




Itelson et al

Quando os homens constroem casas, eles criam não 
só um ambiente físico, mas também um ambiente 
psicológico de significados, um mundo simbólico que 
reforça um esquema particular de gostos e valores.

Imagem: Mauro Guarani, 2017.



Imagem: GHMat, 2017.
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com uma educação matemática dialógica, inclusive com saberes 

de povos indígenas no Brasil.
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sobre a vida, a história, as lutas e a matemática. Possui doutorado 
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ni e possíveis relações com a matemática escolar. Atualmente, é 
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dizagem em contato com indígenas de Barra 

do Bugres – MT, em 1997 e 1998, na oportuni-

dade de lecionar em Licenciatura Indígena e 

na Pós-Graduação em História da Matemática. 

Essas valiosas aprendizagens foram posterior-

mente ampliadas, após terminar seu doutora-

do em Educação Matemática pela Universida-

de Estadual Paulista e retornar à Universidade Federal do Espírito 

Santo – Ufes em 1999, quando engajou-se em alguns cursos para 

As autoras, Lígia Sad (à esquerda), Cláudia 
Lorenzoni (centro) e Ana Paula Moura.



professores indígenas a convite da Prefeitura de Aracruz e comu-

nidades indígenas Tupinikim e Guarani, juntamente com colegas 

professores, mestrandos e doutorandos da Ufes. Desde então, tem 

se envolvido em diversas ações educacionais e algumas pesquisas 

nesse campo de trabalhos com temáticas pertinentes a Etnomate-

mática, ao Modelo dos Campos Semânticos, ao contexto indígena, a 

diversidade social e, principalmente, à História da Matemática. Par-

ticipa do Grupo de Pesquisas em História da Matemática e Saberes 

Tradicionais – GHMat e, também, do Grupo de Estudos e Pesquisa 

em Educação Matemática e Modelo dos Campos Semânticos – GEPE-

MEM, ambos no Instituto Federal do Espírito Santo, onde atualmen-

te atua como docente.



Imagem: GHMat, 2017.

Dedico este trabalho ao povo Guarani Tambeopé 
por ter me possibilitado o aprendizado de outras 
formas de educar e existir, pelo exemplo de vida e 
pela práxis corajosa recriada a cada dia.
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Apresentação
ste Guia é um material de apoio pedagógico ao Kit Didático 

construído como produto educacional da pesquisa de mes-

trado intitulada Saberes Guarani Tambeopé em aulas de Mate-

mática da Educação Básica: um olhar etnomatemático às suas 

mba’eitxa oo djadjapo, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação 

em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Es-

pírito Santo (Ifes). Tem como objetivo contribuir com os estudos vol-

tados à efetivação da Lei nº 11.645/08 e superação dessa realidade de 

evidente marginalização dos povos indígenas, especialmente a par-

tir de uma investigação acerca da arquitetura guarani tambeopé e 

das possibilidades e estratégias mais adequadas para a sua incorpo-

ração em aulas de Matemática da Educação Básica.

Construímos o Kit Didático com materiais da cultura guara-

ni tambeopé, remetendo a elementos tradicionais e matemáticos, 

a partir de uma ação educativa em uma escola-campo não indíge-

na e sua aprovação em uma escola indígena.

O Kit Didático, acompanhado deste caderno com sugestões 
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de experimentos e práticas de intervenção, busca motivar e desafiar 

professores e educandos no desenvolvimento de aulas práticas que 

busquem a (re)significação e o (re)conhecimento dos povos indíge-

nas, servindo de suporte para instigarem a criatividade e  a criticida-

de. Vale ressaltar que o Kit Didático não tem por objetivo utilizar os 

aspectos histórico-culturais indígenas como pretexto para o estudo 

da ‘nossa’ Matemática escolar e nem é uma tentativa de descobrir e 

identificar a ‘nossa’ Matemática oculta nesses aspectos. Pois, a par-

tir do momento em que se deixa de olhar o conhecimento do outro 

sem as lentes da matemática, ele é genuinamente valorizado em sua 

acepção ontológica. Daí a importância de uma inserção de conheci-

mentos de diferentes povos nos currículos de matemática, não por 

uma simples e equivocada releitura e/ou adequação deles aos co-

nhecimentos matemáticos (de ‘nossa’ escola) ou vice-versa. 

Esperamos que você, professor, possa desfrutar positiva-

mente deste material e adaptá-lo sempre que achar necessário du-

rante o processo educacional.

Boa Leitura e Bom Uso!

As Autoras.
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Componentes do Kit didático

Confira no apêndice (página 76) o passo 
a passo da construção da parede.
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1.Introdução 1.Introdução 
Imagem: Acervo da pesquisadora, 2018 .



Figura 1: Casa de reunião da aldeia Olho D’água
Fonte:  Foto cedida por Mauro Guarani 
ao acervo do GHMat, 20171 

 
permanência de povos indígenas originários no Brasil, mesmo 

após os mais de 500 anos de colonização, vem sendo reafirmada 

a cada dia por suas capacidades de resistir a toda forma de vio-

lência sofrida e tentativa de apagá-los da história e da sociedade. Assim, 

para além da tentativa de concretizar a presença deles no Estado do 

Espírito Santo, quebrando uma visão etnocêntrica predominante inclu-

sive entre os alunos da Educação Básica, realizamos estudos da arquite-

1 Diretor da escola indígena parceira e membro do Grupo de Pesquisa em His-
tória da Matemática e Saberes Tradicionais (GHMat), do qual as autoras deste, 
fazemos parte juntamente com outros pesquisadores.
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2 Vamos manter a tradução dos termos que aparecerem em Guarani. Essa 
escolha é para indicar o reconhecimento e a valorização da lingua guarani 
que trouxe influências a nossa própria língua materna, assim como a de dia-
letos afro e de línguas de colonizadores. 

