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RESUMO  
 

Timor-Leste é o primeiro país asiático a se tornar independente no terceiro milênio, 
haja ter conquistado sua soberania em 2002. Por outorgar o português como uma de 
suas línguas oficiais, o governo brasileiro, por intermédio da Agência Brasileira de 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, assumiu o compromisso 
internacional de ajudar na reconstrução desta nação recém liberta. Tendo em vista a 
conjuntura global hodierna em que a interculturalidade norteia o diálogo entre os 
povos, bem como a importância do ensino de matemática para o progresso de um 
país e sua transnacionalidade, entendemos como imprescindível a execução de 
políticas públicas, sobretudo educacionais que possam favorecer nações menos 
desenvolvidas, desde que se respeite a realidade sociocultural. Nesse sentido, com 
ênfase na cooperação entre Brasil e Timor-Leste, a presente pesquisa tem por 
finalidade refletir como a etnomatemática pode auxiliar na reconstrução educacional 
de Timor-Leste. O estudo é uma pesquisa-ação, de caráter qualiquantitativo, 
descritivo e analítico, que contou com a participação de 10 timorenses como sujeitos 
da pesquisa. O aporte teórico se fundamentou essencialmente pelas abordagens da 
pedagogia educacional de Paulo Freire e pelos pressupostos da etnomatemática de 
Ubiratan D’Ambrosio. Análise documental, entrevistas e a observação participativa 
foram os procedimentos metodológicos utilizados na coleta das informações. Os 
resultados obtidos nesta pesquisa demonstraram que, mesmo após uma década e 
meia da independência de Timor-Leste, o sistema educacional timorense ainda 
enfrenta enormes desafios herdados da época que esteve dominado por outros 
países e dos sucessivos conflitos para a libertação. Constatamos também que o país 
possui uma imensa riqueza cultural que pode facilitar o processo de ensino e de 
aprendizagem de matemática e de outras disciplinas nas eskolas timorenses, a partir 
da perspectiva etnomatemática. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para 
novas e instigantes discussões sobre os estudos etnomatemáticos, bem como 
práticas educativas alternativas possam ser implantadas nas eskolas em Timor-
Leste. 
 

Palavras-chave: Timor-Leste; Etnomatemática; Ensino de Matemática; 

Interculturalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 

Timor-Leste is the first Asian country to become independent in the third millennium, 
having won its sovereignty in 2002. By granting Portuguese as one of its official 
languages, the Brazilian government, through the Brazilian Cooperation Agency of 
the Ministry of Foreign Affairs, took on the international commitment to assist in the 
reconstruction of this newly liberated nation. In view of the current global situation in 
which interculturality guides dialogue between peoples, as well as the importance of 
teaching mathematics for the progress of a country and its transnationality, we 
understand as essential the implementation of public policies, especially educational 
policies that may favor countries, provided that the socio-cultural reality is respected. 
In this sense, with the emphasis on cooperation between Brazil and Timor-Leste, this 
research aims reflect how ethnomathematics can aid in the educational 
reconstruction of Timor-Leste. The study is an action research, of qualitative and 
quantitative, descriptive and analytical character, with the participation of 10 Timorese 
as subjects of the research. The theoretical contribution was essentially based on 
Paulo Freire's pedagogical approaches and the assumptions of the 
ethnomathematics of Ubiratan D'Ambrosio. Documental analysis, interviews and 
participatory observation were the methodological procedures used in the collection 
of information. The results of this research have shown that even after a decade and 
a half of Timor-Leste's independence, the Timorese educational system still faces 
enormous challenges inherited from the era that were dominated by other countries 
and successive conflicts for liberation. We also find that the country has an immense 
cultural richness that can facilitate the process of teaching and learning of 
mathematics and other subjects in East Timorese eskolas from the 
ethnomathematical perspective. We hope that this research can contribute to new 
and exciting discussions on ethnomathematical studies as well as alternative 
educational practices that can be implemented in the eskolas in Timor-Leste. 
 
Keywords: Timor-Leste; Ethnomathematics; Mathematics teaching; Interculturality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A matemática constitui uma maneira ímpar de raciocinar. Uma linguagem que 

permite interpretar, intervir e compreender melhor o mundo em que vivemos. Pela 

sua natureza abstrata e por suas vicissitudes, a matemática é capaz de explicar 

fenômenos e se adequar a uma realidade cada vez mais complexa.  

Nesse processo construtivo, o ambiente escolar desempenha um papel 

preponderante no desenvolvimento cognitivo matemático dos alunos, percebido não 

somente como a aptidão de controlar um conjunto de cálculos e de procedimentos, 

mas, sobretudo, como a competência de empregar a linguagem e os métodos 

matemáticos para modelar problemas e situações, assim como pensar 

produtivamente nas circunstâncias reais do cotidiano.  

Essa afinidade nos chama a atenção para a importância do espaço 

extraescolar, levando em consideração que a matemática ultrapassa a transmissão 

de conhecimentos sistematizados e formais e se relaciona com o contexto cultural, 

com as necessidades e com a própria vida dos educandos. Não coadunamos assim 

com os discursos que estabelecem a existência de uma matemática singular, 

convencional, sendo vista como forma exclusiva de fazer e entender.  

Independentemente dos objetivos secundários, corroboramos com a visão de 

D’ Ambrósio de que no campo da educação, a matemática pode auxiliar e se 

alinhavar com os conhecimentos e atuações de diversos grupos sociais e contextos, 

bem como ser ensinada para trazer a paz e esta deve ser a finalidade primordial do 

sistema educacional.  

 
Atingir um estado de paz total para a humanidade deve ser o objetivo 
primeiro de qualquer sistema educacional. Paz é a maior justificativa para o 
avanço científico e tecnológico, e deveria ser o substrato de todo discurso 
político. [...] A paz total depende essencialmente de cada indivíduo 
conhecer e integrar-se na sua sociedade, na humanidade, na natureza e no 
cosmos. Ao longo da existência de cada um de nós, pode-se aprender 
matemática, mas não se pode perder o conhecimento de si próprio e criar 
barreiras entre os indivíduos, entre estes e a sociedade, e gerar hábitos de 
desconfiança para com o outro, de descrença na sociedade, de desrespeito 
e de ignorância da humanidade, da natureza que é comum a todos e do 
universo do qual somos parte. (D’ AMBRÓSIO, 2012, p. 11-13). 
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Países em processo de reconstrução como Timor-Leste1 urgem por 

mudanças vultosas em áreas estratégicas, como na educação, mas necessitam, 

sobretudo, do estabelecimento da paz. Nesta seara, a educação matemática 

desempenha um importante papel para a formação dos timorenses, por contribuir 

com o desenvolvimento do raciocínio, do senso crítico, além de influenciar na 

tomada de decisões em inúmeras situações (tais como: econômicas, políticas, 

sociais), que são fundamentais no progresso de uma nação e na busca pela paz. 

Realçamos o valor da matemática para dar ênfase à dimensão da educação 

matemática, consequentemente, à amplitude do programa protagonizado por 

Ubiratan D’ Ambrósio denominado de etnomatemática. Nesse raciocínio, a proposta 

etnomatemática torna-se uma importante vertente para o processo de ensino e 

aprendizagem, pois valoriza os saberes/fazeres intuitivos e culturais de diversas 

disciplinas, aproximando o âmbito escolar do universo cultural no qual o aluno está 

inserido.  

Apesar de focarmos no contexto sociocultural do povo timorense atrelado aos 

conteúdos matemáticos nesta pesquisa, esclarecemos que os estudos 

etnomatemáticos não se limitam apenas à matemática e à antropologia cultural, 

tendo em vista que o programa hodiernamente prioriza uma natureza holística, pois 

procura compatibilizar cognição, história e sociologia do conhecimento e 

epistemologia social, num enfoque multicultural (D’AMBROSIO, 2005).  

Tomando como ponto de partida o processo de reconstrução educacional 

timorense, um país que o censo nacional apontou que em 2011 mais da metade da 

população tinha menos de 19 anos e que ainda sofre de modo acentuado as 

sequelas da devastação ocasionada pelos invasores europeus e asiáticos, 

inquietamo-nos no sentido de compreender as práticas pedagógicas e de como 

contribuir para melhorar o ensino e a aprendizagem nas eskolas2 de Timor-Leste 

através de estudos etnomatemáticos, especificamente no campo da educação 

matemática e da educação inclusiva.  

No campo da educação inclusiva, enfatizamos o respeito à diversidade, que 

                                                 
1
 Escrevemos o nome próprio da nação com hífen, do mesmo modo que foi grafado quando de sua 

independência e como se encontra escrito nos documentos oficiais do governo de Timor, apesar de 
muitos autores utilizarem o termo “Timor Leste” sem o hífen. Da mesma sorte, em respeito ao modo 
de escrita timorense, não usamos o nome do país precedido de artigo masculino “o”, como percebido 
durante todo o trabalho. 
2 Tradução da palavra “escola” na língua nacional e co-oficial de Timor-Leste de origem malaio-

polinésia com influência portuguesa: tétum. 
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se delineia nas instituições de educação, em seus vários níveis de ensino, situadas 

em todos os espaços sociais. Assim, procuramos valorizar as tradições locais, as 

quais caracterizam a cultura do povo timorense religando-as aos pressupostos da 

etnomatemática. Esses dois campos de conhecimentos, educação inclusiva e 

etnomatemática nos levam a compreender o mundo e os outros, fazendo emergir o 

respeito às diferenças, as quais bem desenham o universo humano. 

 
A compreensão, o fato de que os homens em sua vida cotidiana 
compreendem as atividades de outros indivíduos, é uma condição 
ontológica da existência social e ao mesmo tempo o método conveniente 
das ciências humanas. É graças a compreensão que a vida social é 
possível. (WATIER, 2009, p.23) 
 

Partimos da hipótese que a opressão dos dominadores e os sucessivos 

conflitos que antecederam a conquista da recente soberania timorense impuseram 

modelos educacionais que menosprezaram a história e a cultura do povo de Timor-

Leste e que essa depreciação ainda reflete no tempo hodierno.   

 Diante disso, quatro aspectos foram importantes para a realização deste 

estudo. O primeiro é o Protocolo de Cooperação firmado em 13 de abril de 2012, 

entre o Ministério da Educação da República Democrática de Timor-Leste – ME-TL e 

a Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, que se ramifica como uma extensão 

do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Democrática 

de Timor-Leste e o Governo da República do Brasil, assinado em Díli, no dia 20 de 

maio de 2002.  

A parceria firmada com a UEPB considerou a importância da educação 

superior para a consecução dos objetivos de inclusão social, da redução das 

desigualdades e da melhoria das condições de vida dos cidadãos timorenses.  

 Destacamos que a Paraíba é o segundo estado do Brasil que concentra 

estudantes vindos de Timor-Leste e a UEPB, dentro de suas ações internacionais 

estratégicas, atualmente se apresenta como a segunda universidade do Brasil com o 

maior número de estudantes timorenses.  

O Ceará é o estado brasileiro que lidera esse ranking e a Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, localizada na cidade 

de Redenção3, no Ceará, é a universidade brasileira que mantém mais estudantes 

timorenses na graduação.  

                                                 
3
 A cidade de Redenção foi a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão no Brasil, cinco anos 

antes da Lei Áurea, sancionada em 13 de maio de 1888. 
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O segundo aspecto justifica-se pelo fato do autor do presente estudo trabalhar 

na Coordenadoria de Relações Internacionais – CoRI, setor da UEPB onde exerce, 

dentre outras atividades, a de apoio pedagógico para os alunos oriundos de Timor-

Leste e, ao conversarmos com os adidos4 educacionais timorenses, constatou-se 

um déficit de profissionais qualificados para lecionar disciplinas de exatas em tal 

nação, sobretudo, no campo da matemática.  

Para a CoRI, um dos princípios do setor é promover uma internacionalização 

consonante com as diretrizes da política externa brasileira. Desse modo, por meio 

deste convênio procurou-se fortalecer, de maneira específica, a Cooperação Sul-Sul 

e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP.  

Ressaltamos como exemplo dessas ações que, em junho de 2013, a UEPB 

tornou-se a primeira instituição paraibana filiada à Associação das Universidades de 

Língua Portuguesa – AULP5, organização internacional que reúne oito países de 

língua portuguesa e a região administrativa especial de Macau. 

Ao estreitar os laços e passar a ter um contato mais próximo com os 

estudantes de Timor-Leste, observamos que, apesar de serem oriundos de um país 

de língua portuguesa, todos tinham uma imensa dificuldade de se comunicar em tal 

idioma e, inclusive, alguns conversavam entre eles em diferentes dialetos falados. A 

diversidade de dialetos presentes no Timor-Leste dificulta, em alguns momentos de 

interação, a comunicação entre os próprios alunos timorenses incluídos na UEPB.  

O tétum e o português, línguas oficiais de Timor-Leste, não eram às que 

predominavam nas periferias timorenses, mas sim os diversos dialetos próprios de 

cada localidade, fator que, segundo os próprios estudantes timorenses da UEPB, 

interfere em demasia em todas as áreas do conhecimento e na organização do 

sistema educacional. 

Sensível a essa realidade, buscamos ingressar em um mestrado que 

                                                 
4
  Pessoas que não pertencem aos quadros diplomáticos de determinado país, mas são designadas a 

assessorarem uma legação ou embaixada como representantes de interesses específicos: adidos 
culturais, adidos militares, adidos de imprensa, adidos educacionais. (AFONSO, 2011) 
5
 A Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP) é uma ONG internacional que 

promove a cooperação e troca de informação entre Universidades e Institutos Superiores. Somos 
mais de 140 membros dos oito países de língua oficial portuguesa - Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau. Tem como missão 
facilitar a comunicação entre os membros em prol do desenvolvimento coletivo do ensino e da língua 
portuguesa no mundo. A AULP estimula a investigação e o intercâmbio de alunos e docentes, além 
de propor uma reflexão contínua através da divulgação diária de notícias e organização de 
conferências e eventos (AULP, 2016). 
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oferecesse uma bagagem acadêmica no ensino de matemática, da mesma maneira 

uma orientação que tivesse um olhar especial para as questões de inclusão escolar 

e consequentemente social, de alteridade e que desempenhasse uma investigação 

proativa no favorecimento do processo de ensino e aprendizagem, no intuito de 

contribuir de forma eficaz com a formação dos estudantes timorenses incluídos na 

UEPB. 

O terceiro aspecto, durante as aulas do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino de Ciências e Educação Matemática – PPGECEM, especificamente no 

componente curricular “Teoria dos Números”, contemplamos a beleza da 

interpretação da leitura por trás do significado de quadrado perfeito e conteúdos 

afins, através da associação entre números e imagens, que serviu como estratégia 

metodológica para iniciar o diálogo com os referidos estudantes timorenses.  

Por último, sopesamos que foi enriquecedor discutir o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática no Timor-Leste com os estudantes timorenses, sob a 

ótica da etnomatemática, que se mostraram entusiasmados em suscitar reflexões, 

nas eskolas e com a população de Timor-Leste, sobre práticas pedagógicas que 

fomentem o desenvolvimento educacional, valorizando a cultura e as 

potencialidades locais.    

Desse modo, o questionamento que norteia a presente pesquisa é: o 

processo de ensino e aprendizagem da matemática nas eskolas de Timor-Leste pós-

conflito se preocupa em promover um desenvolvimento educacional que valorize a 

cultura e o resgate da identidade do país? 

Na intenção de obter resposta à indagação apresentada, a pesquisa em 

questão tem como objetivo central refletir como a etnomatemática pode auxiliar na 

reconstrução educacional de Timor-Leste. 

No que diz respeito aos nossos objetivos específicos, temos: apontar, sob a 

ótica dos estudantes timorenses incluídos na UEPB, os principais desafios do ensino 

de matemática em Timor-Leste; discutir a importância da etnomatemática na 

construção de práticas pedagógicas que facilitem o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos; conhecer valores da cultura timorense 

que possam ser envolvidos no cotidiano escolar de Timor-Leste; propor a construção 

de laboratórios de ensino de matemática nas eskolas de Timor-Leste, compostos por 

materiais didáticos multiculturais, sobretudo, que priorizem a cultura local. 

Com os objetivos traçados, almejamos que esta dissertação possa gerar 
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contribuições para as pessoas envolvidas no processo de ensino e de aprendizagem 

da matemática em Timor-Leste, no intuito de refletir sobre a valorização da 

diversidade sociocultural, histórica, econômica e política local intrínseca ao universo 

da matemática, a partir da continuidade das investigações etnomatemáticas. 

Não pretendemos ignorar e rejeitar o conhecimento e o comportamento 

moderno, porém buscamos fazer com que os estudantes timorenses meditem sobre 

suas necessidades e procurem incorporar ao saber e à forma de conduzir a 

educação do país valores humanitários e adequados às suas realidades, pautados 

no respeito mútuo entre nações e na cooperação pela consolidação da paz.  
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2. CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A ajuda autêntica, não é demais insistir, é aquela em 

cuja prática os que nela se envolvem se ajudam 

mutuamente, crescendo juntos no esforço comum de 

conhecer a realidade que buscam transformar. 

Somente numa tal prática, em que os que ajudam e 

os que são ajudados se ajudam mutuamente, é que 

o ato de ajudar não se distorce em dominação do 

que ajuda sobre quem é ajudado. 

 

Paulo Freire – Cartas à Guiné-Bissau (1978, p. 11) 

 

Neste trabalho, examinamos as bases socioculturais da matemática e de seu 

ensino em Timor-Leste, como também as consequências da globalização e da 

influência de cooperação internacional e seus reflexos na educação multicultural. 

Buscamos compreender e discutir as questões ligadas à dinâmica cultural 

timorense, reforçando os pressupostos de uma abordagem transdisciplinar e 

transcultural.  

Na pretensão de alcançar os objetivos descritos na introdução, e levando em 

consideração a concepção pedagógica amparada pela etnomatemática, realizamos 

uma pesquisa de cunho etnográfico.  

 
2.1 CARÁTER ETNOGRÁFICO E OS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 
 

Segundo André (1995) a pesquisa etnográfica apresenta uma abordagem de 

predominância qualitativa, com o intuito de estudar a cultura e a sociedade. A 

descrição de práticas, hábitos, crenças, valores, linguagens, significados de um 

determinado grupo se tornam focos prioritários desse tipo de pesquisa. 

Praticamos um denso estudo da literatura pertinente a Timor-Leste para 

averiguar os aspectos etnomatemáticos do processo de ensino e de aprendizagem 

de matemática já foram e precisam ser explorados e qual o cenário atual da 

educação no país, assim como no âmbito da cooperação internacional entre Brasil e 

Timor-Leste. No passeio pelos caminhos de uma pesquisa científica André (2000) 

destaca que é o momento em que surgem os pontos críticos ou os questionamentos 

que norteiam a coleta de dados e as categorias iniciais de análise.  
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Os documentos analisados no trabalho objetivaram contextualizar o 

fenômeno, aprofundar os dados ligados a Timor-Leste e complementar as 

informações coletadas através de outras fontes. 

Fizemos um levantamento de trabalhos com estudos correlatos publicados no 

período de 2010 a 2017. A busca dos trabalhos foi realizada em periódicos nacionais 

(CAPES e SciELO Brasil), periódicos internacionais e anais de eventos nacionais e 

internacionais, tendo como palavras-chave “Timor-Leste” e “Etnomatemática”. 

Destacamos a leitura das pesquisas de Varela (2011), Pereira (2012), Freitas 

(2015), Gama (2015) e Vicente (2015), nas quais verificamos alguns dos desafios 

educacionais enfrentados por Timor-Leste para garantir um ensino de qualidade e 

equânime entre seus distritos, como também a necessidade do país em investir em: 

conhecimento, infraestrutura, acesso à educação, capacitação de professores, 

cooperação acadêmica internacional, com destaque à atenção voltada ao ensino de 

matemática. 

No que concerne ao trabalho de campo, não adotamos hipóteses rigorosas, 

mas ficamos atentos ao aparecimento de pistas que nos levassem a novas 

formulações, novas perspectivas de análise, novas hipóteses. Avaliamos os aportes 

teóricos e a experiência vivida no constante diálogo com os estudantes timorenses, 

ao longo do ano de 2016 e o primeiro semestre de 2017, para revermos alguns 

procedimentos e fazermos os ajustes necessários. 

Devido à convivência proporcionada pela atividade laboral do pesquisador, 

houve muitos momentos e oportunidades para a coleta de dados. Realizamos 

registros e observações, por meios formais e informais, como reuniões, conversas, 

entrevistas, trocas de ideias, etc. 

Nessa perspectiva, objetivamos interagir com os sujeitos da pesquisa e se 

aproximar do modo de vida do grupo cultural timorense. A parte empírica foi 

composta por observações participantes, fotos, gravações, diário de bordo e 

entrevistas semiestruturadas.  

 
A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 
pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 
afetando-a e sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de 
aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados. Os 
documentos são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar 
suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas 
através de outras fontes. (André, 1995, p.28). 
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De acordo com André (2000) o uso de técnicas como a observação 

participante, entrevistas intensivas e análises de documentos são fatores ligados à 

etnografia e, portanto, configuram a pesquisa etnográfica. 

Outra característica desse tipo de pesquisa caracteriza pelo fato do 

pesquisador ser o instrumento principal na coleta e análise dos dados, por ter uma 

interação constante com o objeto da pesquisa, como ocorreu durante a coleta de 

dados para este estudo, haja vista a relação de proximidade de todos os envolvidos. 

Nesse procedimento de observação participante com os estudantes 

timorenses vislumbramos que esse caráter exploratório da pesquisa poderia 

fornecer um acúmulo de informações detalhadas, como descreve Lakatos:  

 
Exploratórios - são investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a 
formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: 
desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com um 
ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos. Empregam-se geralmente 
procedimentos sistemáticos ou para a obtenção de observações empíricas 
ou para as análises de dados (ou ambas, simultaneamente). Obtém-se 
freqüentemente descrições tanto quantitativas quanto qualitativas do objeto 
de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-relações entre as 
propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de 
procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, 
observação participante, análise de conteúdo etc., para o estudo 
relativamente intensivo de um pequeno número de unidades, mas 
geralmente sem o emprego de técnicas probabilísticas de amostragem. 
Muitas vezes ocorre a manipulação de uma variável independente com a 
finalidade de descobrir seus efeitos potenciais. (LAKATOS, 2003, p.188) 

 

Com a maturação do processo de coleta de dados, percebemos a 

necessidade de fazer registros mais precisos através de encontros agendados para 

tratar do processo de ensino e aprendizagem de matemática nas eskolas de Timor-

Leste, dos conteúdos matemáticos vinculados ao programa etnomatemática, ao 

passo que apresentamos o geoplano e sugerimos a construção de LEMs e a difusão 

em Timor-Leste dos estudos etnomatemáticos. 

Aproveitamos um momento posterior a uma reunião setorial que envolveu 

quase todos os timorenses que estudavam na UEPB e angariamos voluntários a 

partir da apresentação do interesse de realizar esta pesquisa.  

Realizamos uma entrevista semiestruturada, com perguntas iniciais que 

objetivaram avaliar os conhecimentos prévios dos mauberes sobre o programa 

etnomatemática, o geoplano como recurso didático e uma releitura acerca do 
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significado de quadrado perfeito e conteúdos correlatos a partir de percepções do 

contexto timorense.  

