eu fico lado a lado com minha esposa). 

Pe nain ka Lado de cá Pe nain ka na’. 
(Minha mãe fica do lado de cá). 

Pe nain kain Lado de lá Pe nain kain apa’. 
(Minha vó fica do lado de lá). 

 
 

3.5 Marcadores e qualificadores de tempo do povo Cao Orowaje 
 

 
CAO OROWAJE PORTUGUÊS EXEMPLO DE FRASE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Honana Velho Pa’ papi nain ka mra’ne miyak. 
(Matei queixada velha). 

Xohra Novo Xohra na. 
(Estou novo). 
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Xek pane Ontem Ya na akom pain xek pane. 

(Eu tomei banho ontem). 

Xek ka Hoje Pain xek ka in am ta na. 
(Hoje eu vou caçar). 

Tiyein xek Amanhã Tiyein xek pami ta na. 
(Amanhã eu vou pescar). 

Xowi Época da chuva Om ka het awa pain xowi. 
(Na época da chuva não da para sair). 

Kawati Época da seca Miya ka xain ne kawati. 
(Na época da seca é muito quente). 

Xek Dia Awina na xek. 
(O dia esta lindo). 

Tim Noite Nok nain tim. 
(Eu não gosto da noite). 

Xoxek ne Início do dia Xio nain xoxek ne. 
(O início do dia é frio). 

Tokon xina Meio do dia Xain tamana na tokon xina. 
(O meio do dia é muito quente). 

Xo ara win Início da noite Maki na xo ara win ne. 
(O início da noite esta chegando). 

Xiyain ne tim Meio da noite Tut e’nain xiyain ne tim miyak kopakao. 
(A onça só anda no meio da noite). 

Xitowa Manhã Pain xitowa kane xum na me komowa. 
(O mutum cantou na manhã). 
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Arawin Tarde Tan e’nanain arawin ko in am nana. 

(Os caçadores chegaram tarde). 

Xek pin tana Madrugada Tom train na ham, xek pin tana wa’ki atana. 
(Fui zagalhar peixe a noite, cheguei de madrugada). 

Pain krapane Antigamente Pain krapane miya paxi na krawa. 
(Antigamente tinha muita caça). 

Topaxi Antes To paxi nanain xrinain tahot wari. 
(Antes nós morava na casa de palha). 

Win mao Depois Mao ho ta ma, win mao ta na. 
(Você vai agora, depois eu vou). 

Xokwri Agora Xrao nain xokwri ka. 
(Estou estudando agora). 

Om ka in ma Nunca Om ka in ma taka ate. 
(Nunca mais meu pai volta). 

Mon pewet Sempre Mon pewet tain na makra. 
(Eu sempre vou morar na minha aldeia). 
 
 

3.6 Operações de contagem e quantificação do povo Cao Orowaje 
 

 
CAO OROWAJE PORTUGUÊS EXEMPLO DE FRASE DE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Kut in Somar Mayi kut in xim memem. 
(Vamos somar as frutas). 

Kut ma xram Dividir Mayi kut ma xram xun ham. 
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(Vamos dividir os peixes). 

Kut mi ma Acrescentar Kut mi ma xun memem. 
(Vamos acrescentar mais frutas para ele). 

An het Retirar Mayi an het xim kiyo. 
(Vamos retirar a flecha). 

An in Diminuir An in xim trim. 
(Vamos diminuir a casa). 

Ara hra Aumentar Ara hra tain na tota. 
(Eu vou aumentar a minha roça). 

In het Repetir Mayi kom in het xim tamra kane. 
(Vamos repetir aquela música). 

Ka om pin Anular Ara om pin xim ka papam nexi. 
(Vamos anular o nosso trabalho). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Entre os principais resultados da minha pesquisa de campo descobri muita coisa 

importante sobre saberes matemáticos do meu povo. Com o resultado do meu trabalho de 
conclusão de curso eu vou trabalhar com meus alunos na minha escola. 

Eu não quero deixar o meu trabalho só escrito no papel, eu quero colocar ele em pratica, 
só através da minha pesquisa que a minha escola vai ser diferenciada. Com o resultado do meu 
trabalho vai ajudar as crianças a conhecer e valorizar mais o saberes do seu povo. 

Também vou incentivar os alunos a fazer pesquisa para registrar os saberes do povo, 
porque se nós não registrar e praticar os nossos saberes matemático na escola nós vamos 
esquecer. O que está faltando é pratica, porque nossos direitos já estão garantido na Constituição 
Federal e nos artigos 78 e 79 da LDB. 

Durante minha pesquisa para construção do TCC percebi que existem vários conceito e 
nome da matemática escolar em língua portuguesa que não tem um igual na língua e na cultura 
do meu povo. Por exemplo, o termo “pirâmide” e o seu conceito é ensinado na matemática 
escolar no conteúdo de geometria espacial, mas não identifiquei na língua do meu povo um 
termo equivalente ou mesmo a ideia de um objeto geométrico semelhante ou parecido com 
pirâmide. Esse é um exemplo de desafio para o ensino bilíngue de matemática na escola 
indígena. O que é necessário fazer quando os nomes não tem um igual na cultura e na língua de 
cada povo? 

Os conceitos que eu não consegui identificar os nomes na língua materna, eu vou 
convidar os mais velhos junto com comunidade para nós discutir junto para criar o nome para 
cada uma delas, depois que nós criar os nomes para cada uma delas, elas vão entrar no conteúdo 
da escola para trabalhar de forma bilíngue com os alunos. Isso não vai ser difícil de criar porque 
nós já criamos vários nomes para outros objetos que não existiam na cultura do povo. Por 
exemplo, sapato (kayikatim), calça (mao mao at). O nome não vai ser o mesmo, mas vai ter o 
mesmo significado. Esses conceito que eu não encontrei na língua materna, os meninos já sabem 
o nome na língua portuguesa porque eles estão aprendendo na escola.   
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