3 Informações de como se deu esse contato, podem ser encontradas na dis-
sertação de mestrado de Moura (2019).

tura e mba’eitxa oo djadjapo (técnicas de construções2) do povo Gua-

rani Tambeopé, em especial de membros da comunidade escolar da 

Escola Municipal Pluridocente Indígena Três Palmeiras, no municí-

pio de Aracruz – ES, onde mantivemos nosso maior contato3.

Nesse caminhar, acabamos por nos fazer algumas inda-

gações: Onde e como vivem os Guarani locais? Que significados 

simbólicos, materiais e imateriais de construções dos Guarani 

são apresentados pelos próprios indígenas? Como fazer o en-

contro desses saberes/fazeres com significados e conhecimentos 

matemáticos nossos, sem hierarquização e opressão? 

Este Guia, juntamente com o Kit Didático, oferecem possi-

bilidades de ações pedagógicas de intervenção planejadas refle-

xiva e criticamete na pretensão de mostrar a alunos e professores 

não indígenas que os Guarani locais têm maneiras próprias de 

explicar, quantificar e construir dentro de sua realidade históri-
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4O nome Marei’i é um nome indígena da cultura Javaé dado a mim, Ana 
Paula Azevedo Moura, em 2010 pelo amigo, professor e aluno indígena da 
Licenciatura Intercultural de formação de Professores Indígenas da Univer-
sidade Federal de Goiás, Samuel Saburua Javaé. Mais informações sobre 
esse meu contato, vide o subcapítulo Trajetória Pessoal na dissertação de 
mestrado Moura (2019).

co-cultural. Objetivamos estabelecer um diálogo entre alunos e 

a cultura dos Guarani no Espírito Santo, por meio da inserção de 

seus saberes e fazeres em aulas de matemática, com a pretensão 

de fomentar a (re)significação da referida cultura indígena por 

estes alunos não índigenas. Isto, porque, acreditamos na sala de 

aula como o espaço onde esse diálogo é possível. Diálogo entre a 

matemática escolar, por meio da nossa lente de educadoras ma-

temáticas, aliada a saberes da cultura Guarani Tambeopé, povo 

que se faz resistente e presente.

4



2. O povo Guarani-Tambeopé 
no Espírito Santo
2. O povo Guarani-Tambeopé 
no Espírito Santo
Imagem: GHMat,2017.
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O
s Guarani, em nosso país, são divididos em três principais 

subgrupos étnicos, estudados e classificados pelos antro-

pólogos e linguistas: os Mbyá, os Nhandéwa e os Kaiowá. 

Essa divisão leva em conta as diferenças culturais, religiosas e 

linguísticas. Os Kaiowá se localizam no estado do Mato Grosso do 

Sul, os Mbyá, predominantemente, nas regiões litorâneas do sul 

e sudeste e os Nhandewá em todas essas regiões. Porém, no Espí-

rito Santo, esse grupo guarani, que os antropólogos classificam 

como Mbyá, se autodenomina de Tambeopé ou Nhandewá Tam-

beopé, que no sentido literal significa Nhande-wa’e = nossa gente, 

Tambeo = tanga, pe = achatada/quadrada, ou seja, os que usam 

tanga quadrada/achatada (Carvalho, 2013). Portanto, a partir 

desse capítulo usaremos Guarani Tambeopé ao nos referirmos 

a esses indígenas no Espírito Santo, visto que foi a partir desse 

momento – para além dos referenciais – que os conhecemos em 

sua autodenominação.

As Terras Indígenas (TI) onde habitam no Espírito Santo 

se localizam próximas à Rodovia ES 010 no distrito de Santa Cruz, 

município de Aracruz, litoral norte do Estado. Os Tambeopé ha-

bitam três aldeias reconhecidas como área indígena: Tekoa Porã 
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(Boa Esperança), Mboapy Pindo (Três Palmeiras) e Piraqueaçú. 

Contudo, existem aldeamentos guarani mais recentes, como por 

exemplo os denominados Olho D’agua e Nova Esperança, assim 

como uma outra terra na Serra do Caparaó que é habitada por 

Guarani, porém sem providências legislativas (vide mapas na 

dissertação).

O povo Guarani Tambeopé não é o único povo indígena 

que atualmente habita o Espírito Santo. Muito próximo a eles, 

vivendo em Aracruz, estão os indígenas da etnia Tupinikim e, de 

acordo com Teao (2015) no passado havia a presença de outras 

etnias indígenas no Estado, entre elas a Goytacaz, Temiminó, Ma-

lali, Maxacali e Puri. 

A partir de uma maior aproximação dos Guarani e Tupini-

kim de Aracruz e em diálogo com integrantes da Escola Munici-

pal Pluridocente Indígena Aldeia Três Palmeiras, nos dedicamos 

a conhecer as construções arquitetônicas dos Guarani Tambeo-

pé, no sentido de compreender seus modos, maneiras, técnicas 

de explicar, de conhecer e lidar com construções, realizando um 

diálogo desses saberes/fazeres com a matemática escolar em 

momentos propostos e partilhados com professores indígenas. 
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 A maioria dos indígenas que habitavam o 
Espírito Santo no período colonial era contra a 
dominação europeia, muitos declararam guer-
ras aos colonizadores oferecendo resistências 
lutando pelo direito de preservarem suas terras 
e hábitos culturais. Esses grupos foram trata-
dos como inimigos da Coroa Portuguesa, que 
autorizava a utilização da força para impor seus 
domínios sobre a capitania, criada em 1535 pelo 
donatário Vasco Fernandes Coutinho que a no-
meou de Capitania do Espírito Santo.
 As intensas guerras e o avanço dos por-
tugueses nos séculos XVI a XVIII, o crescimen-
to populacional nos séculos seguintes levaram 
à expulsão ou extermínio da maioria dos povos 
indígenas que viviam no Estado. Os Tupinikim e 
seus descendentes foi um dos povos que conse-
guiu sobreviver a esse processo de dominação. 
 Os descendentes dos Guarani que resi-
dem em Aracruz, por sua vez, se fixaram na re-
gião a partir da década de 1960, embora já ha-
bitassem o Brasil muito antes da chegada dos 
europeus.
       Welington Batista dos Anjos
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2.1. Construções arquitetônicas dos Guarani 
Tambeopé

No Tekoa – terra apropriada para o Guarani, lugar para viver 

– as casas costumam estar espalhadas pela aldeia mais ou menos 

de acordo com a proximidade das roças de cada família e, geral-

mente, formam núcleo em torno de um ‘tronco’ familiar – familiar 

matriarcal. 