Caracterizamos o nosso trabalho como uma pesquisa-ação, pois nos 

preocupamos em proporcionar aos estudantes timorenses uma reflexão-dialógica 

sobre a realidade escolar de Timor-Leste e sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática, compreendê-lo e, através das discussões 

etnomatemáticas, tentamos delinear algumas ações que podem ser postas em 

prática para beneficiar o sistema educacional timorense.  

A utilização dos métodos qualitativos agregou enorme contribuição à 

compreensão do processo de ensino e de aprendizagem de matemática nas eskolas 

de Timor-Leste, a partir do diálogo com os estudantes timorenses que consentiu uma 

ampla visão dos processos escolares, de aprendizagem, de relações, dos processos 

institucionais e culturais, do cotidiano escolar em suas múltiplas vertentes.  

 
Todo esse conjunto de possibilidades para estudos de problemas em 
Educação ampliou o universo epistemológico da discussão dos fatos 
educacionais e permitiu, pelas novas posturas assumidas, um engajamento 
mais forte dos pesquisadores com as realidades investigadas, o que levou 
ao reconhecimento da relação próxima entre pesquisadores e pesquisados, 
criando um compromisso maior com as necessidades e possibilidades de 
melhorias socioeducacionais por meio de intervenções diretas nas 
realidades pesquisadas ou pelo envolvimento nos debates e na formulação 
das políticas educativas. (GATTI e ANDRÉ, 2010, p. 34). 
 

Realçamos que a pesquisa qualitativa não se detém à quantificação dos 

dados, como a pesquisa quantitativa. Contudo, em alguns casos, esta forma de 

pesquisa atua de modo complementar e auxilia na melhor compreensão do 

fenômeno, por isso utilizamos dados quantitativos para subsidiar os qualitativos. 

Salientamos que os diálogos nos proporcionaram desdobramentos de 

aprendizagens mútuas e vivências que perduram e vão além dos escritos nesta 

pesquisa. 

 

2.2 CENÁRIO DA PESQUISA: A UEPB 

 

Para os encontros que consideramos formais, que reuniam todos os 

estudantes timorenses envolvidos na pesquisa, foi utilizada uma das salas de 

mestrado da UEPB, intitulada de espaço amarelo, localizada no Prédio 

Administrativo da Reitoria, do Campus I, Campina Grande – PB, que estava 

equipada com data show e quadro branco, para apresentação de slides e 
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abordagem dos conteúdos matemáticos.  

As entrevistas concernentes ao processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática em Timor-Leste e as discussões sobre etnomatemática ocorreram na 

sala amarela e na sala da Coordenadoria de Relações Internacionais - CoRI, 

localizada no segundo andar do prédio das pró-reitorias da Universidade Estadual da 

Paraíba – UEPB, próxima à sala supracitada. 

 

Figura 01 – Espaço amarelo: sala de mestrado da UEPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Destacamos que a UEPB é uma Instituição Pública de Ensino Superior, sendo 

a única instituição pública de ensino superior pertencente ao Estado da Paraíba, 

constituindo-se como um verdadeiro patrimônio do povo paraibano.  

A UEPB tem como missão institucional a formação de cidadãos mediante a 

produção e a socialização do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento 

sóciocultural da Região Nordeste e, particularmente, do Estado da Paraíba, sempre 

em sintonia com o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado, mantendo 

observância aos seguintes princípios: Identidade, Autonomia, Unidade, Diversidade, 

Qualidade e Participação (UEPB, 2017). 

Pela sua vocação histórica, desde a sua constituição enquanto “Universidade 
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Regional do Nordeste”, em 1966, a UEPB manteve grande atenção às realidades 

locais e regionais, observando nelas as potencialidades e debilidades para, a partir 

da formação de profissionais e da produção de conhecimento especializado, 

conseguir desenvolver estes espaços. Estadualizada em 1987, adquiriu sua 

autonomia financeira em 2004, o que permitiu uma profunda modificação do seu 

quadro institucional, estrutural e humano.  

Atualmente, a UEPB possui cerca de 20 mil estudantes em 48 Cursos de 

Graduação, 35 Cursos de Pós-Graduação, sendo 19 Especializações 13 Mestrados 

e 3 Doutorados, além de duas escolas agrícolas, dois museus e centros de pesquisa 

(UEPB, 2017).  

A UEPB adota a organização multicampi, com unidades localizadas em oito 

cidades do Estado da Paraíba: Campina Grande; Lagoa Seca; Guarabira; Catolé do 

Rocha; João Pessoa; Monteiro; Patos e Araruna. A estrutura organizacional básica 

da UEPB compreende os Departamentos agrupados em Centros, nos Campi 

universitários referenciados. 

 

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA: OS MAUBERES 

 

Participaram da pesquisa 10 estudantes timorenses matriculados na UEPB, 

da área de exatas e outros 10 estudantes timorenses, que quiseram integrar a 

pesquisa como ouvintes e apareceram no decorrer dos encontros, os quais eram 

estudantes de outras áreas de graduação. 

Os 10 estudantes timorenses da área de exatas estão identificados como 

mauberes6, que em tétum significa: cidadão timorense. Sendo assim, foram 

enumerados em: maubere 01, maubere 02, maubere 03, maubere 04, maubere 05, 

maubere 06, maubere 07, maubere 08, maubere 09 e maubere 10.  

 

2.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 
Destacamos que participaram 10 estudantes timorenses da área de exatas, 

tendo em vista que o país de Timor-Leste prioriza egressos formados nessa área 

                                                 
6
 Maubere é uma expressão simbólica criada pelos timorenses com o objetivo de fazer a distinção 

entre o nativo da terra (autóctone) e o malae, que segundo o dicionário da língua tétum-português 
signifca estrangeiro, ou seja, que não é autóctone (COSTA, 2000, p. 239). 
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para lecionar matemática e a nossa pesquisa enfatizou conteúdos matemáticos. 

Todavia, achamos interessante abrir espaço para os estudantes timorenses 

da UEPB que quisessem se voluntariar e participar da pesquisa, uma vez que 

tivemos o intuito de melhor identificar a cultura e os costumes locais, já que 

realizamos também um estudo etnográfico.   

 

2.5 INSTRUMENTO FACILITADOR DA INTERAÇÃO: O GEOPLANO  

 

Utilizamos como estratégia metodológica dialogar acerca do significado 

atribuído ao quadrado perfeito e a relação com conteúdos correlatos, partindo do 

rigor sistemático da matemática até chegarmos ao ponto nevrálgico da discussão, 

que se fundamentou, etnomatematicamente, na contextualização educacional e na 

valorização cultural de Timor-Leste. Para tanto, elaboramos um objeto manipulativo 

didático denominado de geoplano.  

O geoplano é um recurso didático-pedagógico manipulável e dinâmico, que 

permite (re)construir, movimentar e desfazer. Colabora para explorar problemas 

algébricos e geométricos, bem como facilita o desenvolvimento de habilidades de 

diversos conteúdos matemáticos. 

 

Figura 02 – Geoplano quadrado personalizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal  

 

Apresentamos um geoplano quadrado, consoante a figura 02, que foi 

elaborado previamente para servir de orientação para que os mauberes estudantes 
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da UEPB pudessem manuseá-lo e compreender seu dinamismo.  

O geoplano foi produzido com a bandeira de Timor-Leste, para servir de 

estímulo visual e enaltecer a cultura timorense, composto de 121 pinos, numa 

disposição quadrática de 11 x 11. Não somente na produção do geoplano, mas em 

todos os aspectos desse trabalho que envolvessem questões visuais, enfatizamos a 

prevalência das cores pintadas na bandeira de Timor-Leste. 

Buscamos seguir um padrão imagético com pinos brancos e pretos, para 

facilitar a percepção de que os quadrados perfeitos se formam a partir do somatório 

dos números ímpares. Usamos ligas coloridas para demonstrar as composições 

geométricas e realçar os assuntos abordados, de forma interativa, com o objetivo de 

dinamizar o aprendizado através dos sentidos visual e tátil. 

Não foi por acaso escolhemos dialogar sobre o significado de quadrado 

perfeito e conteúdos correlatos. Observamos durante a disciplina Teoria dos 

Números a importância da interpretação da leitura nas expressões matemáticas que 

envolvem números e que, na maioria das ocasiões, os números trabalhados com 

uma contextualização adequada se aproximam e se revelam em materiais que 

fazem parte do nosso panorama ocular e tateável cotidiano. 

Por exemplo, ao lermos a representação numérica em português “72” 

pronunciamos: “sete elevado ao quadrado é igual a quarenta e nove”. Os 

adolescentes estudantes, brasileiros, timorenses e das demais nacionalidades que 

utilizem o idioma português como oficial, ao se depararem pela primeira vez com o 

conteúdo poderiam achar estranha a frase e indagar: “Seria um quadrado em cima 

de um número?”. Uma expressão, aparentemente, sem sentido. 

Se nos detivermos a estudar o porquê daquela pronúncia, vamos 

compreender que há uma relação entre o expoente “2” e a representação geométrica 

do quadrado (LINO, 2015). O geoplano constitui um instrumento que auxilia a 

compreensão dessa afinidade numérica, imagética e sensorial. 

A opção pelo geoplano tem também um caráter multicultural, pois se trata de 

um objeto manipulativo que foi utilizado em diversos países e cooperou com o 

processo de ensino e aprendizagem de matemática, inclusive de grupos 

estigmatizados. Utilizando o geoplano, podemos abordar a cultura timorense através 

do desenho da bandeira de Timor-Leste.  

A escolha do símbolo da bandeira se deu pelo fato de tal simbologia ser uma 

das principais imagens que representa uma nação. Podemos observar em diversas 
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manifestações de protestos divulgadas pela mídia que o ato de queimar uma 

bandeira, logo identifica o protesto contra a nação, a qual tal símbolo representa.  

O uso de símbolos, de acordo com Vygotsky (1998) é um recurso utilizado 

pelo ser humano para controlar ou orientar a sua conduta, que auxilia na interação 

do indivíduo com o mundo. Esse favorecimento dos sistemas simbólicos sempre 

ocorreu ao longo da história para o desenvolvimento cultural e intelectual de grupos 

sociais. 

O geoplano caracteriza, neste estudo, como um material didático manipulável 

multicultural que pode compor um Laboratório de Ensino de Matemática – LEM e um 

instrumento facilitador da mediação do processo ensino e aprendizagem, não 

necessariamente de origem timorense, mas que consegue despertar a curiosidade, 

a criticidade e a reflexão acerca dos conteúdos matemáticos e o processo de ensino 

e de aprendizagem no ambiente escolar, bem como a abertura para a abordagem do 

programa intitulado etnomatemática. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 TIMOR-LESTE: TRAÇOS GEOGRÁFICOS, SÓCIO-HISTÓRICOS E POLÍTICOS  

 

Compreendendo a importância de demarcarmos aspectos de Timor-Leste, 

assim como percebendo que o sujeito se constitui nas interações estabelecidas 

entre o mundo  e com os outros, percebemos a importância de trazer em discussão 

traços geográficos, sócio-históricos e políticos que caracterizam tal país e, 

consequentemente, influenciam na construção educacional desta nação e nos 

conhecimentos de sua população.  

Entedemos que as habilidades e dificuldades de um povo são melhores 

avaliadas a partir dos lugares sociais que tais sujeitos estão inseridos. Dessa forma, 

o presente capítulo está dividido em três subcapítulos. O primeiro subcapítulo, 

falamos dos aspectos geográficos, da divisão administrativa e das nuâncias 

sociolinguísticas em Timor-Leste. 

No segundo subcapítulo desse estudo, fizemos uma retrospectiva histórica de 

Timor-Leste, marcada por um contexto de extermínio e exclusão. 

No terceiro subcapítulo, abordamos  o empenho timorense no intuito de 

resgatar sua identidade social e educacional pós independência, para 

autodeterminação de seu povo e efetivação da soberania da nação. 

 

3.1.1 Aspectos geográficos, divisão administrativa e nuâncias 

sociolinguísticas 

 

Situado na extremidade do sudoeste asiático, Timor-Leste é a primeira nação 

deste milênio, de uma paisagem natural exuberante, sendo a menor e a mais 

oriental das ilhas do arquipélago malaio. Localiza-se a cerca de 550 km ao norte da 

Austrália. Com uma extensão territorial de pouco mais de 15.000 km
2
, área relativa a 

pouco mais de um quarto do estado da Paraíba e de dois terços do menor estado 

brasileiro (Sergipe), tem seu espaço fronteiriço terrestre ligado somente às terras da 

Indonésia (RDTL, 2016g). 
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Figura 03 – Localização geográfica de Timor-Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tamdjian (2012) 

 

Com pouco mais de um milhão de habitantes, a maioria da população tem 

uma composição etnica de origem malaio-polinésia e papua; minorias de chineses, 

árabes e europeus. No que tange à divisão administrativa, Timor-Leste encontra-se 

dividido em 13 distritos: Bobonaro, Liquiçá, Díli (capital timorense), Baucau, 

Manatuto e Lautém na costa norte; Cova-Lima, Ainaro, Manufahi e Viqueque, na 

costa sul; Ermera e Aileu, situados no interior montanhoso; e Oecussi-Ambeno, 

enclave no território indonésio.  

Cada um destes distritos possui uma cidade capital e se fragmenta em 

subdistritos, em média de cinco subdistritos por distrito, os quais totalizam 67.A 

menor divisão administrativa de Timor-Leste é o suco7, que pode ser composto por 

uma ou mais aldeias. Há 498 sucos no território, numa média de 7 por subdistrito 

(RDTL, 2016b). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Unidade político-administrativa tradicional e que agrega um conjunto de aldeias. Um suco 

corresponderia tradicionalmente a um único clã. Pode ser comparado a um pequeno vilarejo.  
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Figura 04 – Divisão administrativa de Timor-Leste por distritos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Fonte: Tam (2015) 

 

Após a restauração de sua independência, ocorrida em 20 de maio de 2002, 

Timor-Leste adotou como línguas oficiais: o português e o tétum. Embora existam, 

como já abordamos em linhas anteriores, diversos dialetos – cerca de 30 – que 

sofreram forte influência Austronésia8 e Papua9, além de outros de origem indígena. 

 
Figura 05 – Linguagens e dialetos falados nos distritos timorenses 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Costa, 2015. 
 

                                                 
8
Austronésia é o nome dado ao conjunto de ilhas e arquipélagos dispersos entre o Sudeste Asiático e 

a Oceania. Localiza-se entre os oceanos Índico e Pacífico abrangendo uma grande área que inclui a 
Polinésia. Esta região foi colonizada desde a pré-história por povos hoje denominados de 
Austronésios. O termo é de origem grega e significa¨ilhas do sul. 
9
Papua é o nome de uma província da Indonésia, situada na parte oeste da ilha da Nova Guiné. 
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Percebemos que o aspecto sociolinguístico, devido à variedade de línguas e 

dialetos10, configura-se num enorme desafio, que reflete diretamente no contexto 

educacional, uma vez que cerca de 60% dos timorenses têm pouco ou nenhum 

domínio da língua escrita, seja o português ou tétum, embora essas duas línguas 

tenham sido escolhidas como idiomas oficiais do país (RDTL, 2016d). 

Atualmente, o tétum é a língua mais expressiva em Timor-Leste, em razão ao 

seu emprego enquanto língua franca. Essa realidade se dá devido à própria 

trajetória do país. O primeiro tétum, o tétum-térique foi um idioma estabelecido como 

língua franca antes da chegada dos portugueses, de origem com influências 

austronésia,  malaio-polinésia e da China Continental, que serviu como forma de 

interação e comunicação para trocas comerciais.  

Após a chegada dos portugueses no território timorense, em 1512, o tétum 

introduziu vocábulos portugueses e malaios no seu léxico, dando surgimento ao 

tétum-praça. Durante a dominação portuguesa (1512-1975), em todos os âmbitos 

administrativos, inclusive no sistema educacional, era exclusivo o uso da língua 

portuguesa, apesar de coexistir no convívio diário daquela época o uso do tétum e 

de outras línguas e dialetos. 

A influência da língua portuguesa no tétum foi bastante significativa, 

especialmente o que era falado em Díli, conhecido como tétum-praça, que se 

configura na atualidade a versão oficial da língua e a que se ensina nas eskolas. 

Depois da invasão Indonésia no território timorense, em 1975, o uso do português foi 

proibido e a língua indonésia foi imposta, idioma até então desconhecido pela 

população local. 

Durante a ocupação Indonésia, toda uma geração de timorenses foi educada 

e conviveu com o bahasa indonésio. A língua portuguesa nesse período era usada 

como idioma de resistência em Timor-Leste, pela Frente Revolucionária de Timor-

Leste Independente – FRETILIN e por outras organizações que não se renderam ao 

                                                 
10

 A realidade acima descrita se remete apenas à capital, tendo em vista que ao transpor as 
montanhas e adentrar o interior do país, começam a surgir inúmeros dialetos, que nem todas se 
encontram mencionadas no mapa de distribuição linguística: bekais, tétum, galoli, wetar, kawaimina, 
habun, makuva, tukudede, kemak, mambai, idalaka, baikeno, tetunterik, bunak, makasai, fataluku, 
makalerosaini, sendo que, parte destas línguas apresenta ainda diferentes dialetos: o tétum e o 
mambae têm três dialetos diferentes cada; as cadeias dialetais kawaimina (kairui – waima'a –midiki – 
naueti) e idalaka (idaté – lakalei – isni) são compostas por quatro e três dialetos respectivamente, 
sendo que do isni ainda deriva o isoletololein, utilizado em Díli; afora estas, o wetarês, língua da ilha 
de Ataúro, se subdivide em três dialetos na própria ilha e mais um na ilha timorense (dadua). 
(CARNEIRO, 2010). 



35 

 

governo da Indonésia, para suas comunicações internas e entrar em contato com o 

exterior.   

Para entender os números deficitários da nação timorense sobre a falta de 

domínio do idioma português, a qual reflete no âmbito educacional, julgamos 

necessário dar ciência acerca de sua história de proibições, extermínios e exclusão 

social. 

 

3.1.2 Retrospectiva histórica e política de Timor-Leste: exterminação e 

exclusão 

 

Antes de conquistar sua independência, os timorenses ficaram cerca de 450 

anos sob colonização portuguesa (1512-1975). Posteriormente a conquista da Ilha 

de Malaca em 1511, província da Indonésia, os portugueses desbravaram para o 

Oriente em busca de produtos de forte interesse econômico,  como especiarias e 

sândalo, encontrados em grande quantidade em terras timorenses.  

Por causa dessa procura, chegaram a Timor em 1512, contudo, a colonização 

apenas se tornaria mais enérgica em meados do século XVI, quando os 

missionários católicos se instalaram na ilha. 

Em 1974 acontece a Revolução dos Cravos em Portugal, onde o poder 

estatal adota uma política conhecida como programa dos três D: democratizar, 

descolonizar e desenvolver e, como consequência, ocorre a concessão de 

independência aos territórios colonizados.  

Logo são criados partidos políticos organizados na longínqua colônia 

portuguesa, entre os mais relevantes: FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-

Leste Independente), pró-independência; UDT (União Democrática Timorense), de 

direita, que no início defendia uma manutenção da relação colonial com Portugal, e 

depois se une à FRETILIN em prol do movimento libertário; e a APODETI 

(Associação Popular Democrática Timorense) conservadora, que era a favor da 

união de Timor à Indonésia. 

Na iminência de abandonar sua dominação sobre a ilha, Portugal não deixou 

um legado significativo no desenvolvimento educacional, muito pelo contrário. A 

situação, como revela Gama (2015), era muito precária na área da educação que, 

em meados de 1975, Timor-Leste possuía uma estimativa de 93% da população 

composta de analfabetos. 
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Em 1975, Portugal efetivamente se retira do território timorense, o que 

provoca uma guerra civil de curta duração vencida pela FRETILIN, que conquistou a 

simpatia da maioria do povo timorense. Pouco tempo depois de declarar a 

independência de Timor-Leste, a Indonésia, liderada pelo regime do general 

Suharto, invade a antiga colônia portuguesa em dezembro de 1975, com o pretexto 

de reprimir os comunistas locais. 

No ano seguinte Timor Leste é declarado como a 27ª província da Indonésia 

chamada "Timor Timur", fato que nunca foi reconhecido pelas Nações Unidas. 

Depois disso, dominou uma política de matança da qual resultou um intenso 

massacre de timorenses. Centenas de aldeias foram destruídas pelos bombardeios 

do exército da Indonésia. 

A invasão ocorreu apenas horas depois que o presidente dos Estados Unidos 

Gerald Ford e o secretário de Estado Henry Kissinger visitou o general Suharto em 

Jacarta, capital da Indonésia. Enquanto a comunidade internacional protestava, o 

governo dos EUA duplicava a ajuda militar à Indonésia e impedia que as Nações 

Unidas pudessem tomar uma ação eficaz contra Suharto. 

Em 1977, reagindo à pressão pública, investigações foram realizadas para 

averiguar o papel dos EUA na ação militar da Indonésia contra o seu vizinho. A 

Comissão de Relações Internacionais revelou que vários materiais bélicos dos EUA 

foram vendidos para os militares de Jacarta durante o início da invasão a Timor-

Leste, incluindo 16 aeronaves de contra-insurgência, três aviões de transportes e 36 

carros blindados, os quais foram usados contra Timor-Leste.  

Outros fornecimentos norte-americanos ligadas à ocupação foram 

constatados: helicópteros, embarcações de patrulha, rifles M-16, pistolas, morteiros, 

metralhadoras, canhões sem recuo, munição e equipamentos de comunicação 

(BERRIGAN, 2001). 

A partir da ocupação da Indonésia, configura-se uma época de tormento para 

o povo timorense, de uma verdadeira exclusão social em pleno território, como 

descreve Sposati: 

 

Exclusão social é a impossibilidade de poder partilhar da sociedadee leva à 
vivência da privação, da recusa, do abandono e da expulsão,inclusive com 
violência, de uma parcela significativa da população.Por isso exclusão 
social e não só pessoal. Não se trata de umprocesso individual , embora 
atinja pessoas mas, de uma lógicaque está presente nas várias formas de 
relações econômicas,sociais culturais e políticas da sociedade. Esta 
situação de privaçãocoletiva é que se está entendendo por exclusão social. 
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Ela inclui pobreza, discriminação, subalternidade, não eqüidade, 
nãoacessibilidade, não representação pública. É, portanto, um 
processomúltiplo que se explica por várias situações de privação 
daautonomia, do desenvolvimento humano, da qualidade de vida, 
daeqüidade e da igualdade. (SPOSATI, 1996, p.13) 

 

Consoante Xiberras (1993), o fenômeno da exclusão social é 

demasiadamente amplo, o qual se torna quase impraticável delimitá-lo. Os 

procedimentos de supressão social são multifacetados e por diversas vezes se 

cruzam, existindo também, valores e representações sociais, que acabam por excluir 

as pessoas, como no caso dos habitantes de Timor-Leste.  

Com efeito, o excluído seria aquele que é rejeitado para fora do âmbito de 

convívio, dos nichos materiais e/ou simbólicos, para fora dos valores daquela 

sociedade à qual está integrado. 