A arquitetura guarani contempla o homem em seu sen-

tido físico, com o conforto ambiental e considerando a prote-

ção espiritual. A Oo — casa de morada guarani — é referência de 

construção sustentável visto que, por tradição, esse povo edifica 

utilizando materiais e técnicas de baixo impacto ambiental, em 

um processo de socialização entre as pessoas, pois acontece uma 

sistematização que garante o processo por meio da divisão de ta-

refas durante a construção, momento que eles denominam de 

mutirão.

Elementos como o fogo no chão, o pisar na terra e a posi-

ção da casa em relação ao nascer do sol são marcantes na vivên-

cia guarani. Nas tekoa hoje, ainda que, aos poucos, as casas vêm 
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se transformando quanto aos antigos costumes e também com 

a utilização de materiais industriais, muitas casas continuam 

sendo construídas com os materiais construtivos tradicionais, 

como o barro, o bambu, a piassava, o pindó, a taquara e o cipó. 

As oo são, geralmente, pequenas construções de duas 

águas, feitas com bambu e/ou troncos cortados mais grossos para 

sustentação. Estes são fincados no chão e amarrados com cipó 

ou embira, entrelaçando outros mais finos no sentido horizontal 

(hoje utilizam, por exemplo, o eucalipto devido à produção deste 

na região e a consequente escassez de outros materiais). As pare-

des são revestidas de barro, dando um conforto térmico. O teto é 

feito com travessas de bambu ou madeira, revestidos com folha 

de pindó, piassava ou sapê. Estes materiais facilitam a entrada da 

luz, a ventilação e a saída da fumaça causada pelo fogo dentro de 

casa – tradição entre os Guarani. As dimensões não são padrão, 

mas sim determinadas pela quantidade de pessoas que vão mo-

rar e pela estatura dos membros da família. A área interna da oo, 

em geral, não possui repartição e, quase sempre, tem duas por-

tas, uma em cada extremidade.
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A seguir, uma seleção de fotos registradas durante a cons-

trução de uma maquete de habitação guarani mostrando as eta-

pas de construção. Essa maquete foi pensada, planejada e confec-

cionada por nós juntamente com Mauro Guarani, atual diretor da 

EMPI Aldeia Três Palmeiras e grande colaborador deste trabalho. 

As etapas, de forma mais detalhada e dinâmica, foram abordadas 

em vídeo e este é parte do kit didático. 
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Figura 2: Etapas da construção da maquete.
Fonte: GHMat, 2017.
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Para uma melhor compreensão, segue uma descrição su-

cinta da imagem:

1. Colheita de materiais;

2. Estrutura grossa de sustentação da casa;

3. Estrutura completa de sustentação;

4. Barreamento das paredes;

5. Revestimento do telhado de sapê;

6. Parte externa da maquete finalizada;

7. Parte interna da maquete finalizada.

Na construção da maquete, a maioria dos materiais utili-

zados foi extraída da natureza, com base na tradição guarani. Os 

quadros a seguir foram elaborados visando uma melhor compre-

ensão destes materiais. O primeiro, baseado em Prudente (2007), 

elenca os materiais construtivos do povo Guarani Mbyá, esses 

habitantes no Rio Grande do Sul. Já o segundo, foi desenvolvi-

do pelo pesquisador Mauro Guarani como parceiro e membro do 

GHMat e contribuinte a este projeto de mestrado.
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Nome popular Nome guarani Elemento construtivo

Angico Kurupá pitã Estrutura

Bambu Taquaruçú Parede

Cambotá Yywata´y Estrutura

Canela Yvyra ovi Estrutura

Capim Santa-fé Capi Parede e cobertura

Cedro Yary Estrutura / fechamen-
to

Cipó Yxypó eté Amarração

Guabiju Yva viju Estrutura

Guabiroba Guavira Estrutura

Guajuvira Guajauyui Estrutura

Guaimbé (cipó) Wembe´pi Amarração

Louro Ajuy Estrutura

Palmeira Pindó eté Parede/cobertura

Pessegueiro-bravo -- Estrutura

Pitangueira Anhangapiry Estrutura

Taquara mansa Takua ete í Cobertura/ parede

Samambaiaçu / Xaxim Xaxim Parede
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Quadro 1: Espécies vegetais utilizadas como materiais construtivos
do povo Guarani Mbyá no Rio Grande do Sul. Fonte: Prudente (2007)

Nome popular Nome guarani tambeopé Elemento construtivo

Espinheira santa Nhandyta Casa e artesanato

Cedro yary Remédio e artesanato

Brejaúba mbokadja Artesanato

Palmeira nativa Pindo ete Artesanato

Peroba ywyraro Casa

Braúna ywyrau Casa

Sapukaia mirim Txapukai miri Casa

Virote Ywyra owy’i Artesanato

Angico branco Kurupa’ytxi Casa

Angico vermelho Kurapa’ypytã Casa

Jacaranda ywyrapetai Casa

Jatoba ywyraowi Casa

Quadro 2: Espécies vegetais utilizadas como materiais construtivos
Fonte: Elaborado por Mauro Guarani, 2019.
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A casa de reza (Opy) é o local sa-

grado do povo, onde realizam suas re-

zas e cerimônias. Sua construção costu-

ma ser mais resistente do que as usadas 

para as moradias.

A casa de reunião (Oo gwatxu 

nhemboatya) é uma construção mais 

aberta destinada aos encontros da comu-

nidade, eventos públicos e outros. 

Nas aldeias Guarani Tambeopé que visitamos durante a 

pesquisa, encontramos quatro tipos de construções arquitetônicas 

– casa de reza, casa de reunião, casa de moradia, e casa de mobili-

dade. As imagens abaixo são do acervo da pesquisa e estão conti-

das no Kit Educativo para serem usadas conforme a criatividade e 

a necessidade. 
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Casa de moradia (Oo) cons-

truída em formato retangular e 

com materiais tradicionais.

Casa de moradia cons-

truída com materiais tradicio-

nais, no formato “circular” 5 (Oo 

Djere). Na aldeia, algumas casas 

são construídas em formatos 

diferenciados. 

5Eles a consideram redonda por sua circularidade, conceito ex-
plicado na dissertação.
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Casa de moradia redonda com 

anexo construída com materiais tradi-

cionais (Oo djere djo’a).

Casa de base circular feita de pa-

lha (Oo djere karape), também chamada 

de cabana6. Elas não são mais usadas 

pelos Guarani Tambeopé como casa de 

moradia, porém ainda existem algumas 

delas expostas na aldeia temática de visi-

tação, resgatando a história desse povo.

6Uma sugestão de leitura para quem queira ampliar o campo é a obra de 
Guarnier et al. (2019) indicada nas referências
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Faz parte da cultura Guarani o mo-

vimento de caminhada na busca por Terra 

sem Mal, movimento chamado de oguata 

porá. Essas cabanas eram utilizadas por 

sua facilidade de construir e reconstruir, 

conforme a necessidade de mobilidade. 



38



Imagem: Acervo da pesquisadora, 2018.



Imagem: Acervo da pesquisadora, 2018.

3. Sugestões para aulas 
e avaliações
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presentamos aqui uma proposta de intervenção didáti-

ca como sugestão para a disciplina de Matemática no 

Ensino Fundamental, podendo ser utilizada também no 

Ensino Médio. A proposta visa a promover um diálogo entre os 

saberes tradicionais do povo Guarani Tambeopé e o saber mate-

mático escolar por meio da Arquitetura Indígena. Ela foi elabora-

da, desenvolvida e validada pelas escolas indígena e não-indíge-

na envolvidas na pesquisa (MOURA, 2019).

É composta de três etapas, sendo a primeira com discus-

sões sobre a temática e construções/confecções de materiais, a 

segunda com sugestões de uma  exposição desses materiais em 

uma feira cultural e a terceira sobre uma possível visita de campo 

à aldeia temática em Aracruz. Todas as etapas são passíveis de 

ajustes e adaptações conforme a necessidade.
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1ª Etapa:
• Introdução à temática – histórias, culturas indígenas, curiosi-

dades e relação com a matemática;

• Aproximação com a realidade indígena no Espírito Santo;

• Abordagem de conhecimentos sobre grandezas geométricas;

• Construções e explorações de elementos da arquitetura guarani.

2ª Etapa:

• Expor os materiais construídos durante a intervenção em 

uma feira cultural da escola.

3ª Etapa:
• Contato direto com um povo indígena em alguma aldeia que 

esteja mais próxima da escola de atuação.

É interessante que a avaliação da intervenção aconteça em 

todos os momentos do desenvolvimento das atividades, ou seja, 

“processualmente, observando-se as discussões na aula, bem 

como o engajamento de cada um” (moura; machado, 2011, pg. 

69). Ou seja, considerar a avaliação como parte das atividades de 

ensino desenvolvidas, visto que a aprendizagem ocorre, se modi-

fica e  progride durante todo o processo.





4. Roteiro de encontros4. Roteiro de encontros
Imagem: Acervo da pesquisadora, 2018.
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seguir estão sistematizados nove encontros que se divi-

dem em 3 etapas da intervenção didática proposta. Eles 

exploram a história, cultura, mitos e significações da ar-

quitetura guarani tambeopé, juntamente de algumas relações 

destes com a Matemática. Apresen-

tamos propostas de ações pedagó-

gicas juntamente com objetivos, 

unidades temáticas trabalhadas, 

instrumentos utilizados, bem como 

informações complementares.

1ª Etapa

Professor, esta primeira eta-

pa da intervenção, que compreen-

de as atividades de 1 a 7, tem por objetivo compreender a temáti-

A (re)significação do ‘ser’
 pelo ‘saber’
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ca e dialogar envolvendo aspectos da história e cultura dos povos 

indígenas locais. A sugestão é que seja desenvolvida em horário 

normal de aula, em 17 aulas7, sendo que três podem ser em aulas 

individuais e as demais em aulas geminadas (duas horas/aulas) 

para que, não havendo interrupções, seja melhor aproveitada. 

Atividade 1 – Introduzindo a temática

Professor(a), aqui sugerimos um diálogo com os alunos para ex-

plicar a temática e a forma como ela foi pensada para ser traba-

lhada. É sempre interessante ouvir a opinião dos alunos e suas 

expectativas para as aulas.

Para auxiliá-lo(a), indicamos alguns objetivos que podem ser al-

cançados nessa atividade, podendo eles ser modificados ou des-

considerados em sua prática.

Seja autônomo!

7 É interessante que os encontros não sejam seguidos e sim um encontro 
por semana, sendo estes em aulas intercaladas com aulas da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC).
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Objetivos:

• Compreender a temática proposta;

• Dialogar a respeito de valores e significados dos povos indí-

genas. Um debate pode iniciar de questionamentos. Se preferir, 

utilize o questionário disponível em (MOURA, 2019)8.