Durante toda a ocupação, as forças armadas da Indonésia sempre atuaram 

com extrema violência em detrimento da população local, estabelecendo o domínio 

através do terror. Logo na ocupação, os militares indonésios iriam exterminar boa 

parte dos timorenses com alguma educação formal, uma flagrante forma de 

genocídio. Dentro de cinco anos, mais de 200.000 pessoas, isto é, um terço da 

população pré-invasão tinha sido morta, que foi considerado por muitos o pior 

massacre em relação à população desde o Holocausto (BERRIGAN, 2001).  

Pontuamos a importância de falarmos, e jamais esquecer todas as barbaries 

cometidas durante a história da humanidade, a exemplo deste massacre em Timor-

Leste, durante a ocupação das forças da Indonésia. Como diz Onofre (2017, p. 15): 

 
(...) não podemos jamais esquecer os crimes cometidos pela humanidade 
contra a natureza e contra ela mesma. Atos criminais que, muitas vezes, 
voltam contra si. Jamais esquecer que o homem é um animal que mata, 
veloz, sobretudo quando um pensamento etnocêntrico, racista, vigora em 
sua mente e se transforma em ato. Em nome de uma ideologia política ou 
de um Deus uno e absoluto, muitos foram mortos ou torturados.  
 

Durante a visita do então Papa João Paulo II a Timor-Leste, ocorrida em 

outubro de 1989, houve diversas manifestações pró-independência que foram 

fortemente reprimidas. No dia 12 de novembro de 1991, o exército indonésio abriu 

fogo contra manifestantes que homenageavam um estudante morto pela repressão 

no cemitério de Santa Cruz, em Díli. Por volta de 270 pessoas foram mortas no local.  

A luta de Timor-Leste pela independência ganhou repercussão e 

reconhecimento internacional com a concessão do Prémio Nobel da Paz ao bispo 

Carlos Ximenes Belo e a José Ramos Horta em outubro de 1996. Em julho de 1997, 
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o presidente sul-africano Nelson Mandela visitou o líder da FRETILIN, Xanana 

Gusmão, que estava na prisão, acontecimento que também teve notoriedade 

mundial. 

Em 1999, os governos de Portugal e da Indonésia iniciaram uma negociação 

para realizar um referendo sobre a independência do território, sob a supervisão da 

Organização das Nações Unidas –  ONU. Naquele ano, o governo indonésio tomou 

a iniciativa de desempenhar programas de desenvolvimento social, como a 

construção e recuperação de escolas, hospitais e estradas, com o objetivo de 

recuperar a confiança e passar uma boa imagem junto aos timorenses.  

Sem sucesso na tentativa de aproximação com o povo timorense, o exército 

indonésio treinou e equipou inúmeras milícias, as quais serviram de ameaças contra 

o povo timorense durante o referendo. Apesar de toda coação, em agosto de 1999 o 

povo de Timor-Leste votou de forma esmagadora pela independência. Nas semanas 

subsequentes ao referido referendo, os militares indonésios e suas milícias entraram 

de modo violento em todo o território. Mais de mil pessoas foram mortas e 75% da 

população foi forçada a deixar suas casas para regiões montanhosas ou 

transportados para Timor Ocidental pertencente à Indonésia (SANTOS, 2001).  

Diante dessa situação a ONU decide criar uma força internacional para 

intervir na região. Em 22 de setembro de 1999, soldados australianos sob a bandeira 

da ONU entraram em Díli e encontraram uma nação totalmente incendiada e 

devastada. Nessa intervenção o líder da resistência timorense Xanana Gusmão, que 

se encontrava até então preso, foi libertado logo em seguida. 

Investigações posteriores da ONU descobriram que entre 60 e 80% das 

propriedades em Timor-Leste foram destruídas ou danificadas e estimou o número 

de mortos entre 1.500 e 2.000, embora o número exato nunca pode ser conhecido.  

Em abril de 2001, os timorenses foram novamente às urnas para a escolha do 

novo líder do país. As eleições consagraram Xanana Gusmão como o novo 

presidente timorense e, em 20 de maio de 2002, Timor-Leste tornou-se totalmente 

independente. 

No ano de 2006, após uma greve que desencadeou na demissão em massa 

das forças armadas do leste-timorense, um clima de tensão civil se instalou e a 

violência se alastrou no país.  

Somente após o então primeiro-ministro Mari Bin Amude Alkatiri deixar o 

cargo e José Ramos Horta assumir interinamente a coordenação ministerial, o clima 
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de estabilidade começou a ser reestabelecido. A situação do país se manteve 

estável por causa da intervenção militar da Malásia, da Austrália, da Nova Zelândia 

e da pressão política e militar de Portugal.  

Nas eleições de 9 de maio de 2007, José Ramos-Horta foi eleito presidente 

da RDTL, sucedendo a Xanana Gusmão, que foi nomeado primeiro-ministro (RDTL, 

2016c). Em 2008, ocorreram novos atentados em Timor-Leste, quando soldados 

rebeldes timorenses provocaram um tiroteio onde o presidente José Ramos-Horta foi 

ferido gravemente, disparos acertaram o carro do primeiro-ministro Xanana Gusmão 

e o líder rebelde Alfredo Reinado foi morto. 

A última eleição presidencial de Timor-Leste ocorreu no dia 20 de março de 

2017, onde foi eleito o presidente Lu Olo da FRETILIN, candidato apoiado pelos dois 

principais partidos (FRETILIN e Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-

Leste – CNRT) que obteve 57% dos votos válidos, sendo a primeira eleição 

organizada de forma autônoma por Díli. O presidente Lu Olo sucedeu o presidente 

Taur Matan Ruak e tomou posse em 20 de maio de 2017. 

Evidenciamos que Timor-Leste ainda não conseguiu se recuperar das 

invasões que antecederam a independência repletas de violações dos direitos 

humanos, como prisões arbitrárias, execuções extrajudiciais, restrições às 

liberdades de expressão e de imprensa, torturas e chacinas.  

Diante desse quadro, os timorenses tiveram que aprender a conviver com a 

miséria, a falta de saneamento básico, doenças provenientes de armas químicas e 

várias pessoas com deficiência, sobretudo física e com problemas psicológicos, 

além de uma educação bastante fragilizada, fatores provenientes da forma de 

colonização e da sangrenta ocupação. 

 

3.1.3 Resgate da identidade social e educacional 

 
Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação. 

Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação. 

Pátria, Pátria, Timor-Leste, nossa Nação. 

Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação. 

Vencemos o colonialismo, gritamos: 

abaixo o imperialismo. 

Terra livre, povo livre, 

não, não, não à exploração. 
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Avante unidos firmes e decididos. 

Na luta contra o imperialismo 

o inimigo dos povos, até à vitória final. 

Pelo caminho da revolução. 

 

HINO NACIONAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE 

TIMOR-LESTE - 1975 

 

“Pátria” é a maneira como é conhecido o hino nacional da República 

Democrática de Timor-Leste. Embora a composição tenha sido realizada em 1975 

por Afonso de Araújo com letra de Francisco Borja da Costa, “Pátria” foi adotada em 

2002 após a restauração da independência, como hino nacional (RDTL, 2016e). 

Podemos imaginar o sentimento de frustração do povo timorense ao se 

declarar independente em 28 de novembro de 1975, entoar o hino nacional e neste 

mesmo ano da declaração sofrer a invasão da Indonésia que tomaria o poder, 

impondo uma dominação marcada por tolhimento de direitos que perduraria quase 

três décadas. 

Somente após a independência proclamada em 20 de maio de 2002, a 

bandeira da ONU é baixada e a bandeira de Timor-Leste é erguida, representando 

um novo ciclo de reconstrução para uma sociedade arruinada em todos os âmbitos. 

 
Figura 06 – Bandeira nacional de Timor-Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Governo de Timor-Leste (2016) 

 

Segundo a Constituição (RDTL, 2016a), as cores da bandeira simbolizam: o 

triângulo amarelo representa os traços do colonialismo na História de Timor-Leste; o 

triângulo preto significa o obscurantismo que precisa ser superado; a base vermelha 
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caracteriza a luta pela libertação nacional; enquanto a estrela, ou "a luz que guia", é 

branca para simbolizar a paz. O disposto na Constituição foi regulamentado pela Lei 

dos Símbolos Nacionais de Timor-Leste. 

Notamos assim que a bandeira timorense reflete a trajetória de um povo 

lutador e que passaram por inúmeros conflitos sociais, como todas as sociedades 

que vivenciaram a amarga experiência de ser colonizadas. 

Diante de tantos conflitos, ocupações e explorações, o povo timorense precisa 

se reerguer em todos os âmbitos sociais, econômicos e educacional. As invasões e 

os conflitos sangrentos que têm como objetivos o aniquilamento da cultura do outro, 

a imposição da cultura do dominante, como foi no caso de Portugal ao impor a 

língua portuguesa e a sua religião ao povo timorense. 

Estigmas que inferiorizem a sociedade dominada, logo emergem com uma 

significativa força que faz deste outro, dominado e fragilizado, esquecer ou não fazer 

emergir os seus costumes, os seus valores, a exemplo da sua língua. Referindo-se 

aos estigmas, o sociólogo Erving Goffman afirma que: 

 
E quando os estigmas são muito visíveis ou intrusivos - ou são 
transmissíveis ao longo das descendências familiares - as instabilidades 
resultantes na interação podem ter um efeito muito profundo sobre os que 
recebem o papel de estigmatizado. Entretanto, a indesejabilidade percebida 
de uma propriedade pessoal particular, e sua capacidade para acionar 
esses processos de normalidade e estigmatização têm a sua própria 
história, uma história que é regularmente mudada por uma ação social 
intencional. E embora se possa argumentar que os processos de 
estigmatização parecem ter uma função social geral - a de recrutar apoio 
para a sociedade entre aqueles que não são apoiados por ela - e, 
presumivelmente, nesse nível, são resistentes à mudança, deve-se ver que 
parecem estar implícitas aí funções adicionais que variam muito 
marcantemente segundo o tipo de estigma. A estigmatização daqueles que 
têm maus antecedentes morais pode, nitidamente, funcionar como um meio 
de controle social formal; a estigmatização de membros de certos grupos 
raciais, religiosos ou étnicos tem funcionado, aparentemente, como um meio 
de afastar essas minorias de diversas vias de competição... (GOFFMAN, 
2004, p.118) 
 

Em cada pessoa há a necessidade de se considerar diversos fenômenos de 

natureza física, cultural e particular que aparecem de todas as vertentes, alcançando 

extensões temporais incalculáveis. Somente quando nos refugiamos e 

compreendemos tais fatores – que os restringimos a elementos mais triviais, 

profundos e longínquos – que nos aproximamos do que verdadeiramente é “último”, 

real e rigorosamente fundamental para qualquer síntese humana de cunho mais 

profundo.  

Para essa ótica, o que “existe” são moléculas cromáticas, as letras e as gotas 
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d’água; desse modo a pintura, o livro e o rio são sínteses que existem como unidade 

apenas em uma consciência na qual os elementos se deparam (SIMMEL, 2006). 

Em outras palavras, verificamos, na visão de Simmel, que geralmente não há 

uma análise ininterrupta do ser humano, uma vez que o indivíduo é composto de 

qualidades, destinos, forças e desdobramentos históricos particulares que dizem 

respeito e fazem parte de sua história, bem como são realidades essenciais tanto 

quanto as pessoas são essenciais para a sociedade. 

Ao fazer menção as moléculas cromáticas que moldam a pintura, as letras 

que formam o livro e as gostas d’ água que constituem o rio, Simmel (2006) 

demonstra que quanto mais nos aproximarmos de certa dimensão da existência 

humana, perceberemos com maior nitidez a diferença de um indivíduo dos demais; 

adotando uma visão mais distante, a figura do indivíduo tende a desaparecer e, 

assume em seu lugar, a imagem de uma “sociedade”. 

Ao estudar sobre a nação de Timor-Leste, precisamos compreender sua 

história, o esforço conjunto do povo timorense em resgatar suas questões 

identitárias, mas também que cada indivíduo tem característica própria, apesar do 

estigma social pejorativo atribuído àquele país, que perpassou por sangrentas 

guerras e colonizações exploratórias. Todavia, apesar de todas as adversidades, 

Timor-Leste investe em educação e se esmera na reconstrução para cultivar suas 

potencialidades.  

Conforme Goffman (2004), a sociedade institui os meios de categorizar os 

indivíduos e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os 

membros que se encaixam nesse perfil. 

 
 Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 
probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em 
ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com "outras 
pessoas" previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, quando um 
estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem prever a 
sua categoria e os seus atributos, a sua "identidade social" - para usar um 
termo melhor do que "status social", já que nele se incluem atributos como 
"honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como "ocupação". 
(GOFFMAN, 2004, pág. 05) 
 

Sob o ponto de vista de certos aspectos e contextos, a individualidade pode 

ter uma relação de reciprocidade com a expressão “cultura”, assim como as reações 

das individualidades serem previstas em amostragens estatísticas relevantes.  

Entretanto, de acordo com Augé (2012), aprendemos a duvidar de 

informações que denotam identidades absolutas, simples e substanciais, tanto na 
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esfera coletiva quanto na individual. As culturas se exprimem como processo 

contínuo de maturação e nunca como totalidades imutáveis (por motivos extrínsecos 

e intrínsecos); e o indivíduo, jamais se torna suficiente para não se adequar às 

regras que lhes atribui determinado lugar social: só revela totalidade de um ângulo 

específico. 

Vários costumes do povo timorense são enraizados, contudo, o indivíduo 

timorense também passa a ser envolvido por uma tendência global, destacada por 

Bauman (2001) em relação ao comportamento exibicionista dos membros como 

indivíduos, marca registrada da sociedade pós-moderna. Todavia, essa 

apresentação não é uma encenação única, mas reencenada dia-a-dia.  

A incessante atividade de “individualização” da sociedade moderna esbarra 

na reformulação e renegociação cotidiana da rede de entrelaçamentos intitulada 

“sociedade”. À proporção que os resultados acumulados ao longo da história 

solapam os princípios herdados, estabelecem novos preceitos comportamentais e o 

termo “individualização” ganha significados voláteis ao seu tempo, bem distintos do 

que se considerava individualização em séculos passados. 

As relações de poder hoje são extraterritoriais, onde os assentados são 

dominados por uma elite nômade, a qual utiliza as tecnologias como principal objeto 

de controle, apregoando que o mundo deve estar livre de fronteiras geográficas e 

disseminando a eliminação de qualquer rede densa de laços sociais que atrapalhem 

o fluxo liberal na instalação dos poderes político-econômicos. 

Mas, na reconstrução do país timorense surge o indivíduo problematizador, 

que reflete e discute sua condição de sobrevivência, o qual traz noutras vertentes 

diferentes do contexto educacional, suas aflições, emoções e expectativas ao chegar 

à sala de aula.  

Mesmo sem ter uma afininidade com a língua oficial constituída, a 

portuguesa, o povo timorense deposita sua confiança na elevação das 

potencialidades cognitivas com o auxílio educacional brasileiro. Para Watier (2008) o 

sentimento de  confiança  assume papel estratégico nas relações interpessoais, ao 

considerar a valorização do saber do outro.  

Por incidir diretamente na educação, o contexto pós-conflito também exige 

uma libertação educacional, descrita por Freire (1998) como uma transformação 

significativa da sociedade, tornando-a humanizada as pessoas componentes da 

história, ao invés de meros dados estatísticos.  
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Com a ideia de libertação nasce a tentativa de superar a condição de 

oprimido. Em regra, o oprimido se identifica com o opressor, tendo a finalidade de 

ocupar o lugar dele. Ao se preocupar com esse tipo de educação, Freire defende um 

ser humano que seja multicultural, capaz de ouvir e respeitar o diferente. 

Nesse sentido multicultural na educação Candau (2009) classifica três 

abordagens: o multiculturalismo assimilacionista11, o multiculturalismo diferencialista 

ou monoculturalismo plural12 e o multiculturalismo interativo, também denominado 

interculturalidade.  

Prezamos pelo multiculturalismo interativo ou interculturalidade, pois procura 

estimular o diálogo entre os diferentes saberes sem sobrepor um em detrimento de 

outro, concilia a tensão entre universalismo e relativismo no nível epistemológico e 

ético, admitindo os conflitos que suscitam deste debate. 

Na seara educacional, Fasheh (1998) entende que um dos principais objetivos 

da matemática deveria ser o de compreender a existência de divergentes 

percepções e respeitar o direito de cada pessoa de optar pelo ponto de vista que 

considere mais conveniente. Isto é, a matemática deveria ser um meio para ensinar 

tolerância em um tempo que é repleto de intolerância. O utilitário do ensino de 

matemática deveria se ater ao diálogo multicultural na educação.  

Em outras palavras, discursar o ensino de matemática além do aspecto 

sistemático e dialogar também acerca da descoberta de novos “fatos” acerca da 

própria pessoa, da sociedade e da cultura e habilitar o estudante a realizar 

julgamentos com sensatez frente as tomadas de decisões; construir relações entre 

conceitos matemáticos, situações concretas e experiências pessoais para que 

possam influenciar nas mudanças sociais e garantir que participem na sociedade.  

                                                 
11

 Uma política assimilacionista - perspectiva prescritiva - vai favorecer que todos se integrem na 
sociedade e sejam incorporados à cultura hegemônica. No caso da educação, promove-se uma 
política de universalização da escolarização. Todos e todas são chamados a participar do sistema 
escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua dinâmica, tanto 
no que se refere aos conteúdos do currículo, quanto às relações entre os diferentes atores, às 
estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados etc. (CANDAU, 2011, p.246) 
12

 Quanto ao multiculturalismo diferencialista ou, segundo Amartya Sen (2006), monocultura plural, 
esta abordagem parte da afirmação de que quando se enfatiza a assimilação termina-se por negar a 
diferença ou por silenciá-la. Propõe então colocar a ênfase no reconhecimento da diferença e, para 
promover a expressão das diversas identidades culturais presentes num determinado contexto, 
garantir espaços em que estas se possam expressar. Afirma-se que somente assim os diferentes 
grupos socioculturais poderão manter suas matrizes culturais de base. Algumas das posições nesta 
linha terminam por assumir uma visão essencialista da formação das identidades culturais. São então 
enfatizados o acesso a direitos sociais e econômicos e, ao mesmo tempo, privilegiada a formação de 
comunidades culturais consideradas „homogêneas‟ com suas próprias organizações – bairros, 
escolas, igrejas, clubes, associações etc. Na prática, em muitas sociedades atuais terminou-se por 
favorecer a criação de verdadeiros apartheids sócioculturais. (CANDAU, 2011, p.246) 



45 

 

Partindo dessa ótica, tomamos por base as reflexões de Hall (1997) sobre 

cultura, que leva em consideração a cultura enquanto conjunto de valores ou 

significados partilhados. Ainda segundo Hall (1997) os significados culturais não 

estão no pensamento, têm efeitos reais e conduzem práticas sociais. O 

reconhecimento do significado integra o senso de nossa própria identidade, através 

da sensação de pertencimento. 

Nesse sentido, a matemática em sua conceitualização multicultural e dialógica 

contribui para a inclusão escolar e, consequentemente,  social dos alunos. 

 

3.2 A PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO 

DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM 

 

Configura-se um engano recorrente no ensino da matemática tem sido a 

crença de que a matemática pode ser ensinada de modo efetivo e significativo, sem 

relacioná-la à cultura ou ao estudante que compõe a sala de aula.  

Há uma generalização de que o ensino da matemática é diferente do ensino 

da história, sociologia ou ciência política. Esse crédito assegura que nestas 

disciplinas existem diferentes pontos de vista, enquanto que em matemática os 

“fatos” são independentes da cultura, do indivíduo ou do tempo. Os educadores 

devem enxergar isto como uma visão errônea que afeta negativamente o ensino de 

matemática (FASHEH 1998). 

Na concepção de Gerdes (1981), em regra, os primórdios do saber 

matemático, assim como os contemporâneos, são deduzidos da necessidade 

humana, das dificuldades concretas das sociedades. Quando esse conhecimento se 

torna palpável, a humanidade passa a refletir acerca deles, por conseguinte, a 

sociedade se transforma e se amolda a uma nova engrenagem. A partir das 

mudanças, novas reivindicações suscitam.  

Ter consciência da dimensão cultural é uma percepção muito significativa para 

potenciar os processos de ensino e de aprendizagem de forma proativa para os 

estudantes. De acordo com Candau (2008), as diferenças culturais são constitutivas 

e intrínsecas às práticas educativas “estão no chão da escola” e integram o núcleo 

fundamental da estruturação/desestruturação do cotidiano escolar.  

Timor-Leste é um país com um rico patrimônio cultural revelado, 

particularmente, nas atividades e produtos relacionados com cerâmica, agricultura, 
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tecelagem, artesanato e arquitetura. Essa riqueza cultural pode e deve ser levada à 

sala de aula e interligados aos conteúdos matemáticos, para que a exploração de 

padrões e processos construtivos emergentes dessas e outras atividades se 

traduzam na evolução do pensamento matemático. 

 

Figura 07 – Exemplo da beleza dos detalhes do artesanato em palha feito por timorenses 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nolasco & Ximenes, 2015.  

 

Acrescentamos que não se trata apenas de cuidados estéticos expressos na 

produção timorense, mas também de questões étnicas. As diversas manifestações 

culturais devem ser respeitadas pelos diversos pontos de vista – ecológicos, 

culturais, históricos, etc. Essas produções podem ser contextualizadas com a 

linguagem matemática e discutidas nas eskolas. Elas carregam lições e histórias de 

vida que os criadores trazem intrínsecas ao seu trabalho e fazem parte da sociedade 

na qual estão inseridos. 

Nessa reflexão de interação, Fasheh (1998) ressalta ainda que o ensino da 

matemática, desvinculado dos aspectos culturais e ministrado apenas de maneira 

puramente abstrata, simbólica e sem conteúdo, configura-se precário, bem como 

maléfico para estudantes, a sociedade, a própria matemática e as gerações 

vindouras. 

No prisma intergeracional, Mangueira e Santiago (2016) afirmam que as 

experiências das pessoas de gerações anteriores relacionadas à matemática não se 

delimitam a determinado contexto temporal, mas perpassam entre gerações, uma 

vez que suas histórias escolares se cruzam com histórias pessoais, coletivas, 
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socioculturais, portanto, entendendo-se que as pessoas com mais idade têm 

saberes a compartilhar com as gerações mais jovens. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo referido país, sabemos que cada 

aluno timorense possui para si uma percepção de mundo, ainda que seja diferente, 

sendo papel do professor estabelecer uma relação norteadora de uma 

reinterpretação da ótica global de vida.  

Nessa arquitetura de reconstrução de sentido, justifica-se o raciocínio de 

Freire (1998) de trilhar os ensinamentos pela realidade dos adultos alfabetizandos 

integrados aos chamados “círculos de cultura”. Os aprendizes apresentam palavras 

que faziam parte do seu cotidiano, as quais Freire (1998) denomina de “tema 

gerador”, e servem de ponto de início para as discussões temáticas. 

Os círculos da cultura são antagônicos a outro ponto relevante que Freire 

(1987) caracterizou em sua teoria libertadora que foi a pedagogia, utilizada por 

alguns educadores, intitulada “concepção bancária da educação”.  Quer dizer: o 

educando recepciona e armazena de forma passiva os conhecimentos escolares, 

similar ao processo educacional que Candau (2011) denomina na relação 

multicultural de “assimilacionista”, sendo o aprendiz um mero depósito do educador.  