• Compreender que a formação histórica-cultural do Brasil é 

resultado da contribuição de diversos grupos étnicos;

• Entender que diferentes povos possuem, muitas vezes, signi-

ficados e conhecimentos distintos;

• Conhecer um pouco da história e cultura dos povos Guarani 

do Espírito Santo.

Unidade Temática: história dos povos indígenas do Brasil; 

história dos Guarani e Tupinikim do Espírito Santo; cultura e etno-

centrismo; fazeres que podem envolver sistemas numéricos, for-

mas geométricas e grandezas.

 8Com vistas nos objetivos que pretendíamos alcançar, aplicamos um ques-
tionário a fim de analisar quais os valores e significados os educandos apre-
sentavam sobre os povos indígenas antes da nossa intervenção. O questio-
nário e sua análise estão na dissertação de mestrado Moura (2019) podendo 
ser consultados.
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9Disponível em: https://campanhas.socioambiental.org/mai-
sindio/. Com 01:31 minutos de duração.

Forma de Realização: roda de conversa em duas horas/

aula (aulas geminadas).

Instrumentos Utilizados: Projetor multimídia, vídeos e 

quadro de anotações.

Desenvolvimento da atividade: assistir ao vídeo ISA|#Me-

nosPreconceitoMaisÍndio9 e dialogar sobre ele, seguido de uma 

devolutiva dos questionários respondidos pelos alunos por meio 

de uma apresentação em power point já iniciando um diálogo so-

bre diferentes culturas com diferentes saberes/fazeres.
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Atividade 2 – Abordagem de conceitos matemáticos 
curriculares

O intuito dessa aula é abordar elementos da ‘nossa’ matemática 

escolar, visto que os utilizaremos em aulas futuras.

Professor(a), é importante sempre relembrar com os alunos que 

existem diferentes maneiras de matematizar e que não devemos 

hierarquizá-las.

Objetivos:

• Aprofundar elementos conceituais de grandezas geométricas;

• Compreender a perspectiva cavaleira e suas projeções;

• Abordar noções de vistas de um objeto – frontal, superior, 

posterior e lateral;

• Revisitar conceitos de escala.
 

Unidade Temática: grandezas e medidas (escala); geome-

tria plana e geometria espacial.

Forma de Realização: aula expositiva em uma hora/aula.

Materiais Utilizados: quadro e giz.

Desenvolvimento da atividade: apresentar, de forma ex-

positiva e dialogada, algumas propriedades geométricas da BNCC 
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para revisitar os elementos conceituais de proporcionalidade e 

cálculos de escala. Adentrar nas ‘vistas’ de um objeto e seus tipos. 

Professor(a), nesse momento é interessante exemplificar 

aos alunos por meio de desenhos e imagens, tornando assim 

mais real. 

Atividade 3 – Construção de vistas da arquitetura guarani

Professor(a), os materiais sugeridos para essa atividade com-

põem o kit didático, porém é possível utilizar construções de ou-

tras etnias. Mas, lembre-se da importância de dialogar sobre os 

significados materiais e imateriais dessas construções para a res-

pectiva etnia.

Objetivos:

• Ter contato com vistas de construções indígenas;

• Compreender os significados materiais e imateriais nas cons-

truções guarani;

• Estabelecer vínculos entre mba’eitxa oo djadjapo (técnicas de 

construções) guarani e conceitos matemáticos.

• Estimular o trabalho partilhado em grupo;

• Exercitar competências geométricas;
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• Desenvolver habilidades motoras e cognitivas.

Unidade Temática: cultura guarani do Espírito Santo e 

grandezas geométricas.

Forma de Realização: formação de grupos de alunos, em 

quatro horas/aula (geminadas duas a duas).

Materiais Utilizados: projetor multimídia, impressões de 

fotos (itens do kit), material impresso sobre construções guara-

ni, material impresso com vistas superiores do livro suma, papel 

cenário, lápis de cor, canetinhas e réguas.

Desenvolvimento da atividade: 

• Apresentar fotos de três diferentes construções dos povos 

Guarani local (casa de moradia no formato tradicional, casa de 

moradia no formato circular e casa de reza)

• Dialogamos com os alunos um pouco sobre a cultura nossa e 

desse povo presente em suas construções arquitetônicas especí-

ficas;

• Deixar os alunos externalizarem o que (re)conhecem e rela-

tamos o olhar que eles (indígenas) têm para essas construções, 

fazendo o encontro com o olhar matemático escolar. 
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• Elaborar reflexões para que os alunos entendam onde esses 

olhares se encontram e onde se diferenciam;

• Formar grupos para construir as vistas das construções gua-

rani, observando os elementos matemáticos escolares presente 

nelas — para as fotos iguais, fora solicitar a construção de vistas 

diferentes;

• Incentivar os alunos a desenvolver competências técnicas de 

perspectiva e de proporcionalidade entre os comprimentos reais e 

os do desenho.
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Atividade 4 – Construção de maquete de uma Opy

Objetivos:

• Relacionar o estudo de grandezas geométricas com as cons-

truções arquitetônicas indígenas;

• Desenvolver habilidades motoras e cognitivas;

• Trabalhar a criatividade e o compartilhar em equipe;

• Exercitar competências matemáticas de planificação;

• Construir uma maquete.

Objetos de Conhecimento: formas geométricas (triangu-

lares e retangulares); proporção; escala; construções espaciais.

Forma de Realização: formação de grupos de alunos, em 

quatro horas/aula (geminadas duas a duas).

Materiais Utilizados: Data Show; Papel Paraná; Régua; 

Calculadora; Tesoura; Tinta; Papel A4 com planificações e medi-

das reais10 ; Material impresso sobre a casa de reza.