Entendemos que esse paradigma de educação bancária precisa ser 

superado, uma vez que busca apenas desenvolver competências relacionadas a um 

domínio mecânico de conteúdos. 

 
(...) visão bancária da educação, os homens sejam vistos como seres da 
adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os educandos no 
arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão 
em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 
transformadores dele. Como sujeito. (...) anula o poder criador dos 
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 
criticidade, satisfaz aos interesses dos opressores: para estes, o 
fundamental não o desnudamento do mundo, a sua transformação 
(FREIRE, 1987, p.60). 
 

Países que sofrem forte influência externa no campo educacional costumam 

ter predominância do processo de ensino e de aprendizagem voltado para o 

paradigma da educação bancária, ou seja, para a transmissão descontextualizada 

de conteúdos, teoremas, fórmulas e modelos, fatores dificultam o educando de 

desenvolver sua consciência crítica, bem como sua competência de transformação 

social. 

A partir do momento que Timor-Leste sai de uma situação de dominação e 

recebe o auxílio educacional de outros países, pode ser envolvido por essa 
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concepção bancária em uma escala bem maior. Uma saída viável seria uma 

interação horizontal mediada pelo diálogo, na qual tanto o cooperador educacional 

quanto o que recebe a ajuda ensinam e aprendem. Em outras palavras, Timor-Leste 

deve se valer de práticas educativas em conformidade com a educação libertadora.  

No tocante ao auxílio de outros países, a exemplo do Brasil já que existem 

parcerias no âmbito da educação, para que Timor-Leste efetive e consolide a 

educação libertadora, apresamos a necessidade de manter um diálogo multicultural 

que valorize também a cultura e os valores vivenciados cotidianamente neste país, 

pois o “compromisso não pode ser um ato passivo, mas práxis - ação e reflexão 

sobre a realidade -, inserção nela, ele implica indubitavelmente um conhecimento da 

realidade” (FREIRE, 1979, p. 21). 

Não podemos jamais pensar em uma cultura soberana a outra, uma 

subordinação cultural ou em uma destruição de uma das culturas em confronto. 

Sabemos que as transformações sociais são lentas e graduais.   

Em Timor-Leste, as percepções de tempo e espaço foram se transformando. 

Os jovens timorenses estudando em outros países, vivenciando outra cultura, vão 

interiorizado valores muitas vezes não vivenciados em seu país de origem. A 

comunicação entre gerações e o encontro de grupos com culturas diferentes criam 

uma dinâmica cultural, não sendo possível pensar numa cultura estática, congelada 

no tempo e no espaço.  

 Essa mutabilidade também atinge o sistema educacional, e para que o 

dinamismo cultural no ambiente escolar seja inclusivo, Kranz (2015) aponta que a 

educação deve ser orientada por uma concepção de diferença pautada em 

questionamentos sobre a produção cultural e social, percebendo suas versatilidades 

e modificações, na sua valorização enquanto produtora de ambientes instigantes, 

participativos e desafiadores para todos os sujeitos. 

Um dos efeitos da sociedade globalizada é uma forte tendência para eliminar 

diferenças, promovendo uma cultura planetária. Nesse aspecto, os sistemas 

educacionais são afetados, pois passam por forte pressão dos estudos e avaliações 

internacionais, inevitavelmente comparativas e, lamentavelmente, competitivas. 

Como resultado, nota-se a paulatina eliminação de componentes culturais na 

definição dos sistemas educacionais (D’AMBRÓSIO 2008). 

Freire (2003) acredita que o processo educacional perpassa por um percurso 

histórico-social, cultural e político e, para que possa ocorrer com fluidez nas 
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instituições escolares, é necessária uma “nova” escola, que seja centrada, de modo 

democrático no seu educando e na sua comunidade local, conduzindo seus alunos a 

uma postura inovadora perante os problemas de contexto, que descaracterize 

ensinos engessados, mas que os educandos aprendam; consigam enfrentar 

desafios, dificuldades; saibam resolver questões, abstraí-las para a realidade, além 

de saberem trabalhar em grupos e através de práticas inclusivas.  

Em relação à inclusão escolar, citamos Onofre (2017, p.16) “escola Inclusiva é 

um local social onde se estabelece interações sociais, relações de trocas de 

conhecimentos, compartilhamento de saberes, assim como um lócus onde relações 

de confiança são construídas”. 

Em países marcados por colonizações de exploração e conflitos, como o caso 

vivenciado por Timor-Leste, ativam-se mecanismos, muitas vezes inconscientes, de 

resistência, ao buscarem preservar e recuperar traços identificadores de uma 

cultura, tais como as tradições, a culinária, os idiomas, manifestações artísticas em 

geral.  

Essa procura em resgatar e em conservar os valores da identidade cultural é 

amplamente discutida no programa intitulado “Etnomatemática”, que busca valorizar 

os saberes/fazeres de diferentes culturas construídos fora do âmbito escolar e trazê-

los para a discussão dentro da sala de aula. 

Os estudos etnomatemáticos se alicerçam na geração, organização e difusão 

do conhecimento, partindo da premissa que o comportamento humano é alimentado 

pela aquisição de conhecimento, de fazer(es) e de saber(es) que lhe possibilita 

sobreviver e transcender por meio de modos, maneiras, técnicas ou artes (techné ou 

tica) de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver (matema) com 

a realidade natural e sociocultural (etno) na qual o indivíduo está inserido (D’ 

Ambrósio, 2012). 

Notamos um detalhamento etimológico, que tem como raízes as palavras tica, 

matema e etno que dão origem e amplitude ao programa etnomatemática, como 

discorre D’ Ambrósio: 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 
criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, 
instrumentos teóricos e, associados a esses, técnicas, habilidades (teorias, 
techné, ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender (matema), para 
saber e fazer como resposta a necessidades de sobrevivência e de 
transcendência, em ambientes naturais, sociais e culturais (etnos) os mais 
diversos. (D’ Ambrósio, 2012, p.24) 
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Com efeito, a abordagem etnomatemática vai levar em consideração que 

cada ser humano possui raízes culturais e que existe um vasto campo de 

aprendizagem fora do espaço escolar. Isso denota na legitimidade das culturas 

periféricas na operação de seus saberes/fazeres.  

Tomamos como exemplo o estudo desenvolvido por Knijnik (1996) acerca de 

um curso de formação de professores, que em sua essência era composto por 

docentes oriundos de assentamentos do Movimento Sem Terra, uma vez que 

estrutura sua intervenção pedagógica adotando um sentido duplo concernente ao 

tratamento dado aos conhecimentos derivados do contexto dos assentamentos e da 

matemática escolar. De acordo com a autora: 

 
Por um lado, houve, indubitavelmente, o propósito de ensinar a Matemática 
acadêmica, socialmente legitimada, cujo domínio os próprios grupos 
subordinados colocam como condição para que possam participar da vida 
cultural, social e econômica de modo menos desvantajoso. Por outro lado, a 
Matemática popular não foi considerada meramente como folclore, algo que 
merece ser resgatado para que “o povo se sinta valorizado” (KNIJNIK, 1996, 
p. 62). 
 

Ressaltamos que esse posicionamento não quer que a cultura periférica 

venha a se tornar dominante, porém que aconteça a conexão entre os 

saberes/fazeres escolares e os saberes/fazeres populares. Entendemos que as 

eskolas desempenham um papel importante de socializar os aspectos culturais.  

A Etnomatemática salienta que “reconhecer e respeitar as raízes de um 

indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas, num processo de 

síntese, reforçar suas próprias raízes” (D’AMBROSIO, 2011, p. 42). Nesse sentido, 

entendemos que há geração de conhecimentos prévios e específicos advindos das 

raízes culturais de determinado grupo cultural, como no caso dos timorenses. 

Isso pode ser melhor compreendido a partir do que Ubiratan D’ Ambrósio 

chama de ciclo do conhecimento, como pode ser observado na figura 08 a seguir: 
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Figura 08 – Ciclo do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: D’ Ambrósio (2005, p.38)  

 

Como demonstrado na figura supracitada elaborada por D’ Ambrósio (2005), o 

conhecimento resulta de um vasto processo cumulativo, no qual se identificam 

estágios, que estão em constante harmonia e caminham para a geração, a 

organização intelectual, a organização social e a difusão do conhecimento.  

Esses estágios são, vias de regra, o objeto de estudo das teorias de 

cognição, das epistemologias, da história e sociologia, e da educação e política. O 

processo cíclico tem uma rotatividade dinâmica e não se engessa em determinado 

momento, pois está sempre em construção e sujeito a condições peculiares do 

contexto natural, cultural e social.  

Nesse pensamento, o enfoque sócio-histórico tratado por Vygotsky, Moysés 

discorre: 

 
Por meio de experimentos científicos, Vygotsky chegou à conclusão de que 
o domínio de um nível mais elevado na esfera dos conceitos científicos 
eleva, por sua vez, o nível dos conceitos espontâneos. Há como um 
movimento no qual os científicos descem na direção da realidade concreta e 
os espontâneos sobem buscando a sistematização, a abstração e a 
generalização mais ampla. Encontrou evidências de que o atingimento e o 
controle de conceitos científicos implicam a reconstrução, seguindo os 
mesmos moldes, dos conceitos espontâneos. A forma metódica e 
intencional como os conceitos são – ou deveriam ser – trabalhados na 
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escola abre caminho para a revisão e a melhor compreensão dos conceitos 
espontâneos que cada aluno traz dentro de si. Assim, refletindo o cotidiano 
de sua classe social, o aluno leva para a escola, sob a forma de conceitos 
espontâneos, certos conhecimentos e valores, dos quais vai adquirindo 
progressiva consciência através desse movimento. (MOYSÉS 2006, p.38). 
 

Com ênfase nas relações interpessoais do âmbito da educação, na visão de 

Freire (1984), a formação permanente do educador deve se ater a procura dos 

melhores caminhos, das melhores ajudas que possibilitem ao alfabetizando exercer 

o seu papel de sujeito do conhecimento no processo educacional. O educador deve 

ser um inventor e reinventor constante dos meios que facilitem a problematização do 

objeto a ser desvendado e finalmente aprendido.  

Esse processo educacional de ensino da matemática, como qualquer outro 

assunto nas escolas, constitui um ato “político”, que pode produzir estudantes mais 

capazes e confiantes de irem além das estruturas existentes ou, por outro lado, 

estudantes tímidos, passivos e alienados. Nesse sentido, entende que a matemática 

pode e deve ser utilizada para demonstrar as forças e fraquezas de uma cultura, 

bem como conscientizar os indivíduos das fragilidades de sua própria cultura e tentar 

superá-las (FASHEH 1998). 

A Etnomatemática no campo da educação matemática, conforme Knijnik, é 

orientada em um pensamento definido como:  

 
a investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um 
grupo social subordinado (quanto ao volume e composição de capital social, 
cultural, e econômico) e o trabalho pedagógico que se desenvolve com o 
objetivo de que o grupo: -interprete e decodifique seu conhecimento; -
adquira o conhecimento produzido pela matemática acadêmica e estabeleça 
comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento acadêmico, 
analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes. 
(KNIJNIK,1996, p.88) 
 

Há no olhar etnomatemático uma intenção de articular os saberes existentes 

no contexto cultural com os conhecimentos acadêmicos. Todavia, o diálogo entre 

esses saberes no ambiente escolardialogam na escola. O grande dilema, conforme 

Knijnik (1996) destaca, é entender como se dão as diversas relações de poder que 

estão por trás dessa condução de saberes que acontece na escola. 

Consideramos que a Etnomatemática propõe um resgate cultural no ensino 

da matemática, que pode ser feito com adaptações curriculares das mais variadas 

vertentes, valendo-se daquilo que é intrínseco ao contexto social dos envolvidos em 

tal processo de interação, no caso de Timor-Leste se amolda de acordo com a 

realidade de cada distrito. 
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3.2.1 A sugestão da montagem de laboratórios de ensino de matemática como 

legado etnomatemático 

 

No âmbito escolar, em todos os níveis, observamos que os aspectos lógicos 

da matemática são priorizados, em detrimento dos intuitivos. Isso acarreta 

dificuldades para o ensino desta disciplina, levando em consideração que grande 

parte dos alunos a consideram complexa, desprovida de significado, causando-lhes, 

assim, certo desinteresse.  

Reconhecemos que o olhar tradicional da matemática, enquanto corpo 

sistematizado de conhecimentos, configura-se como uma ciência racional de rigor 

acentuado.  Apesar dessa rigidez existir, o pensamento matemático, além do caráter 

lógico e habitual da racionalidade, no discurso, também interage com os processos 

intuitivos inatos ao ensino: o mundo ao seu redor, a imaginação, a criação e a 

sensibilidade. 

Podemos afirmar que um dos meios de facilitação para a difusão do 

conhecimento contemporâneo e exploração da interação entre matemática e as 

linguagens visuais é, indubtavelmente, a utilização das novas tecnologias, as quais 

também derivam do campo matemático e interligam o mundo real com o virtual. 

Considerada por alguns estudiosos do campo da educação como inseparável do 

processo educacional moderno, como expressa Ubiratan D’Ambrósio, quando 

assevera que: 

 
A escola não se justifica pela apresentação de conhecimentos 
obsoletos e ultrapassados e muitas vezes mortos, sobretudo ao se 
falar em ciência e tecnologia. Será essencial para a escola estimular 
a aquisição, a organização, a geração e a difusão do conhecimento 
vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade. Isso será 
impossível de se atingir sem a ampla utilização de tecnologia na 
educação. Informática e comunicação dominarão a tecnologia 
educativa do futuro (D’ AMBRÓSIO, 2008, p.80). 

 

Dessa maneira, mesmo na visão do estudioso, considerado o pai da 

etnomatemática, (D’ Ambrósio), qualquer sociedade tem a necessidade de refletir 

sobre o relacionamento entre a educação matemática e o conceito de tecnologia. 

Para direcionar o âmbito escolar, surgem questões educacionais, tais como: De que 

maneira conscientizar os estudantes sobre o poder social que o impacto tecnológico 

causa em uma sociedade? De que forma refletir acerca da cultura tecnológica? Tais 

questionamentos podem abrir discussões e revelar trajetórias para a educação 
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crítica, como também para a educação matemática. 

Todavia, ao se reportar acerca de um país em fase de reconstrução, Timor-

Leste tem inúmeras dificuldades que são enfrentadas tanto pelos educadores como 

pelos educandos, sobretudo, pela escassez de infraestrutura adequada e recursos 

humanos, empecilho que dificulta o processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática, como expõe Varela: 

 
É importante comentar a respeito da falta de material e estrutura 
quando se pretende refletir sobre concepções acerca do currículo. É 
evidente, por exemplo, a atual falta de laboratórios, bibliotecas e 
salas de informática no contexto timorense. Mas, esse problema é 
potencializado pela falta de contextualização do ensino relativa à 
construção do conhecimento matemático. Apesar da precária infra-
estrutura, o ensino de matemática poderia focar os debates nas 
possibilidades de superação da atual realidade vivida pela maioria 
populacional. Mas, isso não é feito pela maioria. (VARELA, 2011, 
p.129) 
 

Conscientizar e sensibilizar os timorenses a romperem com o paradigma do 

ensino adotado em Timor-Leste, o qual ainda é proveniente de técnicas tradicionais 

e mecanicistas impostas pela Indonésia, também é um dos importantes desafios que 

a etnomatemática e as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs podem 

auxiliar. Não basta que as escolas timorenses incorporem as tecnologias sem que 

haja uma mudança no modo de conceber o processo educativo.  

Para tanto, Almeida  (2006) destaca que a formação dos professores e suas 

atuações nas escolas em relação às TICs permeiem pela interação entre ambientes 

informáticos, o funcionamento dos contextos e os sistemas didáticos. Nessa 

proposta, sugere uma formação contextualizada dos docentes com o objeto de 

conhecimento,  para que assim possam agir como sujeitos reflexivos 

Em outras palavras, julga-se necessário que os professores estejam dispostos 

a aprender em conjunto e aproveitar tais recursos para desenvolver o senso crítico e 

a autonomia dos alunos na condução do conhecimento, pois essas características 

são indispensáveis para o cidadão hodierno. 

Possibilitar o acesso às novas tecnologias num processo de desenvolvimento 

educacional, para acadêmicos interessados na qualificação profissional, como é o 

caso dos timorenses que estudam no Brasil e proporcionar esse retorno ao país de 

origem, acarreta no processo em cadeia mencionado por Freire (1996, p.25): “quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Um cenário para investigação é aquele que convida os alunos a formular 
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questões e a procurar explicações de maneira interativa. Aos estudantes se 

interessarem por essa nova postura, o panorama investigativo passa a construir um 

novo ambiente de aprendizagem. Nessa perspectiva, os discentes também são 

responsáveis pelo processo de aprender (SKOVSMOSE 2008). 

O desenvolvimento das TICs pode acarretar em uma sociedade mudanças na 

área da economia, nas relações sociais, na política e na produção de cultura. Mas 

também pode servir para resgatar e preservar questões culturais.  

Nesse cenário etnomatemático, acreditamos que a escola tem o papel de 

desenvolver a criticidade dos sujeitos e os tornarem capazes de ocasionar 

continuamente seu próprio aprendizado, compartilhando com os envolvidos no 

processo de ensino e de aprendizagem novos saberes e competências para o bom 

desempenho dentro e fora da escola. 

No que concerne ao processo de ensino e aprendizagem de matemática, 

Lorenzato (2006) em seu livro intitulado “Laboratório de Ensino de Matemática na 

formação de professores” destaca artigos de vários autores acerca de diversas 

concepções sobre o uso de Laboratório de Ensino de Matemática – LEM como 

ferramenta didática, desde a educação básica até os cursos de formação de 

professores matemáticos.  

Ademais, os artigos avaliam a eficácia dos objetos e materiais manipuláveis, 

os quais apontam sugestões de tarefas práticas exequíveis para auxiliar o processo 

de internalização de conceitos matemáticos a partir desse tipo de recurso. 

Em um artigo de sua autoria na obra supracitada, Lorenzato (2006) faz 

menção a alguns educadores que salientaram a relevância do uso de objetos e 

imagens como facilitadores de aprendizagem, no qual enfatiza a importância da 

atuação humana sobre essas ferramentas como mediador no processo educacional, 

sobretudo, na educação básica.  

 
[...] não faltam argumentos favoráveis para que as escolas possuam objetos 
e imagens a serem utilizados nas aulas, como facilitadores da 
aprendizagem. Justamente por isso, decorre uma inescapável necessidade 
de as escolas possuírem laboratórios de ensino dotados de materiais 
didáticos de diferentes tipos. (LORENZATO, 2006, p.5). 
 

Na sua visão, a depender do comprometimento dos envolvidos com a 

educação, o LEM pode ser percebido somente como um espaço para depósito e 

armazenamento de materiais e livros para aqueles que não compreendem, nem 

utilizam o LEM de forma adequada, mas também pode ser considerado como o 
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centro vital da matemática na escola, para aqueles que conseguem explorar o 

potencial proporcionado pelos recursos disponibilizados no LEM. 

Ainda segundo Lorenzato (2006), a maneira como cada educador matemático 

se porta perante o processo de ensino e aprendizagem desta disciplina interfere 

diretamente na opinião pessoal acerca da serventia e dos benefícios propiciados 

pelo LEM. Diante disso, sugere meios alternativos para reduzir os efeitos negativos 

apontados pelas objeções mais corriqueiras que surgem quando se discute acerca 

da construção e utilização do LEM, conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Objeções e sugestões ao uso do LEM 

 

LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA – LEM 

OBJEÇÕES SUGESTÕES 

I. O LEM é caro. 

I. Construir LEM com a participação dos alunos 

utilizando materiais baratos como cartolina, 

papelão e madeira, ou sucatas como tampinhas, 

garrafas pet, canudinhos etc. 

II. Exigência de uma boa formação do professor. II. Todo método de ensino exige boa formação. 

III. Possibilidade do “uso pelo uso”. III. A boa utilização depende do professor. 

IV. Aplicação restrita a parte dos assuntos do 

programa. 

IV. Disponibiliza uma diversificação de meios que 

nenhuma alternativa oferece. 

V. Inviável utilização em classes numerosas. 
V. Dividir a turma em subgrupos ou utilizar 

materiais de observação coletiva. 

VI. Exigência de mais tempo do professor. 
VI. Pode facilitar a aprendizagem de um 

conteúdo e propiciar um ganho de tempo. 

VII. Maior dificuldade em lecionar utilizando LEM. 
VII. Incentivar a mudança de comportamento dos 

alunos. 

VIII. Pode induzir o aluno a aceitar propriedades 
matemáticas observadas pelos materiais 
manipuláveis. 

VIII. Até 13 ou 14 anos facilita. Após isso, 
trabalhar com sofismas, paradoxos e falácias 
para desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo. 

 

Fonte: Lorenzato (2006, p.12) 
 

Buscar meios alternativos e soluções de baixo custo para a construção de um 

LEM nas escolas pode se tornar um meio bastante atrativo para o ensino. O povo 

timorense, por exemplo, destaca-se na fabricação de peças artesanais, através de 

matérias-primas e na utilização de artefatos recicláveis, habilidades que poderiam 

ser empenhadas no âmbito escolar. 
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Figura 09 – Exemplos de peças manuais elaboradas pelo povo timorense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Haksolok, 2015. Santosa, 2015. Adaptado pelo autor. 

 

Ao olharmos as figuras 09-A, 09-B e 09-C, vislumbramos algumas habilidades 

de destaque do povo timorense, no que diz respeito ao uso dos componentes 

geométricos nos trabalhos de arquitetura, de artesanato e de tecelagem.  

 A construção de um LEM em uma escola deve ser um trabalho coletivo, que 

envolva professores de matemática e de outras áreas, coordenadores, diretores e os 

próprios alunos, isto é, um trabalho coletivo, uma verdadeira troca de saberes. A 

sugestão de Lorenzato (2006) é que a montagem do LEM inicie pelos próprios 

alunos, sob a orientação e supervisão dos professores. Além disso, os materiais que 

devem compor o LEM têm que estar em sintonia com o público que irá manipulá-los, 

de acordo com a faixa etária de ensino, os assuntos propostos e a realidade local. 

 Os estudos realizados por Lorenzato (2006) asseveram que o LEM é bastante 

promissor na função de mediador do desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemático, sobretudo, se usado conforme o ciclo de ensino e a interação 

sociocultural. Segundo o autor supracitado, para a educação infantil se recomenda 

uma espécie de material que objetive desenvolver os processos mentais, a 

percepção espacial e a noção de distância.  

No que diz respeito às primeiras séries do ensino básico, Lorenzato (2006) 

sugere o uso de materiais que priorize a manutenção do apelo visual e tátil, 

vinculado às finalidades matemáticas que estimulem o desvelar de propriedades, o 

reconhecimento e a utilização de símbolos, como também o entendimento de 

algoritmos. Ao se reportar as séries finais do ensino básico, o autor supracitado faz 

alusão a materiais complementares que possibilitem aguçar o raciocínio lógico 

dedutivo em todos os espectros matemáticos.  

09-A: Réplica artesanal em 
miniatura de uma lee teinu (casas 

com pernas),  Haksolok (2015) 

09-B: Exposição artesanal 
Haksolok, (2015) 
 

09-C: Tais, Santosa (2015) 



58 

 

Para Lorenzato (2006) alguns materiais são tidos como elementares na 

composição de um LEM, apesar de levar em conta a multiplicidade de possíveis 

materiais que podem compor o LEM e a percepção de outros autores a respeito da 

montagem de um LEM, os quais devem ser amplamente discutidos para serem 

utilizados da melhor maneira possível e se mostrarem eficazes no processo de 

ensino e aprendizagem de matemática. O autor mencionado considera ainda a 

importância do maior número de participantes do ambiente escolar para refletir, de 

modo contínuo, a necessidade e a complementação de novos objetos, materiais, 

livros e revistas, equipamentos e informações. 

Nessa perspectiva, o material didático – MD de um LEM se define como 

qualquer recurso didático potencialmente útil ao processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática. Na ótica de Lorenzato (2006) um giz, uma 

calculadora, um filme, um livro, um jogo, uma embalagem, uma régua, um ábaco, 

um geoplano, etc., são exemplos de MDs.  

No jogo, por exemplo, como instrumento mediador do saber, a criança está 

num estágio mais avançado do que a sua média de idade, mais além do que seu 

comportamento cotidiano. O jogo pode agrupar inúmeras tendências do 

desenvolvimento, como se estivesse sob o foco de uma lente poderosa. Nessa ótica, 

a criança, ao voltar suas energias para alcançar os objetivos de vitória no jogo, 

empreende um nível de esforço maior do que o seu comportamento habitual 

(VYGOTSKY 1984). 

Os jogos de tabuleiro fazem parte das atividades de lazer do povo timorense, 

costume influenciado pela colonização portuguesa, os quais podem além da 

diversão, servir para estimular e integrar o processo de ensino e de aprendizagem 

de conteúdos matemáticos, a exemplo do significado de quadrado perfeito e 

conteúdos afins.  

Exemplificamos tal diversão cultural timorense através da figura 10, que 

demonstra uma escola da capital de Timor-Leste, à qual tem um tabuleiro pintado 

em seu pátio para atividades de recreação: jogo de xadrez humano, jogo de damas 

humano e jogo de tapa13. 

 

 

                                                 
13

 Brincadeira timorense que se assemelha à amarelinha brasileira 
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Figura 10 – Tabuleiro pintado no pátio de uma escola em Dili 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schoolius, 2016. 

 

Por sua vez, as atividades lúdicas devem estar em conformidade com os 

anseios da atividade docente: apresentação de um assunto, facilitação de 

visualização, motivação dos estudantes, cooperação na memorização, estimulação 

do raciocínio lógico e do cálculo mental, observação de padrões e/ou propriedades, 

aplicações do conteúdo em fatos cotidianos, entre outras intenções.  

 

Quadro 02 – Classificação dos Materiais Didáticos (MDs) 

 

 

Fonte: Lorenzato (2006, p.12). Adaptado pelo autor da pesquisa. 

 

Devido à sua dinamicidade, os MDs manipuláveis facilitam a percepção do 

alunado para novas descobertas de solucionar problemas, para compreender 

propriedades e para a construção de uma aprendizagem efetiva em diversos níveis 

CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DIDÁTICOS (MDs) 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS EXEMPLOS 

MD estático 
Não possibilitam modificações em 

suas formas. 

Sólidos feitos de material não 

maleável, ábacos, jogos de 

tabuleiro. 

MD manipulável 
Permitem a realização de 

transformações. 

Tangrans, blocos de montar, 

figuras construídas com 

palitos, material dourado, 

geoplano. 
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de ensino, a depender do enfoque pretendido, de forma prazerosa e agradável.  

Convém destacar, de acordo com Lorenzato (2006), que a elaboração dos 

MDs pelos próprios alunos pode ampliar a potencialidade deste tipo de recurso, uma 

vez que nessa etapa já podem surgir problemas e desafios que aguçam o pensar 

matemático, além de diagnosticar se há algum conteúdo que deva ser revisto ou 

ampliado. Os MDs manipuláveis ainda podem servir como reguladores dos ritmos de 

ensino, ao propiciar o aprendizado em conformidade com a capacidade cognitiva de 

cada aluno.  

Para resultados significativos na melhoria da aprendizagem, Lorenzato (2006) 

aconselha que o professor conheça o porquê, como e quando utilizar um MD e, ao 

escolhê-lo adequadamente para atividades práticas, explore suas características e 

potencialidades, creditando assim confiança no recurso didático como auxiliador do 

processo de ensino e de aprendizagem de matemática.  

Em relação ao sentimento de confiança estabelecido entre as pessoas e o 

mundo, citamos a afirmação de Onofre (2017, p. 20) “a confiança, em sua essência 

tem um caráter afetivo, ocupando, portanto, um lugar fundamental na preservação 

das interações sociais”. Ao ajudarem na construção de materiais didáticos, os alunos 

sentiram mais motivados e confiantes em desenvolver atividades com tais materiais. 

Um material didático manipulativo de baixo custo, atraente e dinâmico para 

explorar as discussões sobre quadrado perfeito é o Geoplano, desenvolvido pelo 

matemático e psicólogo egípcio Caleb Gattegno
14

, que pode ser bastante útil em 

Timor-Leste, devido ao seu caráter pedagógico para o ensino-aprendizagem de 

conteúdos relacionados com a geometria, além do seu custo reduzido para ser 

fabricado e de sua facilidade para manipulação, inclusive por crianças em séries 

iniciais, que podem formar figuras geométricas com os elásticos, sem a necessidade 

de possuir habilidades para desenhar.  

Em um de seus primeiros trabalhos publicados sobre o geoplano, Gattegno 

apresentou o objeto confeccionado numa placa de madeira, marcada com uma 

malha quadriculada, com pregos fixados em cada vértice dos quadrados formados, 

                                                 
14

 (1911 – 1988) Nasceu em Alexandria, Egito. Descendente de um comerciante espanhol, quando 

adulto viveu no Cairo/Egito, Londres/Inglaterra, Reading/Inglaterra, Addis Abeba/Etiopia, La Chaux de 
Fond/Suíça. Nova York/EUA, no entanto trabalhou em várias partes do mundo, perpassando por 
todos os continentes. Desenvolveu pesquisas em matemática, educação matemática, linguística e 
psicologia (POWELL, 2007). 
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que possibilitavam aos seus alunos prenderem elásticos com a finalidade de formar 

figuras geométricas sobre o geoplano. Hoje o geoplano pode ser encontrado em 

diversos formatos e materiais: 

 

Figura 11 – Exemplos de modelos de Geoplano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Machado (2016, p.2). Adaptado pelo pesquisador. 

 

Na figura 11, visualizamos alguns exemplos de formatos de geoplano, além 

disso podem ser elaborados em diversos tipos de materiais, tais como madeira, 

plástico, acrílico ou isopor, no intuito de oferecer maior segurança aos alunos no uso 

desse material em sala de aula, tendo em vista que a utilização de pregos poderia 

ocasionar algum tipo de acidente.  

Na abordagem pedagógica de Gattegno, situações matemáticas são 

propostas aos alunos que, convidados a participarem ativamente, começam a tomar 

consciência, pouco a pouco, das relações e estruturarem as situações e, ao mesmo 

tempo, compreenderem melhor a dinâmica dos seus próprios funcionamentos 

mentais.  

Centrada num problema dado, claro e tangível, as situações levam cada aluno 

a desenvolver estratégias pessoais e coletivas. Através dessas situações, a partir de 



62 

 

uma percepção contextual e cultural, as representações mentais são criadas e 

generalizações feitas, primeiramente verbalizadas, e finalmente representadas 

simbolicamente, em notação matemática. 

Mencionamos o que Vygotsky (1981) chama de processo de internalização, o 

qual constata que à medida que cada função psíquica vai sendo absorvida, implica 

numa nova reestruturação mental, isto é, enriquece e alarga o psicointelectual. A 

lógica é muito simples: ao iniciar o processo de internalização, a nova aprendizagem 

irá interagir com outras já existentes na mente da criança. Não há sobreposição 

mental de camadas de conhecimentos ou algo similar, e sim uma adequação entre o 

novo saber o os outros já existentes. 

Tratamos do que Vygotsky considerava como a “lei genética geral do 

desenvolvimento cultural”: 

 
Qualquer função presente no desenvolvimento cultural da criança aparece 
duas vezes, ou em dois planos distintos. Primeiro, aparece no plano social, 
e depois, então, no plano psicológico. Em princípio, aparece entre as 
pessoas e como uma categoria interpsicológica, para depois aparecer na 
criança, como uma categoria intrapsicológica. Isso é válido para atenção 
voluntária, a memória lógica, a formação de conceitos e o desenvolvimento 
da vontade. [...] a internalização transforma o próprio processo e muda sua 
estrutura e funções. As relações sociais ou relações entre pessoas estão na 
origem de todas as funções psíquicas superiores (Vygotsky 1981, p.163). 

 

A abordagem teórica de Gattegno e seus materiais manipuláveis são 

referências para vários países do mundo e seus geoplanos recomendados para 

trabalhar nas salas de aula e em LEM, pois à medida que os alunos exploram um 

fenômeno matemático, os professores têm um papel pedagógico relevante, uma vez 

que devem trazer a atenção dos alunos aos aspectos essenciais da matemática da 

situação apresentada, que pode ser contextualizada com a cultura e realidade local 

e dar suporte à discussão matemática.  

Além disso, os professores devem observar como os alunos trabalham e estar 

sempre prontos a possibilidade de modificar suas ações pedagógicas, com base no 

que os alunos estão fazendo, no que estão dizendo, suas hesitações e erros, seus 

entendimentos e equívocos, suas atitudes e outras reações. Dessa forma, os 

docentes podem acompanhar os alunos e orientá-los passo a passo em direção a 

novas aprendizagens, conceitos e formas de raciocínio.  

Ao estarmos imersos em uma cooperação internacional, representamos um 

olhar externo que vê a montagem de LEMs em Timor-Leste como ambientes que 
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podem alocar materiais didáticos que contribuem positivamente no processo de 

ensino e de aprendizagem de matemática. Contudo, concordamos com o 

posicionamento de Freire em nossas intervenções:    

  
[...] não pode haver caminho mais ético, mais verdadeiramente democrático 
do que testemunhar aos educandos como pensamos, as razões por que 
pensamos desta ou daquela forma, os nossos sonhos, os sonhos por que 
brigamos, mas, ao mesmo tempo, dando-lhes provas concretas, irrefutáveis, 
de que respeitamos suas opções em oposição às nossas. (Freire, 1993, p. 
21) 
 

 Apesar do exposto, reconhecemos nossa ótica ocidental sobre aquele país, 

ainda que nossas sugestões de MDs para compor LEMs nas eskolas de Timor-Leste 

tenham um caráter que se opõe a generalização e com forte tendência para a 

flexibilização, que visam tão somente facilitar o processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática, resgatar e valorizar aspectos da cultura timorense. 

 

3.3 ASPECTOS DA CULTURA TIMORENSE E O DESPERTAR PARA A REFLEXÃO 

ETNOMATEMÁTICA NAS ESKOLAS 

 

Ao nos debruçarmos sobre a cultura de Timor-Leste, percebemos que um 

ícone da raiz cultural timorense é Uma lulik ou Uma lisan. Estas designações são 

dadas às casas sagradas e tradicionais onde são realizados rituais com o objetivo 

de chamar os antepassados de determinada família timorense.  

 

Figura 12 – Casas sagradas timorenses: Luliks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Nolasco & Ximenes, 2015. 
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Casa sagrada ou Lulik é um traço cultural que persistiu ao longo do tempo, 

pois há registros de sua existência desde antes da chegada dos portugueses, que 

conseguiu resistir à ocupação da Indonésia e permanecer no tempo hodierno.  

Na cultura timorense Uma Lulik é o símbolo da unidade social de seus 

habitantes, como discorre Correia:  

As comunidades timorenses acreditam que através da construção da casa 
sagrada e dentro da casa sagrada podem comunicar e agradecer aos 
antepassados. Por outro lado, a sua existência reúne os membros da família 
que constrói a casa sagrada e também membros das comunidades. A 
existência das casas sagradas é um centro para quase todas as atividades 
socioculturais, ligadas à agricultura, educação não formal, política, entre 
outras. Apesar das diversidades regionais, as casas sagradas estão 
presentes em todo o território de Timor Leste e têm um valor significativo 
comum de ligação entre gerações, relação com o divino e coesão das 
comunidades. (CORREIA, 2013, p.01) 
 

A localização de uma Lulik é, em regra, na aldeia de origem de determinada 

família. As relíquias sagradas dos ancestrais são guardadas nessas casas. Há 

sempre uma pessoa mais experiente que é considerada como líder e interlocutor 

entre o mundo espiritual e o real. O processo da construção da uma Lulik dura cerca 

de seis meses e é marcado por uma série de rituais, que requerem dedicação e 

empenho da comunidade. 

 

Figura 13 – Atividade cultural comunitária em uma Lulik 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: RDTL, 2016f. 

 

Em 2015, o Parlamento Nacional de Timor-Leste aprovou a ratificação de três 
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importantes convenções culturais da UNESCO, com o objetivo de projetar a 

proteção do patrimônio cultural timorense para um nível internacional. Essa iniciativa 

permitiu proteger e promover a sua diversidade cultural, a exemplo do 

reconhecimento e preservação de uma Lulik como patrimônio cultural, enquanto 

elemento fundamental de soberania, estabilidade e identidade nacional (RDTL, 

2016f). 

O interior de Uma Lulik possui altares e elementos sagrados ou pertencentes 

à linhagem familiar para consagração, percebidos na figura 14, como o tais (tecido), 

o kaibauk15 (adorno tradicional de ouro ou prata colocado na cabeça), o belak16 

(objeto tradicional de ouro ou prata que se utiliza pendurado no pescoço) e a rota 

(um cetro que representa a autoridade), bem como outros objetos considerados 

importantes. 

 

Figura 14 – Apresentação de dança realizada pelos estudantes timorenses na UEPB utilizando 
réplicas de objetos da cultura timorense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Consideramos que esses objetos podem ensejar a discussão para a 

                                                 
15

 Trata-se de um diadema compósito, um dos símbolos do poder normalmente usado pelos homens 
de posição social mais elevada no seio da organização tradicional timorense, os chamados dato. 
Moldado em forma de lua crescente, que pode ter outros enfeites, como estrelas, nas extremidades 
da meia-lua. É um elemento ornamental usado na fronte, distintiva de dato, por parte de quem o usa. 
Faz parte do traje tradicional masculino, em dias de festa. (NELASCO E XIMENES, 2015)   
16

 É um acessório tradicional em formato de disco, elaborado com metais preciosos, como ouro e 
prata, que se relaciona com a lenda do crocodilo (sobre a origem de Timor) e a busca do sol. Usa-se 
pendurado ao pescoço nas cerimônias importantes. O belak fica sempre guardado na casa sagrada. 
(NELASCO E XIMENES, 2015) 
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montagem de LEMs e ser utilizados como MDs. Também chamamos a atenção para 

a infinidade de conteúdos matemáticos que podem ser discutidos dentro da sala de 

aula, a partir desses e de outros elementos culturais, no intuito de abrir novos 

horizontes para a educação matemática e discutir um sistema educacional que 

beneficie o povo timorense, como descreve Gerdes sob o ponto de vista 

etnomatemático:   

 
Uma educação matemática em que o diálogo professor(a) – estudantes, a 
experimentação por parte dos(as) aluno(as), a surpresa e a beleza da 
descoberta e invenção desempenham um papel crucial. Uma educação 
matemática em que os mais diversos meios podem ser explorados, desde 
estacas e cordas, papel quadriculado,..., até computadores. Uma educação 
matemática que valoriza cada estudante e cada cultura. Uma educação 
matemática que abre horizontes. Uma educação matemática que promove a 
cooperação e a amizade entre as pessoas e povos. (GERDES, 2013, p.157) 
 

Para uma melhor compreensão dessa relação dentro e fora do âmbito 

escolar, utilizamos o tais como uma peça exemplificativa da cultura timorense e 

como seu processo de confecção apresenta um enorme potencial colaborativo para 

o processo de ensino e de aprendizagem de matemática.   

 

3.3.1 Tais: elemento cultural que pode auxiliar no processo de ensino e de aprendizagem 

de matemática 

 

O tais é o tecido tradicional de Timor-Leste e um dos elementos que integram 

a vida da comunidade timorense. Utilizado como parte do vestuário, sua existência 

antecede o período colonial e é conhecido por todo o povo de Timor-Leste. A palavra 

hatais significa vestir etais significa roupa para vestir. O tais assume um papel 

fundamental na sobrevivência, na economia, na identidade grupal e na valorização 

da cultura timorense (SÁVIO, 2016). 

Apesar da finalidade de sua origem ter sido para servir como vestimenta, hoje 

os tais são utilizados de várias formas, principalmente como peças de decoração. A 

presença dos tais se tornam evidentes em celebrações, cerimônias de homenagens, 

festas, rituais religiosos, visitas diplomáticas (figura 15) e marcam momentos 

especiais na vida do indivíduo timorense, tais como: nascimento, casamento e 

morte.  
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Figura 15 – Visita diplomática do então Adido Educacional de Timor-Leste no Brasil à UEPB em 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O tais se configura uma herança cultural do povo de Timor-Leste que permite 

a identificação da família, da linhagem, da localidade do distrito e do grupo étnico 

que o indivíduo timorense pertence. Além das situações descritas anteriormente, o 

tais pode ser utilizado em sinal de amizade, agradecimento.  

Esse gesto de presentear com o tais para simbolizar gratidão e afeto é muito 

recorrente por parte dos timorenses que estudam na UEPB, como percebemos na 

moldura abaixo, que foi modelada a partir dos tais recebidos pela equipe da CoRI, a 

qual se encontra fixada na sala desta coordenadoria e também foi elaborada no 

intuito de homenagear a nação de Timor-Leste. 

 

Figura 16 – Moldura confeccionada a partir de tais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Existe uma diversidade muito grande de tais, cuja variação vai depender, 

dentre outros fatores, da habilidade e da experiência da tecelã, dos modos de 

elaboração, do tamanho, das cores e dos padrões utilizados. Essa heterogeneidade, 

como observada na figura 14 e a partir do olhar etnomatemático, permite-nos pensar 

que os diferentes tipos de tais façam um elo entre as peças culturais e a matemática. 

As especificidades do tais abaixo, produzem um bom exemplo de figuras que 

poderiam ser empregadas para discutir conteúdos matemáticos: 

 

Figura 17 – Detalhes geométricos no tais 

 

Fonte: Sávio (2016, p.86).  

 

 A riqueza de detalhes e a visualização de várias figuras planas (tais como: 

losango, triângulo, quadrado, retângulo, octógono) tornam possíveis estabelecer 

relações matemáticas, dialogar sobre vários assuntos como formas geométricas, 

ângulo, perímetro, área, multiplicação, divisão, soma, sequência numérica, etc. 

Averiguamos que é possível apresentar o tais com enfoques geométricos e/ou 

aritméticos. O tais amarelo na figura 18, por exemplo, pode ser trabalhado em 

conjunto com o geoplano, uma vez que contém uma série de losangos congruentes, 

cuja malha regular pode ser trabalhada em uma projeção infinita. 
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Figura 18 – Sequências numéricas no tais 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sávio (2016, p.87).  

 

A habilidade das tecelãs timorenses e o modo como os losangos estão 

agrupados permitem constituir relações com conteúdos matemáticos importantes, a 

exemplo das sequências numéricas. Se pensarmos em quadrados (losangos) de 

base natural (perfeitos) torna-se possível trabalhar este tais na eskola para 

demonstrar uma relação injetora entre o conjunto dos números naturais, o somatório 

dos números ímpares e seus quadrados, de forma sequencial e que tende para o 

infinito: 

 
Figura 19 – Projeção sequencial de números quadrados com tendência infinita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sávio (2016, p.87).  

 

Como nessa pequena demonstração feita usando o tais, ou se tomarmos 

como exemplo a exuberância e os pormenores da arquitetura de Uma Lulik 

podemos deduzir que do processo de construção até o acabamento final desses e 

de outros elementos da cultura timorense podem ser despertadas diversas 

discussões de inúmeros conteúdos matemáticos, dos mais simples aos mais 

complexos.  

A cultura de Timor-Leste que tentamos apontar alguns de seus valores é o 
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substrato dos conhecimentos, resultante dos saberes/fazeres e do comportamento 

compartilhado de seu povo. Trata-se do conhecimento gerado pela interação 

comum, resultante da comunicação social, conforme D’ Ambrósio (2012), constitui-se 

de um complexo de códigos e símbolos que são organizados intelectualmente e 

socialmente, perfazendo aquilo que se denomina cultura.  

Para tanto, faz-se necessário um olhar etnomatemático para extrair e tornar 

exequível esse tipo de diálogo no processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática no ambiente escolar. Contemplamos vários padrões e propriedades 

matemáticas por trás das gipatsi17 contidos na figura 20, visualizada logo a seguir, 

cujas aplicações matemáticas foram amplamente debatidas no livro “Sipatsi: 

Basketry and Geometry in the Tonga Culture of Inhambane” de Gerdes (2009). 

 

Figura 20 – Exemplos de Sipatsi 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Gerdes (2009). 

 

As capacidades intelectuais, geométricas, artísticas e de invenção dos 

tecelões africanos são destacadas por Gerdes (2009), que frisa que essas aptidões 

passariam despercebidas se não houvesse um olhar etnomatemático de um 

“estranho”. 

 
In effect, like a professional reseacher, she "wove" her research "paper" and 
"published" it by making baskets with all the possible patterns, and 
thereafter, went on to explore further dimensions of the initial study. But, her 
"research paper" would not have been "read" nor "cited" had it not been 
observed by an "outsider", in this case, an interested ethnomathematician. 
The invention itself of the plane patterns responds, however, to the 

                                                 
17

 Cestaria das carteiras de mão entrecruzadas de Moçambique, que têm padrões de confecção 
artesanal que servem de inspiração para outros objetos, chamadas sipatsi (singular: gipatsi) na língua 
falada na província de sua origem (Inhambane) (GERDES, 2009). 

20 - B: Gipatsi Handbag 

(GERDES, 2009, p.197) 
20 - C: Hat decorated with the 

Gipatsi patterns 
(GERDES, 2009, p.338) 

20 - A: Decorated 
Handbag with one handle 
(GERDES, 2009, p.156) 



71 

 

intellectual, geometric and artistic capacities of their creator(s), revealing, 
demonstrating and underscoring the mathematical inventiveness of the 
female Tonga basket weavers. (GERDES, 2009, p.393

18
) 

 

Queremos suscitar esse tipo de discussão entre os timorenses na UEPB, para 

que ao retornarem ao país de origem os estudantes possam enxergar, sob o prisma 

etnomatemático, os saberes/fazeres matemáticos extra-escolares do povo timorense 

como campo fértil, motivacional e cooperativo no processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática dentro das eskolas de Timor-Leste. 