10 Planificações que compõe o Kit Educativo e foram desen-
volvidas pelo amigo e arquiteto Leonardo Valbão a partir das 
medidas reais coletadas da casa de reza guarani em contri-
buição ao projeto de mestrado.



56

Desenvolvimento da atividade: 

• Apresentar aos alunos slides com imagens da Opy guarani – 

situando-a no mapa, bem como suas reais dimensões, para cons-

truir uma maquete em escala menor;

• Dividir em grupos para que, dada a escala, encontrem as di-

mensões da maquete;

• Cada grupo deverá reproduzir as formas planas da constru-

ção, com as medidas encontradas na escala, no papel Paraná (ou 

equivalente) e customizá-las.

• Montar a maquete juntando as partes que foram construídas 

separadamente por cada grupo.
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Atividade 5 – Construção de uma parede com materiais 
tradicionais 

Nessa atividade os alunos colocarão a mão na massa.

Divirtam-se!

Objetivos:

• Compreender as técnicas indígenas para a construção, bem 

como os materiais por eles utilizados;

• Desenvolver habilidades motoras e cognitivas, a criatividade 

e o trabalho em equipe;

• Construir uma parede com as técnicas e matérias tradicionais.

Unidade Temática: cultura guarani tambeopé.

Forma de Realização: Discussões em grupo, construção di-

vidida em grupos. 

Materiais Utilizados11 : maquete base, vídeo, projetor mul-

timídia, peças em madeiras e bambus, barbante, cola de madeira 

e barro.
11 Na nossa intervenção, a maquete construída na escola indígena de Três 
Palmeiras para que os alunos pudessem explorá-la, além de termos apre-
sentado a eles o vídeo com todos os passos da construção. Professor(a), 
você pode construir uma maquete base para levar à sala de aula ou apenas 
exibir o vídeo que consta nesse Kit Educativo. As peças em madeiras e bam-
bus já foram levados cortados nas medidas que padronizamos, assim como 
consta no Kit. 
O barro foi adquirido junto as paneleiras de bairro de Goiabeiras, Vitória/ES.
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Desenvolvimento da atividade: 

• Mostrar aos alunos a maquete confeccionada pelos indígenas 

por meio do vídeo com as etapas dessa construção;

• Apresentar alguns dos materiais utilizados pelos indígenas 

para suas construções;

• Dividir a turma em grupos, entregar os kit’s prontos e... mão 

na massa!

• Auxiliar na construção da parede da maquete, no modelo 

guarani, com esses materiais. 

w
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Atividade 6 – Um bate papo

Professor(a), nesse momento você pode analisar e avaliar as suas 

aulas temáticas.

Objetivos:

• Construir um espaço comunicativo e compartilhado em sala 

de aula;

• Perceber, por meio do diálogo, o que ficou de relevante após 

esse período de intervenção.

Unidade Temática: culturas e histórias dos povos indígenas.

Forma de Realização: roda de conversa, em uma hora/aula.

Desenvolvimento da atividade: realizar uma roda de con-

versa onde os alunos dialoguem como foi para eles a experiência 

com essa temática nas aulas de matemática. Realizar a dinâmica 

do “que bom, que tal e que pena” para que os alunos apontem o que 

acharam mais interessante, deem sugestões e digam o que não 

gostaram. Esses momentos de diálogo são sempre muito ricos. 
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Atividade 7 – Ocorreu a (re)significação?

Objetivos:

• Dialogar sobre significados trazidos e os significados produzi-

dos a partir da intervenção;

• Perceber, por meio do diálogo e da escrita, se ocorreu a (re)

significação dos indígenas pelos alunos.
 

Unidade Temática: culturas e histórias dos povos indígenas.

Forma de Realização: roda de conversa e escrita individual.

Materiais Utilizados: papel A4 colorido.

Desenvolvimento da atividade: solicitar que os alunos es-

crevam uma carta destinada aos Guarani Tambeopé, a sua criati-

vidade, relatando como foi para eles essa experiência com a his-

tória e cultura indígena de um povo tão próximo a eles.

Professor(a), o significado de algo para nós é aquilo que nós 

dizemos sobre esse algo, um dizer que seja coerente com o que 

a coisa de fato é (lins, 1999). Então se o aluno não age/dialoga, 

compartilhando legitimidades, não podemos analisar se ele pro-

duziu novos significados e se conseguiu partilhar o mesmo campo 

semântico12.

12 Para saber mais sobre a Teoria dos 
Campos Semânticos vide disserta-
ção (MOURA, 2019).
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2ª Etapa

Esta etapa da intervenção, materializada pela atividade 8, 

que pode ser realizada na feira cultural da escola, tem por objeti-

vo divulgar a comunidade escolar os trabalhos que foram desen-

volvidos pelos alunos durante a abordagem da temática.



62

Atividade 8 – Uma Feira Cultural

Objetivos:

• Expor os materiais construídos durante a abordagem da te-

mática indígena em sala de aula;

• Levar o aluno a dialogar com a comunidade escolar sobre as 

aprendizagens compartilhadas nos encontros.

Unidade Temática: arquitetura Guarani Tambeopé.

Forma de Realização: dividir em grupos para organização 

de uma feira aberta à comunidade escolar.

Materiais Utilizados: todo material produzido pelos alu-

nos (vistas, maquete, paredes, planificações), fotos de constru-

ções guarani, dados do IBGE13 relativos às etnias e línguas indíge-

nas presentes no Brasil, TNT, EVA, barbante, cola e tesoura.