 

3.4 SISTEMA EDUCACIONAL DE TIMOR-LESTE E A COOPERAÇÃO BILATERAL 

 

Após todos os massacres sofridos no transcorrer de sua história, o último 

ataque da Indonésia, ocorrido em 1999, arruinou a infraestrutura educacional de 

Timor-Leste, que ficou completamente destruída. Depois da intervenção da ONU, 

iniciaram-se investimentos na construção e reabilitação de eskolas por todo o país, 

mas ainda há um longo caminho a percorrer até que todas as eskolas timorenses 

estejam com salas de aula e instalações modernas e adequadas.  

Para garantir o acesso à educação, a Lei de Bases da Educação de Timor-

Leste afirma que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, isto é, não são 

cobrados encargos escolares e taxas relativas à matrícula, frequência e certificação, 

como também os alunos são isentos para usar os materiais disponíveis nas eskolas, 

podendo ainda ser fornecidos os serviços de transporte, alimentação e alojamento, 

quando necessário. Assegura ainda o acesso escolar para pessoas com deficiência, 

apesar das enormes dificuldades de efetivar a inclusão. 

 
Quando as diferenças são incluídas no espaço escolar, cabe à 
escola, e ao sistema ao qual ela está vinculada, pensar em políticas, 
projetos, ações e práticas pedagógicas que realmente possam  torná-
la competente para que essa inclusão não represente apenas a 
matrícula escolar. Torna-se, assim, necessário que essa escola, que 
historicamente nunca foi para todos, caminhe no sentido de 
efetivamente incluir todos os diferentes, garantindo-lhes o acesso, a 
permanência, a participação e a efetiva aprendizagem e 
desenvolvimento (KRANZ, 2015, p.10). 

                                                 
18

 Com efeito, como um pesquisador profissional, ela "criou" o seu "papel" de pesquisa e o "publicou" 
fazendo cestas com todos os padrões possíveis e, posteriormente, continuou a explorar outras 
dimensões do estudo inicial. Mas, seu "documento de pesquisa" não teria sido "lido" nem "citado" se 
não tivesse sido observado por um "estranho", neste caso, um etnomatemático interessado. A própria 
invenção dos padrões do plano responde, no entanto, às capacidades intelectuais, geométricas e 
artísticas de seus criadores, revelando, demonstrando e sublinhando a inventividade matemática das 
tecelãs femininas de Tonga. (GERDES, 2009, p.393) (tradução realizada pelo autor da presente 
pesquisa) 
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De modo geral, embora a situação timorense tenha melhorado em anos 

recentes, muitas eskolas, principalmente da zona rural, não possuem ainda salas de 

aula e instalações adequadas, sendo que muitas destas não possuem fornecimentos 

essenciais, como o de água e de eletricidade, o que compromete a qualidade do 

funcionamento, fato reconhecido pelo governo de Timor-Leste, o qual pretende 

modificar esse cenário nos próximos anos. Para tanto, aponta estratégias para 

qualificar a educação no país: 

 
Será necessário: a) desenvolver um plano para implementar as 
mudanças fundamentais de qualidade descritas na Lei de Bases da 
Educação; b) fortalecer a Direção do Currículo de forma a assegurar 
que tem a capacidade para desenvolver, implementar e monitorizar 
um novo currículo para o Ensino Secundário; c) planear uma 
estratégia para a implementação do currículo, a qual irá, por sua vez, 
definir o nível de investimento exigido em termos de infraestruturas 
(tais como laboratórios) e formação de professores (isto é 
particularmente importante para o Ensino Secundário Técnico-
Vocacional (ESTV), que consiste na opção do Ensino Secundário que 
será expandida significativamente); d) desenvolver novos programas 
de ensino, manuais e materiais didáticos apropriados; e e) melhorar a 
qualidade das práticas de avaliação e exames nacionais. (RDTL, 
2016d, p.45) 
 

Visando tal adequação, o governo timorense traçou um plano estratégico de 

ações em 20 anos (2011 – 2030), que prioriza o sistema educacional e conta com o 

adjutório internacional. Como já mencionado, mais da metade da população 

timorense está abaixo dos 19 anos, motivo pelo qual a maior parte dos esforços está 

voltada para o ensino primário ou básico, similar ao brasileiro, organizado em um 

ensino básico obrigatório que engloba os primeiros nove anos de escolaridade e que 

é seguido por três anos de ensino secundário, para depois adentrar ao âmbito 

universitário, como visto na figura 21. 
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Figura 21 – O sistema de ensino em Timor-Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RDTL, 2016d, p.60.  

 
Para ter noção dos desafios substanciais de Timor-Leste para melhorar a 

educação, apresentamos o quadro a seguir, que indica o número de professores e 

alunos num processo de reconstrução e investimento em material humano e acesso 

à educação: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

Quadro 03 – Progresso conseguido no ensino básico, 2000 a 2010 

 

 2000 2010 

Alunos   

Ensino Primário 190.000 229.974 

Ensino Pré-secundário 21.800 60.481 

Professores   

Ensino Primário 3.860 7.583 

Ensino Pré-secundário 65 2.412 

 

Fonte: RDTL, 2016d. 

 

O quadro 03 mostra saltos consideráveis no número de alunos matriculados 

na rede básica de ensino de Timor-Leste e o quantitativo de professores que 

lecionavam no país no interregno temporal entre 2000 e 2010. Destacamos a 

quantidade de professores engajados no ensino pré-secundário que saiu de 65 em 

2000 para 2.412 em 2010.  

O governo de Timor-Leste entende que a melhoria do ensino não se dá 

apenas com o aumento do número de alunos matriculados e que agora podem 

continuar os seus estudos. Entretanto, de um processo de ensino e de 

aprendizagem eficaz, inclusivo e de qualidade, que dê resposta às necessidades 

educativas reais timorenses, por se tratar de um elemento crítico para o 

desenvolvimento do capital humano do País. 

Essa evolução se deve ao esforço conjunto entre o governo timorense e 

parceiros internacionais estratégicos, a exemplo do Brasil, que tem fomentado 

programas de cooperação educacional e inclusão social, através da Agência 

Brasileira de Cooperação – ABC, do Ministério das Relações Exteriores – MRE.  

 

3.4.1 Ações brasileiras no âmbito da educação tecidas em Timor-Leste 

 

Protagonista no auxílio internacional destinado a Timor-Leste, o Brasil 

conserva relações diplomáticas desde o momento da independência timorense, 

ocorrida em 2002, como também já prestava auxílio ainda no período de intervenção 

da ONU.  

A estreita relação entre os países é caracterizada por vínculos originários do 

legado lusófono: Timor-Leste ser a única nação asiática a adotar o idioma português 



75 

 

como língua oficial e fazer parte da CPLP. 

Para demonstrar o esforço citado, sintetizamos alguns desses projetos no 

quadro 04: 

 

Quadro 04 – Exemplos de projetos da cooperação bilateral Brasil/Timor-Leste 

 

MISSÕES OBJETIVOS INÍCIO TÉRMINO 

BRA/98/004-
S001 

Formar professores e alunos com recurso da educação à 
distância em Timor -Leste –Telecurso. 

01/08/00 30/07/02 

BRA/98/004-
S002 

Fomentar o desenvolvimento empresarial, a formação 
profissional e a promoção social em Timor-Leste. 

01/10/00 31/12/02 

BRA/98/004-
S003 

Expandir a alfabetização comunitária em Timor-Leste 01/04/01 01/04/03 

BRA/04/043-
A573 

Prospectar e negociar áreas de cooperação técnica para 
o fortalecimento de competências na administração 
pública timorense por intermédio de um Programa 
composto por três projetos de capacitação para i) 
formadores no ensino da língua portuguesa como 
segunda língua; ii) formadores em planejamento de 
políticas públicas; e iii) formadores em gestão financeira. 

07/11/11 30/03/12 

BRA/04/044-
S467 

Garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas pelo 
Governo brasileiro desde 2002 e com base nas 
prioridades do Governo timorense, o projeto prevê a 
capacitação de duzentos (200) funcionários públicos, 
selecionados pela CFP, em Português nos níveis básico, 
intermediário e avançado e dez (10) funcionários públicos 
docentes como formadores-multiplicadores para o ensino 
de Português como segundo idioma. 

27/03/13 31/08/17 

 

Fonte: BRASIL – ABC, 2016. (Adaptado pelo autor do presente estudo). 

 

O quadro acima demonstra que projetos de cooperação bilateral foram 

realizados mesmo antes da restauração da independência de Timor-Leste, a 

exemplo da missão BRA/98/004-S001, que utilizou recursos da educação à distância 

durante a época de intervenção da ONU e que se intensificou no envio de 

professores brasileiros e profissionais da área de educação a Timor-Leste e o 

recebimento de estudantes timorenses no Brasil. 

Ressaltamos o caráter ilustrativo do quadro supracitado, levando em conta 

que existem vários outros projetos já finalizados e em execução. Ademais, em 

relação aos projetos concluídos, o Brasil já planeja reaplicar as intervenções que 

lograram êxito. 
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Diante dos resultados alcançados com a execução dos projetos expostos no 

quadro: "Desenvolvimento Empresarial, Formação Profissional e Promoção Social 

em Timor-Leste Fase" (BRA/98/004-S002); e do "Programa de Formação de 

Professores em Exercício na Escola Primária em Timor-Leste" – PROFORMAÇÃO/ 

PROFEP-Timor (BRA/98/004-S003). 

Visando atenuar o déficit de compreensão da língua portuguesa, o governo 

timorense resolveu firmar convênios com Brasil e Portugal, dentre os quais, 

destacamos o Programa de Qualificação de Docentes e Ensino de Língua 

Portuguesa – PQLP, em Timor-Leste, instituído por meio do Decreto nº 222 de 

19/11/2004, que se trata de uma cooperação internacional do governo brasileiro com 

a RDTL, tendo por finalidade apoiar o ME–TL na reestruturação do sistema 

educacional do país. 

Em 2007, o Brasil fez um ajuste complementar nos projetos e instituiu o 

PQLP, que desde o referido ano envia cerca de 50 profissionais da educação 

brasileira, os quais têm conseguido capacitar, progressivamente, os professores da 

educação pré-secundária e secundária a utilizar o português como língua de ensino 

e melhorar a qualidade do ensino nesses níveis tanto em termos de aprofundamento 

de conteúdos curriculares quanto no aprimoramento das práticas docentes em 

várias disciplinas, dentre elas a matemática. 

 

3.4.2 Os timorenses no Brasil e na UEPB 

 

De acordo com o então Adido Educacional no Brasil Sr. Luis Sequeira19 

(2015), a contribuição brasileira na área educacional está entre as quatro mais 

importantes para Timor-Leste, juntamente com Portugal, Cuba e Austrália. Em razão 

da adoção do português como língua oficial, a cooperação com o Brasil é estratégica 

para a consolidação do idioma em Timor-Leste.  

 Em face da proibição do uso da língua portuguesa pelo governo da Indonésia 

durante a ocupação, muitos jovens timorenses nunca tiveram contato com este 

idioma antes da independência. Tal cenário começou gradativamente a ser mudado 

com as contribuições mais incisivas do Brasil e de Portugal. 

 Em 2008, a RDTL instituiu o Decreto-Lei N.° 30/2008, que regulamentou o 

                                                 
19

 Adido educacional timorense no Brasil no período compreendido entre 2013 e 2015.  

 



77 

 

regime de atribuição de bolsas de estudos em outros países para cursos de 

graduação e pós-graduação. Segundo o governo timorense, a iniciativa visa 

desenvolver medidas de âmbito social que promovam a melhoria das condições 

socioeconômicas e culturais da sua população. 

 Nessa expectativa, o governo de Timor-Leste busca fomentar a qualificação 

dos recursos humanos e reduzir as desigualdades sociais de acesso ao ensino 

superior. No que concerne aos bolsistas no Brasil, o ME-TL juntamente com o Fundo 

do Desenvolvimento do Capital Humano – FDCH de Timor-Leste, no período de 

2012 a 2015, tinha enviado 219 estudantes, 198 para graduação, 20 para mestrado 

e apenas um estudante para doutorado, conforme o gráfico 01 descrito abaixo. 

 
Gráfico 01 – Estudantes timorenses no Brasil financiados pelo FDCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Informações fornecidas pelo então Adido Educacional Sr. Luis Sequeira (2015). 

 

Ressaltamos que os números apresentados não contabilizam os estudantes 

timorenses no Brasil financiados por outros órgãos de fomento, como agências 

internacionais, Organizações Não Governamentais – ONGS ou pela própria agência 

brasileira CAPES. 
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Em razão da sua missão20 e seu compromisso com a interculturalidade, a 

cidadania e a democracia nas sociedades, a UNILAB se tornou referência nessa 

política de cooperação brasileira, que beneficia, dentre outros países, Timor-Leste. 

A distribuição dos estudantes timorenses nas Instituições de Ensino Superior 

– IES em 2015 se consolidou da seguinte forma:  

 

Gráfico 02 – Distribuição dos estudantes timorenses pelas IES brasileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Informações fornecidas pelo então Adido Educacional Sr. Luis Sequeira (2015). 

 

O gráfico supracitado mostra que os timorenses que receberam incentivos do 

FDCH para estudar no Brasil se concentram em duas instituições: a UNILAB e a 

UEPB. Em sequência, temos a Universidade Federal de Uberlândia – UFU com 18 

estudantes, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte com 13, a Universidade 

Federal de Santa Catarina – UFSC com 12, a Universidade Estadual Paulista – 

UNESP com 10 e as outras instituições brasileiras não mencionadas no gráfico 

acolheram menos de 10 timorenses e, somadas, totalizam 44 estudantes. 

Tendo em vista a impossibilidade da UNILAB de receber a cota total de 

estudantes timorenses destinados à instituição cearense em 2012, a UEPB se 

                                                 
20

 Em 2010 a UNILAB foi criada com a missão institucional específica de formar recursos humanos 
para colaborar com a integração entre o Brasil e os demais países membros da CPLP, bem como 
promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. 
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colocou à disposição de Timor-Leste acolher os estudantes deste país no Brasil. 

A partir de uma sinalização positiva para a vinda dos timorenses à instituição 

paraibana, desenvolvida pelos auspícios da Secretaria-Geral da Presidência da 

República e da CAPES, a UEPB recebeu 33 timorenses em 2012, sendo 23 deles 

para cursos de graduação e 10 para cursos de mestrado.  

Ademais, a UEPB recepcionou mais 18 timorenses para cursos de graduação 

em 2015, totalizando a vinda de 51 estudantes provenientes de Timor-Leste, todos 

com bolsas de estudo integrais do FDCH. Percebemos assim o protagonismo e a 

responsabilidade da UEPB no adjutório brasileiro em favor de Timor-Leste.  

 

Quadro 05 – Estudantes timorenses na UEPB e seus respectivos cursos 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO QUANTIDADEDE ALUNOS CAMPUS 

Administração 01 Campus I 

Computação 06 Campus I 

Contabilidade 02 Campus I 

Direito 06 Campus I 

Engenharia Civil 02 
Campus 

VIII 

Estatística 01 Campus I 

Farmácia 01 Campus I 

Letras 04 Campus I 

Odontologia 05 Campus I 

Pedagogia 01 Campus I 

Química Industrial 07 Campus I 

Relações Internacionais 05 Campus V 

TOTAL DE ALUNOS NA GRADUAÇÃO 41 Alunos 
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CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO QUANTIDADE DE ALUNOS CAMPUS 

Mestrado em Ciências 

Farmacêuticas 
01 

Campus I 

Mestrado em Desenvolvimento 

Regional 
02 Campus I 

Mestrado em Saúde Pública 02 Campus I 

Mestrado Profissional em Formação 

de Professores 
03 Campus I 

Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática 
02 Campus I 

TOTAL DE ALUNOS NA PÓS-GRADUAÇÃO 10 Alunos 

TOTAL DE ALUNOSTIMORENSES NA UEPB 
51 

ALUNOS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Enfatizamos que a UEPB é a universidade pioneira no Brasil em formar 

estudantes timorenses financiados pelo FDCH. Atualmente 11 estudantes já 

retornaram ao país de Timor-Leste, sendo os 10 alunos que fizeram pós-graduação 

e um aluno de graduação. A maioria dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC 

dos estudantes timorenses que concluíram seus estudos na UEPB teve como objeto 

de estudo o seu país de origem, como pode ser observado no quadro a seguir: 

 

Quadro 06 – Estudantes timorenses que já concluíram seus estudos na UEPB 

 

NOME DO ESTUDANTE TÍTULO DO TCC – ARTIGO 
CURSO DE 

GRADUAÇÃO 
ANO DA 
DEFESA 

ISIDORO AMARAL 
Mulheres de Timor Leste: 
analfabetismo e subjetividade. 

Letras – Língua 
Portuguesa 

2016 

NOME DO ESTUDANTE TÍTULO DA DISSERTAÇÃO 
PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO 
ANO DA 
DEFESA 

AFONSO ARAÚJO 
LOPES 

Prática bilíngue de professores de 
física e matemática no Timor-leste: 
desafios e perspectivas de 
mudanças 

Mestrado 
Profissional em 

Ensino de Ciências e 
Educação 

Matemática 

2014 

AFONSO SILVA DA 
CRUZ 

Formação Continuada de 
Professores do Ensino Secundário 

Mestrado 
Profissional em 

2015 
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em Liquiçá, Timor-Leste Formação de 
Professores 

ALFREDO MALI ATI 
GAMA 

O plano estratégico de 
desenvolvimento (2011) e o 
enfrentamento das assimetrias 
regionais como gestão tem sido 
implementada no Timor Leste 
depois da sua independência 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Regional 
2015 

AMARO DA COSTA 

Construção dos perfis de 
dissolução de medicamentos a 
base de paracetamol associado a 
cafeína obtidos por regressão por 
mínimos quadrados parciais 

Programa de Pós-
Graduação em 

Ciências 
Farmacêuticas 

2015 

AMÉRICO FERNANDES 
Violência ocupacional sofrida por 
técnicos de enfermagem de 
unidade básica de saúde 

Mestrado em Saúde 
Pública 

2015 

CELINA JOSÉ FREITAS 

Saberes e Fazeres na Pratica dos 
professores de Matemática de 
Timor-Leste no contexto das 
Tecnologias Digitais 

Mestrado 
Profissional em 

Ensino de Ciências e 
Educação 

Matemática 

2015 

EDUARDO DOS REIS 
BELO 

Violência ocupacional contra 
enfermeiros da atenção primária 
em saúde 

Mestrado em Saúde 
Pública 

2015 

JANUÁRIO DA SILVA 
BELO 

Análise do processo de 
urbanização de Díli/Timor-Leste a 
partir de sua restauração da 
independência em 2002 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Regional 
2015 

LAURENTINA BELO 

Políticas linguísticas e formação de 
professores de língua portuguesa 
no Timor-Leste: uma proposta com 
gêneros textuais na sala de aula 

Mestrado 
Profissional em 

Formação de 
Professores 

2015 

RAUL VICENTE 
Formação Inicial e Continuada dos 
Professores de Matemática em 
Timor-Leste: Limites e Desafios 

Mestrado 
Profissional em 

Formação de 
Professores 

2015 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Visando uma perspectiva de inserção acadêmica, social, cultural e científica, a 

UEPB proporciona para os estudantes timorenses, paralelo aos estudos regulares, 

um acompanhamento pedagógico especial, durante todo o período de permanência 

no Brasil, com atividades em sala de aula e extraclasse.  

Destacamos nas ações desenvolvidas pela universidade na cooperação 

prestada aos estudantes timorenses: o estudo da língua vernácula, do raciocínio 

lógico-matemático e da formação cultural paraibana, nordestina e brasileira, além de 

visitas turísticas, acompanhamento psicossocial, oferta de práticas esportivas e 

eventos de integração com a comunidade brasileira. 

Frisamos que, devido ao atendimento de excelência oferecido aos 

estrangeiros, o ME-TL já manifestou o interesse, através de documento oficial, de 
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enviar novos estudantes à nossa instituição para o ano de 2018. Essa intenção é 

destacada pelo atual adido educacional timorense o Sr. Abrão dos Santos (2017), 

que considera a parceria entre a UEPB e o ME-TL como uma das mais bem 

sucedidas no âmbito educacional brasileiro.  

Esperamos que a UEPB continue com essa frutífera parceria, que é pautada 

no respeito e na troca de conhecimentos. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 PRIMEIROS QUESTIONAMENTOS PARA CONHECER OS SABERES 

PRÉVIOS SOBRE ETNOMATEMÁTICA DOS MAUBERES E ASPECTOS DO 

SISTEMA EDUCACIONAL TIMORENSE 

 
No nosso primeiro encontro que reuniu todos os participantes da pesquisa, 

perguntamos se os mauberes já tinham ouvido falar em etnomatemática, como 

também se tinham noção ou podiam deduzir o que significava. Diante desses 

questionamentos recebemos respostas similares à fala do maubere 02:  

 

Maubere 02: Creio que ninguém aqui ouviu falar 

nessa palavra. Não sabemos o que é 

etnomatemática. Deve ser algo relacionado à 

matemática, mas para dizer ao certo o que significa, 

não sei. 

 

Percebemos que a etnomatemática se tratava de algo novo, de um tema que 

não era conhecido por nenhum estudante timorense participante da pesquisa. 

 Partimos do pressuposto que antes mesmo de apresentarmos um novo 

conhecimento, temos que considerar os saberes das experiências de mundo dos 

mauberes. Considerando os saberes dos sujeitos, podemos propor uma educação 

horizontal e participativa, como sinaliza Freire (2002), de tal maneira que possa 

facilitar o diálogo e a troca de conhecimentos.  

Assim, demonstramos uma visão geral da etnomatemática e esclarecemos 

que este programa não se restringia apenas ao processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática. Ressaltamos que um aprofundamento dos estudos 
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etnomatemáticos sobre determinado contexto social tem uma magnitude 

imensurável, que se desvela por uma gama de aplicabilidades inerentes a várias 

disciplinas, como também que os seus pressupostos ocorrem desde os primórdios 

da humanidade e acompanham a evolução tecnológica e a necessidade humana. 

Ao indagarmos sobre o uso de recursos didáticos e de espaços destinados ao 

ensino de matemática, obtivemos respostas que apontaram para o não uso de 

recursos virtuais e a escassez de materiais manipuláveis para o ensino de 

matemática nas escolas do Timor-Leste.  

 

Gráfico 03 – Percentual das respostas dos mauberes sobre a infraestrutura das eskolas timorenses e 
o uso de recursos didáticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor do presente estudo. 

 

O gráfico 3 mostra que os sujeitos desconhecem a existência de laboratórios 

voltados para o ensino de matemática nas eskolas timorenses (LEM: 0%). Segundo 

os mauberes¸ a maioria das eskolas não dispõe de uma infraestrutura básica, tais 

como: disponibilização de livros didáticos, bibliotecas, nem tampouco laboratórios. 
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De acordo com 40% dos mauberes, durante a época de seus estudos, apenas 

tiveram contatos com laboratórios no período equivalente ao ensino médio brasileiro 

e esses laboratórios eram direcionados às disciplinas de Química, Física e Biologia.   

 

Maubere 07: Na minha eskola não tinha laboratórios, 

de nenhuma disciplina. Pelo que conversei com 

meus outros colegas timorenses, pouquíssimas 

eskolas tinham laboratórios e as que tinham eram no 

ensino médio e para as disciplinas de Química, 

Física e Biologia. Nunca ouvi falar em laboratório 

destinado à disciplina de matemática. 