13 Folder do Censo demográfico 2010 disponível em: < https://
indigenas.ibge.gov.br/images/pdf/indigenas/folder_indige-
nas_web.pdf >. Último acesso em 23 de jun de 2019.
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Desenvolvimento da atividade: dividir grupos onde os alu-

nos possam organizar  o stand de exposição no pátio da escola com 

todos os materiais construídos por eles. Confeccionar um painel 

escrito Arquitetura Guarani Tambeopé.É interessante que no mo-

mento da visitação, os alunos se revezem para dialogar com a co-

munidade quanto ao trabalho desenvolvido.

Fonte: Acervo da pesquisadora, 2018.
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3ª Etapa
A última etapa da intervenção, compreendida pela atividade 9, 

tem por objetivo manter o contato direto com os indígenas e con-

cretizar os aprendizados durante os encontros.

Professor(a), nesta etapa você pode levar os alunos ao municí-

pio de Aracruz/ES, onde foi construída uma aldeia temática para 

servir de cenário do filme Como a Noite Apareceu, em 2009, e 

hoje ela é um local aberto à visitação, também para os não ín-

dios, onde os Guarani e Tupinikim compartilham um pouco de 

suas histórias e cultura. 

Atividade 9 – Visitação à aldeia

Objetivos:

• Proporcionar o diálogo e contato direto com os indígenas do 

Espírito Santo.

Unidade Temática: Culturas e história dos povos indígenas do 

Espírito Santo.

Forma de Realização: juntos rumo à aldeia temática.
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Materiais Utilizados: ônibus, lanche a ser compartilhado, 

protetor solar, água e muita disposição!14

Desenvolvimento da atividade: com autorização dos pais/

responsáveis e o valor simbólico para entrada na aldeia15, em-

barcar rumo ao distrito de Sana Cruz (cerca de 40km de Vitória) 

às 13 horas. Serão muito bem recepcionados pelo cacique e ou-

tros indígenas (Guarani Tambeopé e Tupinikim) que nos contam 

histórias, falam de suas culturas e lutas por sobrevivência, nos 

levarão para caminharmos pelas trilhas da aldeia, mostrando a 

natureza, o mangue, os caranguejos, as dentre outras curiosida-

des ali presentes. Depois de conhecer um pouco da aldeia guiada 

será um bom momento para o lanche compartilhado, olhar os 

artesanatos expostos para venda e realizar pinturas corporais de 

jenipapo pelo próprio povo. Retornar à escola e dever cumprido!

14 Na nossa intervenção, tivemos o ônibus cedido pela Secreta-
ria Municipal de Educação (SEME) e o lanche organizado pela 
gestão escolar.

15 O turismo é uma fonte de renda para manutenção da aldeia, 
além do artesanato vendido no local.
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Agende sua visita na aldeia temática
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Professor(a)!

Trabalhamos nesse caderno a arquitetura e seus signifi-

cados dados pelo próprio povo, mas outras temáticas indígenas 

podem ser exploradas por vocês em sala de aula.

Deixamos por aqui, como sugestão, a indicação de outras  

investigações e propostas de práticas realizadas sobre os Guarani 

Tambeopé:

• Cestaria Guarani, por Claudia Lorenzoni (2010);

• Alimento Guarani, por Welington Anjos (2018);

• Pintura Corporal Guarani, por Claudia Lorenzoni (2012).
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70 Imagem: GHMat, 2018.
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experiência com as construções arquitetônicas como par-

te da cultura guarani, traz significações pelas quais esse 

povo organiza e compartilha suas percepções de si, de so-

ciedade e de mundo. Nesse ínterim, relacionar os saberes e fazeres 

desse povo, presente em suas mba’eitxa oo djadjapo, com a ‘nossa’ 

matemática, só faz sentido se seus significados forem compreendi-

dos de maneira histórico-cultural.

Compreender essas diferenças ao planejarmos as ações é 

não termos a pretensão de transmitir significados nossos, mas sim 

informações das realidades indígenas como elas efetivamente são, 

para que então os educandos, de forma autônoma, produzam seus 

próprios significados e, consequentemente, ocorra também a pro-

dução de conhecimentos – (re)significando o ser [indígena] pelo 

conhecer [sua história, seus costumes]. 

Assim, esperamos que este guia, parte indispensável do Kit 

Educacional, possa contribuir à prática pedagógica de outros pro-

fessores na busca por (re)significação e desmistificação da visão 

de que o índio quase não alterou seu estilo de vida desde a chegada 

dos colonizadores.
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Esperamos também que possa contribuir para estreitar la-

ços harmoniosos de diálogo intercultural e trocas de saberes es-

colares entre as culturas indígenas e não indígenas locais. Isso é 

para nós como um ponto de partida, de modo que outras ativida-

des possam ser inseridas e desenvolvidas.

Muito Obrigada!

As Autoras
 



73

Referências
ANJOS, W. B. dos. Saberes dos indígenas Guarani de Aaracruz-ES 

compartilhados na escola. [recurso eletrônico]. 2028. 49f. Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Vitória, 
2018.

CARVALHO, M. L. Tempo, aspecto e modalidade na língua Guaraní Mbyá 
(TAMBEOPÉ). 2013. 197f. Dissertação (Mestrado). Universidade de 
Brasília, Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas, 
Pós-Graduação em Linguística, Brasília, 2013.

GUARNIER, A. G.; RIBEIRO, S. B. M.; LORENZONI, C. A. C. A.; SAD, L. A. Feira 
de Matemática: Casas Elípticas na Arquitetura Indígena e o Conceito de 
Elipse. In: 8ª Semana da Matemática do IFES - Matemática e questões 
sociais, 2019. Vitória, ES.

LINS, R. C. Por que discutir teoria do conhecimento é relevante para a educação 
matemática. In: BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação 
Matemática: concepções e perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP. 1999, 
v.1, p.75-94.