 
 Notamos, não somente na fala do maubere 07, mas também nos discursos 

dos outros mauberes, que soou estranho para os timorenses estruturar um 

laboratório voltado para o ensino de matemática.  

 

Maubere 01: Laboratório de Ensino de Matemática? 

Tivemos um semestre introdutório aqui no Brasil 

voltado para o ensino de matemática, que tratava de 

questões da disciplina do ensino básico e médio e, 

mesmo durante os seis meses que passamos 

estudando matemática, não fizemos nenhuma visita 

a um laboratório de matemática. Se no Brasil não é 

comum ter aulas de matemática nesse ambiente, 

imagina em Timor-Leste. 

 

A fala do maubere 01 reforça a estranheza dos LEMs, tendo em vista que 

nem no período de ensino de matemática em solo brasileiro houve aulas da referida 

disciplina em laboratórios. Somente depois das discussões ocorridas em encontros 

posteriores, os mauberes compreenderam que há muitos materiais que podem 

compor um LEM, tais como jogos, aparatos tecnológicos, materiais manipuláveis, 

etc. 

No tocante ao uso de recursos virtuais, houve também unanimidade na 

resposta dos mauberes, que sinalizaram uma série de dificuldades, sobretudo 
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estruturais, para a implantação de recursos virtuais em sala de aula. 

 

Maubere 09: Não utilizavam slides durante os meus 

estudos. Pelo contato que tenho com meus irmãos 

timorenses, essa ainda é uma realidade distante. Na 

eskola que eu estudava existiam apenas dois 

computadores, um para o diretor e o outro para o 

coordenador da eskola, que ficavam na sala da 

direção. A realidade de lá é bem diferente, aqui no 

Brasil é tudo mais moderno. 

 

 A fala do maubere 09 remete ao seu tempo de estudo de ensino básico e 

médio, mas, segundo o relato dos pesquisados, esse discurso ainda traduz muito do 

cotidiano timorense. 

 

Maubere 05: Os dias em Timor-Leste ainda são 

muito complicados em relação ao avanço 

tecnológico. Computadores são equipamentos pouco 

disponibilizados no ambiente escolar, algumas 

eskolas ainda nem dispõem dessas máquinas. Além 

disso, muitos professores não sabem utilizá-los. Não 

temos computadores em nossas casas, a grande 

maioria das famílias não tem condições para 

comprar um computador. Pela falta de contato, 

grande parte do povo timorense não sabe mexer em 

computadores e o acesso à internet é raro.  

 

Essa realidade da não utilização de recursos virtuais, segundo o governo, 

pretende ser modificada nos próximos anos, com grandes investimentos no campo 

educacional. 

O MEC de Timor-Leste reconhece essa dificuldade e objetiva mudar o cenário 

infraestrutural no país com a implantação e sustentação de uma pedagogia moderna 

através do uso das TICs.  
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Melhorar a qualidade do ensino ao nível da escola requer ainda métodos 
inovadores que apoiem os professores na prática. As inovações incluem: 
desenvolvimento de uma rede de bibliotecas escolares que apoiem o 
professor na implementação do currículo, escolas de referência que atuem 
como modelos de boas práticas de ensino para apoiar os professores no 
seu desenvolvimento profissional e o uso das TIC para apoiar a lecionação 
de conteúdos diversificados... (RDTL, 2016d, p.91) 
 

A figura abaixo sumariza os dois percursos que visam maximizar o uso eficaz 

de tecnologias para melhorar a qualidade do ensino nas eskolas públicas em Timor-

Leste e, para tanto, conta com o apoio da cooperação internacional, a exemplo dos 

estudantes timorenses matriculados na UEPB. 

 

  Figura 22 – Uso de Tecnologias no Sistema Educativo Público em Timor-Leste. 
 

 

Fonte: RDTL, 2016d, p.178.  

 

Segundo o RDTL (2016d) as eskolas timorenses não contam ainda com 

sistemas de informação de gestão escolar e os recursos existentes são bastante 

reduzidos para permitir o acesso adequado das TICs no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Com relação aos materiais manipuláveis de baixo custo, apesar de serem 

mais acessíveis, também não são utilizados na maioria das eskolas timorenses, 

como visto no gráfico 3 (30%) e dos poucos relatos que disseram fazer uso, se 

assemelham a fala do maubere 04: 
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Maubere 04: A gente não tinha laboratório, pelo que 

eu me lembre, na época os professores mandavam 

os alunos levar palitinhos de madeira para ajudar na 

contagem matemática. Fora isso, não estudávamos 

com nenhum material específico. 

 

Em conversações com os mauberes, verificamos outros fatores que 

dificultavam o acesso a recursos didáticos para serem inseridos no processo de 

ensino e de aprendizagem de matemática, haja vista que nas eskolas conhecidas 

pelos mauberes quase não existiam bibliotecas e, nas eskolas que possuíam, o 

acervo de livros era limitado. Inclusive, o acesso a livros didáticos era difícil, o uso de 

calculadoras em sala de aula na maioria das eskolas era proibido e os materiais 

didáticos mais acessíveis eram as transcrições daquilo que os professores copiavam 

no quadro durante as aulas. 

 

Maubere 01: Na época da saída da Indonésia e da 

intervenção da ONU, nosso país foi devastado 

novamente e as eskolas foram bastante afetadas. As 

estruturas físicas foram arruinadas e muitos 

materiais didáticos destruídos. A partir da 

restauração da independência se iniciou um 

processo de reestruturação do país e uma força 

tarefa para organizar o sistema educacional. Todos 

os avanços começavam em Dili, para depois tentar 

se espalhar para o restante dos distritos. Contudo, 

em 2008 uma forte crise afetou o país e houve uma 

disputa de poder interna, que prejudicou bastante a 

educação, pois um espaço enorme situado na capital 

que armazenava livros e materiais didáticos que 

seriam distribuídos para as eskolas foi incendiado. A 

maioria dos livros tinha sido elaborada com o auxílio 

de outros países, como Brasil e Portugal, e serviriam 

para melhorar a qualidade do ensino. 
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O clima de tensão vivenciado em 2008, como relatado na fala do maubere 01 

trouxe inúmeros prejuízos no âmbito educacional para Timor-Leste, pois os livros 

que estariam armazenados naquele local seriam disponibilizados para estudantes e 

professores em todos os distritos do país. Ademais, bibliotecas não puderam ser 

construídas e equipadas, dificultando assim o acesso a recursos didáticos. 

No que tange à pergunta sobre o que os mauberes entendiam sobre 

quadrado perfeito, conteúdo que fundamenta nosso produto final (geoplano), não 

obtivemos nenhuma resposta aprofundada, mesmo ao instigá-los, as respostas 

seguiram um padrão superficial e, às vezes, equivocado: 

 

Maubere 01: Quadrado perfeito é uma figura 

formada por números pares de quatro lados iguais. 

Maubere 02: Quatro (04) lados iguais. 

Maubere 03: O quadrado perfeito que eu entendo é 

a soma entre lados iguais em que se encontra uma 

figura quadrada. 

Maubere 04: Um quadrado é considerado perfeito 

porque tem a soma entre dois lados iguais ou tem 

comprimento e larguras iguais. 

Maubere 05: O quadrado perfeito significa que a 

medida da largura e do comprimento são do mesmo 

tamanho.  Ex: L x C = M2 (área). 

Maubere 06: Idem ao maubere 02. 

Maubere 07: Idem ao maubere 02. 

Maubere 08: Quadrado perfeito é um quadrado que 

tem a mesma quantidade entre a coluna e a largura, 

que tem o mesmo número de quantia.  

Maubere 09: O quadrado perfeito são os lados da 

figura que quando multiplicados formam a figura 

quadrada. 

Maubere 10: Quadrado perfeito é um objeto de 

contagem que funciona na área de matemática. 

 
Ao questionarmos os mauberes sobre quais conteúdos matemáticos estavam 
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relacionados com o de quadrado perfeito, analisamos que na ótica de grande parte a 

vinculação se resumia a figura geométrica quadrada, que remetia aos assuntos de 

área (100%), ângulo (80%) e perímetro (90%) pelo viés visual, e ao trinômio do 

quadrado perfeito (70%) pela vertente da linguagem verbal, por se tratar da 

expressão “quadrado perfeito”, mas sem saberem ao certo o porquê dessa 

nomenclatura. 

Um percentual de 90% deles ainda disseram ter outros conteúdos relativos, 

mas não citaram quais, como pode ser observado no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 04 – Percentual das respostas dos mauberes sobre quais assuntos estavam vinculados ao 
conteúdo de quadrado perfeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Diante das respostas sobre o que os mauberes entendiam sobre quadrado 

perfeito, em concordância com todos os integrantes da pesquisa, julgamos 

necessário revisar a parte introdutória da geometria para melhor discutir o conteúdo 

de quadrado perfeito de forma algébrica e conteúdos correlatos. 

A seguir, relatamos os principais trechos das respostas coletadas com as 
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entrevistas realizadas e das anotações de momentos percebidos com a observação 

participante, após o início da nossa intervenção e das discussões de conteúdos 

matemáticos no transcorrer dos encontros, que preconizaram um amplo diálogo 

sobre etnomatemática. 

 

4.2 DIÁLOGOS SOBRE CONTEÚDOS MATEMÁTICOS ABORDADOS E O 

DESPERTAR PARA A VALORIZAÇÃO CULTURAL TIMORENSE 

 

Apesar de não objetivarmos aferir os conhecimentos dos mauberes sobre o 

conteúdo de quadrado perfeito, durante nossos encontros, podemos constatar que 

os mauberes não sabiam interpretar a expressão matemática “ao quadrado” e sua 

relação com a linguagem visual, isto é, que a forma de pronunciar uma expressão 

numérica que trazia uma potência de “2” se referia a um termo que apresentava uma 

multiplicação que poderia ser representada na forma geométrica de um quadrado. 

 

Maubere 03: Lembro-me como se fosse hoje a forma 

que introduziram o conceito de potência na sala de 

aula onde estudei. Foi assim: Como já aprendemos 

multiplicação, potência é um número multiplicado n 

vezes por ele mesmo. Aí mostraram o que era base 

e o que era expoente e, ao elevar à potência de 

dois, copiaram assim: 2x2 = 22= 4; 3x3 = 32= 9; 4x4 

= 42 = 16... Repetiram esse procedimento até 10x10 

(demonstração feita em um rascunho durante a 

entrevista). E o pior, quando liam o que estava 

escrito, diziam: dois ao quadrado; três ao 

quadrado... – Confesso que só entendi agora o 

motivo de ler dessa forma, depois da linguagem 

visual. Inacreditável! Acho que nem meus 

professores sabiam que os números eram lidos 

daquela maneira, porque formavam quadrados.  

 

Podemos deduzir pela introdução do conteúdo matemático citado na fala que 

os professores aos quais o maubere 03 se refere, atuavam no ensino primário e 
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agiam de forma mecanicista e que não instigavam o pensamento dos estudantes, 

nem tampouco se preocupavam com a contextualização.  

  

Maubere 05: Pareceu algo tão simples quando dito e 

demonstrado visualmente que o significado da 

palavra “raiz” era “lado” e o significado de “raiz 

quadrada” se referia ao “lado do quadrado”. Na 

minha maneira de observar, o símbolo introduzido na 

matemática que indicava raiz quadrada já colocava 

medo, e aí eu pensava – isso é muito difícil de 

resolver – como se fugisse da minha capacidade de 

encontrar a resposta certa. Além do mais, que esse 

conteúdo matemático poderia ser discutido a partir 

de situações reais do nosso dia a dia, com exemplos 

da nossa cultura. 

 

Observamos, no trecho proferido pelo maubere 05, a importância de atribuir 

ao assunto matemático uma aplicabilidade que se tornasse perceptível em sua 

cultura e que trouxesse uma significação que pudesse ser internalizada pelo 

aprendiz. Verificamos a surpresa nos olhares de espanto e a satisfação de todos os 

timorenses envolvidos na pesquisa, ao compreender radiciação a partir dos tais e de 

outros elementos da cultura timorense de forma trivial e sem gerar dúvidas do que 

estava sendo ministrado.  

Foi unânime a revelação de que esse significado era desconhecido e que o 

tema “raiz quadrada” fazia parte do grupo de assuntos de difícil compreensão 

matemática, pois associavam o símbolo matemático a algo bastante complexo e 

totalmente fora da realidade deles, pois não vislumbravam essa característica da 

matemática de “estar em toda parte”.  

 

Maubere 10: A metodologia de como o assunto foi 

trabalhado em sala de aula tornou o conteúdo muito 

mais fácil, com demonstrações e aplicações 

envolvendo elementos que fazem parte da nossa 

cultura, e as aulas com os slides e as expressões 

com a figura geométrica quadrada permitem que 
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qualquer aluno consiga guardar na mente e possa 

enxergar aquilo dentro do seu dia a dia. 

 

Quando apresentamos o significado de “raiz quadrada”, foi como se houvesse 

uma ruptura de um mito acentuado de complicação atribuído à raiz quadrada e à sua 

simbologia. Nessas discussões que envolviam os conteúdos matemáticos, os 

diálogos sobre etnomatemática eram massificados. 

No encontro que dialogamos acerca do trinômio do quadrado perfeito pela 

soma formaria sempre um quadrado perfeito, a partir de números naturais e que 

esse conteúdo poderia ser trabalhado com exemplos do dia a dia, sentimos certo 

receio e, até mesmo, descrença por grande parte dos mauberes. Passamos um 

episódio meio que “instigante e desafiador” durante aquele momento. 

Devido ao ceticismo, iniciaram-se uma série de intervenções: 

 

Maubere 02: Professor, então quer dizer que 

qualquer número natural que eu coloque para t e 

para l na fórmula (t + l)2 formará a figura de um 

quadrado? Sim – responde o professor. Mesmo que 

o t seja menor que o l ? Ainda assim. Posso tentar 

provar matematicamente – responde o professor. 

Desculpe-me, mas tenho minhas dúvidas se isso vai 

envolver só a fórmula ou o senhor vai conseguir 

trazer um conteúdo deste para o contexto de Timor-

Leste. (risadas dos outros alunos) 
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Figura 23 – Momento da intervenção do maubere 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

Depois da fala do maubere 02, percebemos que não era só aquele estudante 

que não acreditava que as expressões numéricas contidas na fórmula 

correspondente ao trinômio do quadrado perfeito geravam imagens visuais 

quadráticas e às incógnitas da fórmula poderiam ter aplicabilidade dentro do 

contexto timorense, portanto, começamos a mesclar exemplos que envolvessem a 

imagem, a expressão algébrica e situações corriqueiras e culturais do país.  

Essas contribuições intuitivas propiciadas pelas discussões primaram por 

exemplos que inserissem a contextualização da cultura timorense, que começaram a 

dar sentido à associação entre a interpretação das leituras das expressões 

numéricas e a imagem visual, promoveram também a confiança e a autoestima ao 

mesclarmos a teoria com a prática, com o auxílio do geoplano e de outros MDs.  

 

Maubere 09: Após discutirmos sobre quadrado 

perfeito e analisar a forma que pronunciamos a 

potência de expoente três, melhor dizendo – três ao 

cubo, quatro ao cubo, posso deduzir que isso 

significa dizer que um número elevado a terceira 

potência, esse tipo de potenciação resultará num 

número que nos apresentará uma figura geométrica 

espacial cúbica, de três dimensões que é cubo. A 
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imagem também servirá para apresentar isso aos 

alunos em Timor-Leste.  

 

Muitos mauberes disseram sequer ter ouvido falar na expressão “quadrado 

perfeito”. O trecho relatado pelo maubere 09 traduz a intuição da arte visual presente 

na matemática, que consegue se relacionar com o contexto local timorense, a partir 

dos procedimentos de uma tecelã que confecciona um tais, por exemplo, e abstrair 

outras deduções. 

 

Maubere 02: Em nenhum momento tinha refletido 

que a ideia de quadrados perfeitos, quando falamos 

– oito ao quadrado, dez ao quadrado – se 

relacionaria tão bem com a geometria e com a arte 

visual, que esse número poderia ser representado 

pela figura de um quadrado – como se pronuncia – 

que o conceito de área seria semelhante ao visto na 

potenciação e que isso poderia ser trabalhado com o 

cotidiano do povo timorense. Depois da explicação a 

gente fica se perguntando: como eu nunca tinha 

parado para pensar em algo tão óbvio? É como se 

os professores e alunos não pensassem sobre o que 

estava sendo dito e só replicassem o que um 

passava para o outro, sem reflexão alguma. Agora 

posso dizer que para essa parte da matemática, a 

imagem visual tirou uma venda de nossos olhos. 

 

Essa ideia pode ser potencializada e contextualizada quando remetida ao 

pensamento de D’ Ambrósio acerca de interligar a matemática e a arte, a realidade, 

a cultura, a beleza e a qualificação por trás do conteúdo: 

 
[...] na geometria e na aritmética notam-se violentas contradições. Por 
exemplo, a geometria do povo, dos balões e dos papagaios é colorida. A 
geometria teórica, desde sua origem grega, eliminou a cor. Mas que relação 
existe entre essas coisas? Papagaios e balões? Cores? Mas são 
justamente essas as primeiras e mais notáveis experiências geométricas. E 
a reaproximação de arte e geometria não pode ser alcançada sem o 
mediador cor. Na aritmética, o atributo do número na quantificação é 
essencial. Duas laranjas e dois cavalos são “dois” distintos. Chegar ao 
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“dois” sem qualificativo, abstrato, assim com à geometria sem cores, talvez 
seja o ponto crucial na passagem para uma matemática teórica. O cuidado 
com essa passagem e trabalhar adequadamente esse momento talvez 
sintetizem tudo o que há de importante nos programas de matemática 
elementar. O resto são técnicas que interessam pouco a poucos 
(D‟AMBROSIO, 2011 p. 116). 
 

Nesta interação norteada pela etnomatemática, começamos a aguçar o senso 

crítico dos estudantes timorenses no sentido de que não somente as 

exemplificações dadas nos encontros, como os tais produzidos pelas tecelãs 

timorenses, os artesanatos, as casas sagradas, os símbolos nacionais, mas também 

as brincadeiras timorenses, a beleza paisagística do país, os resultados dos 

campeonatos de futebol timorense, o noticiário econômico – todos esses itens e 

acontecimentos do âmbito timorense oferecem grandes oportunidades de ensejar a 

discussão de matemática nas eskolas.  

Os mauberes avaliaram positivamente a condução do diálogo dos conteúdos 

matemáticos a partir da valorização cultural, entretanto, ponderaram que o processo 

de ensino e de aprendizagem de matemática em Timor-Leste ainda replica muito 

dos colonizadores. 

 

4.3 AS DIFICULDADES PARA ADEQUAR O ENSINO DA MATEMÁTICA NO 
PERÍODO PÓS-CONFLITO 
 

A exploração Indonésia fincou raízes muito difíceis de serem removidas na 

metodologia de ensino, que na disciplina de matemática durante a época da 

invasão, por exemplo, os mauberes revelam que não havia uma preocupação por 

parte de seus professores em discutir a contextualização dos assuntos, mas 

somente em transcrever fórmulas e cálculos no quadro negro, sem demonstrar a real 

finalidade dos conteúdos. Isso se estendeu mesmo após a restauração da 

independência, como pode ser visto nos discursos a seguir: 

 

Maubere 01: A forma ensinada no meu distrito tem 

uma herança militar muito forte – quase todos os 

professores eram da Indonésia – posso considerar 

que foi traumática! Era mais ou menos assim: 

“Memorize isso! Isso vezes isso, é isso!”. Caso 

alguém perguntasse o porquê daquilo, a resposta 

seria: “Porque é assim e pronto!”. Não se podia 
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questionar e, principalmente em matemática, a 

escassez de professores que dominassem o assunto 

era grande, ou que pelo menos soubessem um 

pouquinho mais, para passar o assunto com mais 

propriedade. 

 

Esse relato do maubere 01 traduz uma tarefa dominadora, de conduta 

desumana e totalmente oposta ao que se espera do ambiente educacional. 

Podemos comparar esse tipo de atitude ao que Freire (2002) chamou de 

assistencialista com marcas de violência, na medida em que impõe o antidiálogo, o 

mutismo e a passividade, ao passo que tolhe o pensamento crítico de quem recebe 

os ensinamentos.  

Não se trata de um comportamento isolado, percebido apenas na fala do 

maubere 01, podemos também constatar na fala do maubere 07: 

 

Maubere 07: Além de não ter uma infraestrutura 

adequada, devido à falta de material humano, no 

nosso país é muito comum que um professor lecione 

três ou quatro disciplinas. Isso compromete a 

qualidade do ensino, pois em muitas matérias lidei 

com professores que diziam em sala de aula: “Não 

há o que perguntar aqui não! É só aula e pronto! Se 

alguém fizer uma pergunta aqui ou sai quem 

perguntou ou eu saio!”. Acontecia muito isso, era 

comum principalmente quando um professor de 

humanas ia dar aula de exatas. 

 

Averiguamos na fala do maubere 07 um descaso por parte dos professores 

timorenses com o compromisso educacional, agravado pela intenção de 

domesticação do alunado. Podemos comparar à pedagogia bancária mencionada 

por Paulo Freire, colocando o aluno em uma posição passiva e inferior frente à 

imagem do professor. 

Após os diálogos com os mauberes, percebemos que os discursos se afinam 

com o proferido pelo maubere 07, reforçando assim que ainda há a prevalência das 
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características de um ensino eminentemente tradicional em Timor-Leste, que se 

assemelha ao modelo da educação bancária. 

Essa constatação corrobora com a pesquisa de Vicente, que aponta que o 

ensino timorense nos dias de hoje se dá da seguinte forma:  

 
Trata-se de um ensino voltado para a memorização, a partir do qual o aluno 
memoriza o que lhe é ensinado sem nenhuma crítica, participação ou 
criatividade. Em outros termos, trata-se de uma aula tradicional, repetitiva e 
sem raciocínio, na qual os alunos se assemelham a pássaros tolhidos, 
presos em gaiolas ao invés de engajados numa sala de aula produtiva. 
(VICENTE, 2015, p.23)  

 

Enfatizamos que na pedagogia bancária os educandos são tratados como 

“vasilhas vazias”, que na vivência diária são preenchidas "pelos depósitos dos 

educadores” apenas no momento em que estão em sala de aula. Nela, as relações 

entre educador e educando são verticais, cabendo aos educandos a passividade, o 

silêncio, “porque não têm por que perguntar, questionar”.  

O papel dos alunos e seu comportamento na escola devem ser somente 

como de recebedor dos "depósitos” que lhe são transmitidos. E como objetos 

passivos são “enchidos" pelos depósitos praticados pelo educador (FREIRE, 2001). 

 

Maubere 02: Confesso que as aulas de matemática 

eram aterrorizantes para mim. Os professores do 

meu distrito copiavam no quadro fórmulas e algumas 

atividades relacionadas a determinado conteúdo. 

Depois de terminar de copiar não havia explicação 

do conteúdo. A maioria dos timorenses que conheço, 

inclusive dos outros distritos, estudou dessa forma. 