LORENZONI, C. A. C. A. ‘Aprendi com um índio’: História e cultura indígenas em 
aulas de matemática. In: II Semana de Matemática do Ifes, IX Encontro 
Capixaba de Educação Matemática, 2012. II Semana de matemática 
do Ifes/Vitória III Seminário de educação matemática e educação 
tecnológica IX Encontro capixaba de educação matemática. Vitória: Ifes, 
2012. v. 1. p. 18-18.

LORENZONI, C. A. C. A. Cestaria guarani do Espírito Santo numa perspectiva 
etnomatemática. 2010. 269 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pós-
Graduação em Educação, Centro de Educação, Universidade Federal do 
Espírito Santo, Vitória, 2010.

MOURA, A. P. A. (Re)significação de saberes guarani tambeopé em aulas de 
matemática da Educação Básica: um olhar etnomatemático às suas 
mba’eitxa oo djadjapo. 2019. 135 f. Dissertação (Mestrado Profissional). 



74

Instituto Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática, Vitória, 2019.

MOURA, A. P. A.; MACHADO, L. F. F. Culturas indígenas e afro-brasileiras 
nas aulas de matemática da educação básica: uma abordagem 
etnomatemática. 2011. 118f. Relatório Final (Graduação) – Instituto de 
Matemática e Estatística, UFG, Goiânia, 2011.

PRUDENTE, L. T. Arquitetura Mbyá-Guarani na Mata Atlântica do Rio Grande 
do Sul: estudo de caso do Tekoá Nhüu Porã. 2007. 166f. Dissertação 
(Mestrado em engenharia civil). Escola de Engenharia, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.

RIBEIRO, Berta G. (Coord.). Suma etnológica brasileira. 2. ed. Petrópolis: Vozes:
FINEP, 1986. 

TEAO, K. M. Território e identidade dos Guarani Mbya do Espírito Santo (1967-
2006). 2015. 234 f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em 
História; Universidade Federal Fluminense,  Niterói, 2015.

TELLES, L. S. [cood.]. Maino’ i rape – O caminho da sabedoria. Rio de Janeiro: 
IPHAN, CNFPC: UERJ, 2009, p. 56.



75
Imagem: GHMat, 2017.



76

Professor(a), a sugestão é que você realize as etapas  1 e 2 no 

momento de seu planejamento, levando as peças prontas aos alunos. 

Assim, em sala de aula, os alunos realização as demais etapas em gru-

po, coforme sugestão Atividade 5 – Construção de uma parede com 

materiais tradicionais (pag. 55 desse guia). 

Ferramentas utilizadas:

• 1 x Furadeira;

• 1 x Broca chata p/ madeira 16mm;

• 1 x Broca p/ madeira 5mm de diâmetro;

• 1 x Arco de serra c/ serra p/ madeira;

• 1 x Faca de corte;

• 1 x Alicate de corte;

• 1 x Cola para madeira;

• 1 x Lápis grafite;

• 1 x régua.

Passo a passo para a construção da parede



77

Materiais utilizados:

• 1 x Chapa compensado, Dim. 30x10x1,5cm (Base);

• 2 x Madeira redonda, 17cm de comprimento, diâmetro de 

15mm (Coluna principal);

• 15 x Madeira redonda (palito de churrasquinho), 17cm de 

comprimento, diâmetro de 5mm (Coluna secundária);

• 1 x Madeira redonda, 27cm de comprimento, diâmetro de 

10mm (Viga principal);

• 1 x Madeira chata (bambu), 27cm de comprimento, largura de 

1cm (Viga secundária);

• 4 x Madeira redonda (palito de churrasquinho), 22cm de com-

primento, diâmetro de 5mm (Viga terciária);

• 1 x barbante.
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Construção:

1ª Etapa – Preparação da Base:

• Com auxílio de uma régua e um lápis grafite, deverá ser riscada 

uma linha no centro da base no sentido do lado de maior comprimen-

to.

• Sobre a linha riscada, deverá ser marcado 17 pontos distantes uns 

dos outros de 1,5cm, de forma que o primeiro ponto marcado fique 

afastado da borda da base em 2,5cm.

• Com auxílio da furadeira, deverá ser feito os furos sobre os pon-

tos marcados, de forma que os furos na atravessem completamente a 

base 0,75cm de profundidade.

• Os furos das laterais deveram ser feitos com a Broca chata para 

madeira 16mm (total 2 furos), os demais furos com a Broca para ma-

deira 5mm de diâmetro (total 15 furos).

2ª Etapa – Preparação das vigas e colunas:

• Com auxílio das ferramentas arco de serra com serra para madei-

ra, uma faca de corte e um alicate de corte, as madeiras deveram ser 

dimensionadas para as medidas recomendadas.
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• No topo das duas colunas principais deverá ser feito um cor-

te em “V” de forma que a viga principal possa ser apoiada de 

maneira segura.

3ª Etapa – Fixação das colunas na base:

• Com auxílio da cola para madeira as colunas deveram ser fi-

xadas no seu respectivo furo feito na base.

4ª Etapa – Fixação das vigas nas colunas:

• Com auxílio da cola para madeira e o barbante, a viga princi-

pal deverá ser fixada no topo das colunas principais e todas colu-

nas secundarias deveram ser amarradas na viga principal. 

• As vigas terciarias e secundaria, deveram ser distribuídas no 

sentido vertical das colunas, de maneira simétrica e em faces 

opostas da parede que está sendo formada, de forma que a viga 

segundaria fique localizada no centro da mesma.

• A viga secundaria deverá ser amarrada em todos os pontos de 

cruzamento com as colunas e as terciarias em três pontos distin-

tos, laterais e centro.
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 5ª Etapa – Barreamento:

• Umedecido o barro, com as mãos, deve barrear ambos os la-

dos de modo que ele fixe bem nas colunas. O barro nas paredes 

não pode ficar grosso, se assim ficarem, a parede não aguenta o 

peso e irá se desfazer. Após o barreamento completo, deixe secar 

e confiar o resultado!
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