Se perguntássemos alguma coisa, os professores 

diziam: “Sr. Maubere vá para casa estudar!”. – E eu 

ficava aflito e ficava pensando: Estudar como, o 

quê? Pois como iria estudar sem ter material e sem 

ter tido nenhuma orientação por parte dos 

professores. Com muitas dificuldades, fazíamos 

reuniões após as aulas para ver se alguém tinha 

entendido aquilo que o professor copiou e 

tentávamos responder as questões passadas para 
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casa em grupo. Não existiam livros nem nenhum 

outro material disponibilizado para nós estudantes, a 

não ser o que tinha sido copiado no quadro. Quase 

não faziam sentido as aulas de matemática. 

 

Nesta situação, observamos que se mantiveram alguns vestígios de 

dominação no ambiente educacional do período anterior a conquista da soberania, 

onde “o invasor reduz os homens do espaço invadido a meros objetos de sua ação” 

(FREIRE, 2001, p. 41). Fica assim muito nítido o antagonismo entre o invasor e 

invadido. “O primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam na atuação do 

primeiro; este diz a palavra; os segundos, proibidos de dizer a sua, escutam a 

palavra do primeiro" (FREIRE, 2001. p. 41). 

Esse modo de ensinar, segundo o maubere, reflete muito a conduta dos 

professores que se formaram nos modelos do sistema educacional imposto pela 

Indonésia, como uma perpetuação de uma educação opressora mesmo após a 

independência. 

 

Maubere 06: Em toda minha formação timorense, 

desde o ensino básico até concluir meus estudos 

para chegar à universidade, a cultura timorense não 

era trabalhada e nem citada dentro das aulas de 

matemática. Os conteúdos eram mostrados no 

quadro através de fórmulas e só! As atividades 

passadas eram apenas de números para serem 

ajustados nas fórmulas. 

 

Notamos novamente no discurso do maubere 06 que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas em Timor-Leste remetem à concepção bancária discorrida por Freire 

(1987). Essa mesma percepção é constatada por Varela ao entrevistar professores 

timorenses: 

 
As concepções dos professores nos dão sinais de que a prática pedagógica 
no contexto timorense é predominantemente técnica. Não há uma 
preocupação de caráter reflexivo-crítico. O trabalho pedagógico do 
professor volta-se para o cumprimento de sua obrigação de repassar 
conteúdos e listas de exercícios previamente programados pelo Ministério 
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da Educação. Evidencia-se, assim, a transmissão de conteúdos obsoletos 
por meio do paradigma do exercício e da educação bancária. (VARELA, 
2011, p.159) 

 

Esta prática faz com que os estudantes assumam um papel passivo no 

contexto escolar, que não demonstrem um senso crítico sobre o porquê das 

abordagens matemáticas e atuem somente como mero receptores de informações. 

Com relação a esses educadores, Pereira (2012) aponta que a maioria dos 

professores que ensinam matemática nas eskolas de Timor-Leste não recebeu 

formação na área específica, sobretudo, os que lecionam no ensino primário.  

Grande parte não frequentou o ensino superior, tendo apenas concluído o ensino 

primário. Uma pequena parcela dos educadores que consegue chegar ao ensino 

secundário não tem a oportunidade de continuar seus estudos e, por uma questão 

de sobrevivência, submete-se a trabalhar nas eskolas timorenses para receber 

salários baixíssimos. 

Vislumbramos a necessidade de políticas educacionais voltadas para a 

formação inicial e continuada de professores para ensinar matemática nas eskolas 

timorenses, com o objetivo de formar e qualificar o material humano de Timor-Leste. 

A maneira citada pelos mauberes de como os professores em Timor-Leste 

ensinam matemática, desvela-se como se fosse uma disciplina composta de um 

corpo de conhecimentos acabado e polido, sem que seja dada a oportunidade dos 

alunos fazerem descobertas ou encontrar soluções alternativas e interessantes para 

os problemas da matemática, além de impor o medo e a desmotivação.  

Este raciocínio corrobora com a análise de Varela (2011) sobre o discurso e a 

percepção de um professor da educação matemática timorense, que ao entrevistar o 

referido professor, nota que sua fala remete a ideia que a disciplina não é concebida 

como um campo de conhecimento voltado aos modos, artes e técnicas de conhecer 

e aprender, conhecimentos advindos de diversas tradições socioculturais, históricas, 

econômicas e políticas, como é acenado pela etnomatemática.  

A matemática, na visão daquele professor timorense entrevistado por Varela, 

torna-se, portanto, descontextualizada, gerando preconcepções que causam medo 

nos alunos e um distanciamento dos cidadãos em geral no âmbito da sua 

aprendizagem. 

  Como se não bastasse esse modelo mecanicista e impositivo de ensinar 

matemática em Timor-Leste na visão dos mauberes, a situação é agravada devido 
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ao fato que os próprios professores timorenses passam por um período de transição 

linguística, haja vista que a maioria dos professores não domina o idioma português, 

não há livros escritos em tétum e o paradigma Indonésio é o mais em voga adotado 

pelos professores timorenses, como se vê na fala do maubere 07: 

 

Maubere 07: Os alunos timorenses mal concluíam o 

ensino secundário e já viravam professores. Caso se 

destacasse um pouquinho em resolução de 

problemas e cálculos, era designado para dar aula 

de física, química ou matemática. A maioria dos 

professores eram os remanescentes da Indonésia, 

ensinavam geralmente em tétum ou em bahasa 

indonésio e recorriam aos livros da Indonésia para 

explicar algum assunto. Não entendiam o português, 

nem muito menos os conteúdos matemáticos 

escritos em língua portuguesa. Como a quantidade 

de professores era insuficiente, aproveitavam-se dos 

alunos concluintes para também ministrarem aulas. 

Eram muito rígidos na hora de transmitir o assunto e 

não utilizavam mais nada para esclarecer o 

conteúdo, senão suas cópias transcritas no quadro, 

que já traziam prontas e não repassavam para 

ninguém – parecia até um material sagrado! As 

disciplinas de exatas eram e ainda são tidas como 

matérias voltadas para alunos diferenciados, muito 

inteligentes. 

 

Percebemos que na fala do maubere 07 há uma segregação do alunado 

timorense que se destacava na área de exatas. Nesse sentido, Ambrósio faz críticas 

a essa visão equivocada de ensino.  

 
[...] alguns educadores matemáticos vêem a Matemática como uma forma 
privilegiada de conhecimento, acessível apenas a alguns especialmente 
dotados, e cujo ensino deve ser estruturado levando em conta que apenas 
certas mentes, de alguma maneira “especial”, podem assimilar e apreciar a 
Matemática em sua plenitude. (D’AMBRÓSIO, 1996 p.9). 
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O exposto é reforçado pelas afirmações de Pereira (2012), que ao trabalhar 

no ensino de matemática in lócus com outros professores timorenses, assevera que 

muitos matemáticos em exercício em Timor-Leste não receberam uma formação 

universitária adequada e, devido a uma série de fatores, em regra desconhecem o 

ensino que se baseia em materiais didáticos manipuláveis, não dispõem destes e 

não têm noção de como utilizá-los. 

Outro fator agravante são os desafios sociolinguísticos apontados pelo 

maubere 07, que as explicações dentro da sala de aula eram dadas um idioma 

diferente dos materiais didáticos. Devido à variação de línguas e dialetos realizamos 

uma consulta com os mauberes para saber quantos idiomas e/ou dialetos cada um 

dominavam. Frente essa indagação, obtivemos o seguinte resultado: 

 

Gráfico 04 – Quantidade de línguas e/ou dialetos que os mauberes possuem fluência 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Constatamos que cada maubere timorense domina pelo menos três idiomas 

e/ou dialetos e muitos revelaram que praticam cada uma dessas linguagens em 
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diferentes situações: no ambiente escolar, para se comunicar com os familiares, nos 

mercados e feiras livres, etc. Salientamos que esse resultado traduz apenas os 

idiomas e/ou dialetos que os mauberes possuem fluência, pois muitos ainda 

compreendem bem outros idiomas, mas não se consideram fluentes. 

 

Maubere 08: temos uma dificuldade muito grande de 

aprender português. porque os professores que 

ensinam a língua portuguesa também não 

compreendem bem o português. então o professor 

quando vai entrar na aula de matemática, por 

exemplo, levam o livro de português que foi cedido 

pelo governo e também o livro da indonésia. nas 

explicações para os alunos, acabam utilizando 

apenas os livros da indonésia e deixam de lado os 

livros em português. nesse procedimento, a cabeça 

do estudante timorense fica muito confusa. Às vezes 

o livro de português é disponibilizado para o aluno 

somente na eskola, o professor adota o livro 

indonésio e as discussões são em tétum. 

 

Essa diversidade linguística inevitavelmente gera problemas sociolinguísticos 

no processo de ensino e de aprendizagem de matemática e de outras disciplinas 

nas eskolas timorenses. As dificuldades mais graves notadas por educadores 

envolvidos na cooperação internacional para o ensino de matemática são elencadas 

por Pereira: 

 
Falta de domínio da língua portuguesa pelos professores timorenses; Falha 
na comunicação (ruptura nos diálogos) entre os professores que 
ministraram as disciplinas e os professores participantes do curso. Nesse 
caso, a sala de aula se tornava um caos, pois para explicar conteúdos 
tratados numa mesma aula, muitas vezes foram usados três idiomas: o 
português, o tétum e, com menos frequência, o inglês; Disponibilidade de 
livros didáticos apenas, ou predominantemente, em língua indonésia; 
Inexistência de termos técnicos e científicos na língua tétum para tradução 
dos conhecimentos específicos da linguagem simbólica matemática. 
(PEREIRA, 2012, p. 27-28) 
 

Reiteramos que os problemas educacionais timorenses não se devem 

somente a quesitos linguísticos, porém a todo um sistema educacional deficitário e 
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combalido pelos massacres e devastações antes da conquista da soberania e que 

ainda hoje não conseguiu se recuperar e se adequar aos padrões pretendidos pelo 

governo de Timor-Leste. Essa problemática se agrava quando se trata da educação 

localizada distante da capital Dili.  

 

Maubere 04: Eu me apaixonei por matemática 

quando fui para a capital Dili, porque morava num 

distrito remoto, longe do grande centro de Timor e 

tanto a infraestrutura da eskola quanto o ensino 

eram precários, somente em Dili tive uma educação 

mais desenvolvida. Para se ter noção do que estou 

falando, basta dizer que só aprendi a dividir no 

ensino médio, após começar a estudar na capital. Se 

o significado de quadrado perfeito fosse ensinado da 

maneira que foi mostrada em nossos encontros no 

meu distrito, posso afirmar que seria revolucionário, 

pois creio que facilitaria demais a assimilar o 

conteúdo e se preparar para algo mais avançado. 

 
A fala proferida pelo maubere 04 traduz a precariedade dos distritos afastados 

da capital Dili. Trazendo isso para a percepção visual, comparamos a figura 08 de 

uma eskola no grande centro urbano de Timor-Leste com eskolas espalhadas nos 

distritos periféricos timorenses, figura 24, conforme a contextualização e ilustração 

de Pereira (2012).  
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Figura 24 – Instalações físicas de eskolas periféricas de Timor-Leste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Pereira, 2012, p. 54. Adaptado pelo autor do presente estudo. 

Visualizamos o cenário calamitoso das eskolas que integram a figura 24 e que 

se repete em vários distritos do país, onde muitas têm as paredes feitas de bambu, 

telhados improvisados com lonas, palhas e outros materiais de baixa resistência, 

como também o chão de terra batida (PEREIRA, 2012).   

 

Maubere 01: Percebíamos as dificuldades dos 

professores de ensinar matemática, principalmente 

geometria. Talvez por falta de uma formação 

qualificada, os professores preferiam pular assuntos 

e a geometria era meio que deixada de lado. A área 

Eskola no distrito 
de Oecussi 

Eskola no distrito 
de Ainaro 

Eskola no distrito de 
Cova Lima 
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de exatas sempre foi tida como muito difícil e a 

matemática colocava e coloca medo na maioria dos 

timorenses. Aos poucos, com o auxílio dos outros 

países, estamos tentando quebrar esse tabu. A 

forma como foi ensinada a definição de quadrados 

perfeitos, a riqueza de detalhes e a confiança que 

nos deram dizendo que somos capazes de aprender, 

creio que esses conceitos não sairão mais de 

nossas mentes. Inclusive, podemos discutir, de 

forma interativa, metodologias para serem aplicadas 

em Timor-Leste, com membros do ministério da 

educação, diretores de escolas, pedagogos, 

professores, enfim, todos que desejem o 

desenvolvimento do nosso amado país. 

 

Consideramos bastante importante o trecho do maubere 01, ao passo que 

fazemos algumas ressalvas sobre a cooperação internacional. De modo natural, a 

convivência multicultural manifesta uma evolução no procedimento das sociedades, 

muitas vezes conseguida após violentos conflitos, como é o exemplo de Timor-Leste 

e sua relação com países que causaram prejuízos imensuráveis: Portugal – 

colonizador e Indonésia – invasor. Agora, não ausente de problemas, o 

multiculturalismo e a tecnologia conquistam espaços na educação.  

Nessa nova tendência, a dinâmica cultural acentua-se, em virtude das novas 

tecnologias de informação e comunicação, e podemos compartilhar com os 

mauberes a possibilidade que Candau (2008) aponta como instrumentalizar 

didaticamente a escola e aglutinar as “vantagens pedagógicas” das diferenças 

culturais, na construção de uma escola verdadeiramente democrática que possa 

articular as igualdades e as diferenças. 

Isso também reflete na etnomatemática e na conversão para o novo e, como 

vimos, as artes (techné ou tica) têm uma grande importância para a linguagem 

pedagógica, conforme afirma Baron: 

 
[...] as artes podem renovar os poderes perceptivos e empáticos das 
inteligências de nossos sentidos, possibilitando a (re)sensibilização e 
autocompreensão necessárias ao cultivo da nova solidariedade reflexiva e 
da comunidade da qual precisamos para arriscar o novo (BARON, 2004, p. 
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37). 
 

Entendemos que os avanços das convicções e pensamentos em uma cultura 

devem ser entendidos e bem recepcionados por outras culturas. Contudo, como 

alerta Fasheh (1998), estes avanços devem ser “traduzidos” para se moldarem à 

cultura “acolhedora”. Seguindo o raciocínio, importar ideias é plenamente aceitável e 

deve ser estimulado e discutido entre os gestores e todos os envolvidos na esfera 

educacional, mas o significado e as alusões destas ideias devem ser atingidos 

localmente.  

De forma análoga, a fala do maubere 01 sobre o auxílio de outros países e a 

quebra de tabus, deve ser igual a quando compram um refrigerador importado da 

Austrália. Em outras palavras, devem comprar a geladeira estrangeira, mas 

preenchê-la com comida de Timor-Leste. Em síntese, tem que haver uma 

adequação ao contexto local. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS MDS, DOS LEMS E DA ETNOMATEMÁTICA 

SOB O OLHAR INTERCULTURAL 

 

Vimos que os timorenses ainda sofrem as consequências da maneira de 

como foram colonizados, como também das sangrentas guerras até conquistar a 

independência. Isso tem um reflexo enorme na esfera educacional, pois as eskolas 

timorenses carecem de uma infraestrutura adequada, que vai desde a falta de 

material humano até a falta de MDs a serem utilizados em sala de aula. 

 

Maubere 10: Realmente não temos laboratórios de 

matemática. Na verdade, temos muito poucos 

laboratórios nas eskolas de Timor. Criar um espaço 

para que possamos elaborar materiais e mostrar aos 

professores timorenses que isso é possível com 

poucos recursos, pode ser uma saída que facilite a 

aprendizagem, principalmente se esses materiais 

tiverem ligação com a nossa cultura. Aprendemos 

que esses materiais não precisam ser sofisticados, 

podem ser feitos com materiais recicláveis e baratos. 

No nosso retorno já podemos apresentar as ideias 
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do programa da etnomatemática. 

 

Quando ouvimos o relato proferido pelo maubere 10 sobre a montagem e 

manutenção de LEMs com diversos MDs nas eskolas de Timor-Leste, assim como a 

possibilidade da propagação de etnomatemática entre os educadores timorenses, 

percebemos que nossos encontros e discussões não se configuraram uma relação 

de neutralidade educacional. 

No entanto, advertimos que o uso de materiais manipuláveis nem sempre se 

concretiza em uma aprendizagem significativa para o estudante. Os educadores 

devem ter a consciência que os materiais manuseáveis são um instrumento (meio) 

metodológico e não um objeto com uma finalidade em si mesmo. Nesse raciocínio 

Varela expõe o posicionamento de um professor timorense: 

 
Nesse caso, a metodologia utilizada pode tornar-se inútil, no sentido de não 
alcançar os objetivos previamente planejados. Quando questionamos os 
professores sobre como usar materiais manipuláveis no ensino de 
matemática, um professor recomenda que o governo providencie os 
referidos materiais em todas as escolas do Timor Leste e, também, 
capacitações docentes em relação à utilização de materiais manuseáveis e 
jogos na sala de aula. Aqui é identificada a consciência de que os materiais 
por si só não resolvem problemas educacionais, mas o uso adequado dos 
mesmos pode sim resultar em melhorias significativas ao nível da 
aprendizagem. (VARELA, 2011, p.156) 
 

Ainda com relação aos MDs Varela (2011) menciona que os professores 

timorenses gostariam de dinamizar a aula teórica com a prática fazendo uso desses 

materiais, porém reclamam que na realidade timorense só existem basicamente 

livros como recursos didáticos e não há espaços adequados (LEMs).  

Todavia, o comentário do maubere 10 sobre a intenção de difundir no seu país 

a montagem de LEMs vai ao encontro da concepção de Lorenzato (2006), que 

compreende que o professor deve confiar e acreditar na proposta de trabalho com o 

LEM e nos potenciais da utilização de MDs manipuláveis adequados no ensino de 

matemática. Essa credibilidade é fundamental para que o projeto de implantação de 

um LEM na escola se concretize.  

 

Maubere 03: Não conhecíamos o geoglano. 

Sabíamos que aquele objeto não era de Timor. 

Quando vi a nossa bandeira pintada nele: achei 

lindo! Meus olhos brilharam e fiquei super curiosa 
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em saber para que servia. Depois que aprendi, vi 

que era muito fácil de manipular e de se construir 

um. É como o professor disse, podemos adaptar 

objetos, jogos, jornais, notícias para as nossas aulas 

de matemática ou de qualquer outra disciplina e 

ainda puxar para o cotidiano timorense. Quero 

compartilhar e conscientizar meus irmãos timorenses 

que isso é encantador e prende a atenção mesmo. 

Percebi isso no nosso grupo. Depois dos encontros, 

comentávamos que realmente era importante 

apresentar a etnomatemática, construir objetos e 

outras tecnologias e destinar espaços para montar 

laboratórios de aprendizagem de matemática. 

 

Reafirmamos o caráter dinâmico e facilitador dos MDs que compõem um 

LEM, a exemplo do geoplano que foi bastante explorado e muito bem avaliado pelos 

mauberes no que diz respeito a auxiliar o processo de ensino e aprendizagem.  

Embora tais materiais não substituam a figura do professor, pelo contrário, este deve 

conhecer o porquê, como e quando usar esse tipo de recurso didático. 

Com relação ao uso de ferramentas pedagógicas e o papel do professor, 

Kranz infere:  

 
[...] o professor pode ser aquele que cria ambientes e ferramentas 
pedagógicas com a intenção de que todos possam participar das atividades 
em igualdade de condições, de modo que o conhecimento matemático de 
cada um e de todos possa avançar, ser ressignificado e ampliado. (KRANZ, 
2015, p.3) 
 

Propor atividades por meio da manipulação de objetos causa reflexões e, 

estas, a construção de conhecimentos matemáticos, em meio a um ambiente 

harmônico e divertido. Para Pereira (2012) a utilização de recursos didáticos 

manipuláveis cria um ambiente facilitador do processo ensino e aprendizagem e 

possibilita conduzir professores e alunos a sentirem interesses em assimilarem o 

mundo da matemática. 

 

Maubere 06: A situação do Timor-Leste para adquirir 

materiais sofisticados é muito difícil. Porém, vimos 
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nos encontros que isso não é empecilho para 

elaborar materiais manipuláveis para os alunos 

aprenderem com um maior estímulo. O dispositivo 

de Gattegno, assim como as peças formadas a partir 

da cartolina, são materiais que não necessitam de 

um gasto muito grande, pois são materiais baratos e 

que só dependem de um pouco de dedicação dos 

gestores das eskolas e dos professores para 

produzirem o material e interligarem ao contexto 

timorense.  

 

 Percebemos na fala do maubere 06 que os objetos manipuláveis serviram 

para estimular o aprendizado e a elaboração dos materiais se tornou uma atividade 

dinâmica, lúdica e criativa. 

Dentre as discussões nos encontros e a compreensão dos mauberes sobre a 

construção de materiais de baixo custo, que podem facilitar e tornar o aprendizado 

de matemática mais atrativo, os estudantes chegaram à conclusão que não é 

necessário um grande investimento para montar um LEM. 

 

Maubere 08: Sabemos da realidade dos timorenses. 

Algumas escolas da capital poderão se utilizar dos 

slides para mediarem às aulas, mas as do interior se 

beneficiarão dos materiais artesanais, que são muito 

interessantes também. Como acreditamos no 

avanço do país, esperamos que num futuro próximos 

possamos produzir tanto os materiais artesanais 

quanto os slides para auxiliar nossas crianças 

timorenses no aprendizado. 

 

Pontuamos que nossas intervenções e sugestões, a exemplo da montagem e 

manutenção de LEMs e a propagação do programa etnomatemática, não têm a 

finalidade de manipulação de um educador “dominante”. Contudo, corroboramos 

com Freire (1989) que uma educação realmente libertadora não se realiza nem por 

uma prática manipuladora nem tampouco por uma prática espontaneísta. Enquanto 
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educadores, nossa tarefa é esclarecer nossa opção que é política e sermos 

coerentes com ela na prática. 

Quando abarcamos questões etnomatemáticas e fatores subjetivamente 

dirigidos à perspectiva dos estudantes, observamos que há uma tendência do 

processo de ensino e de aprendizagem de matemática de se tornar menos árduo e 

mais significativo, porque se intensifica a preservação dos saberes/fazeres, 

ocasionada pela ação proativa dos alunos. 

 

Maubere 10: No meu distrito de Ermera, que estudei 

o ensino básico e médio, só foi trabalhado a cultura 

timorense para somar alguns materiais da cultura, 

por exemplo: 01 tais, mais três tais, igual a quatro 

tais, logo no início, nas séries iniciais. Assuntos mais 

complexos eram apresentados só através de 

fórmulas. Hoje percebo que nós timorenses 

podemos criar muitas questões relacionadas à nossa 

cultura para trabalhar em sala de aula no ensino de 

matemática. O barlake (dote), por exemplo. Quantas 

situações de simulação de casamentos e 

pagamentos, dívidas, negociações, frações... Além 

disso, noticiários do nosso futebol, dimensões do 

campo, força no chute colocado na bola, distância, 

são tantas coisas que podemos relacionar com a 

matemática. É como o professor disse em um dos 

encontros: “a matemática está em toda parte e o céu 

é o limite para a imaginação e a criatividade do 

professor. Olhem para o redor de vocês, Timor-Leste 

é um país encantador e cheio de riquezas culturais a 

serem exploradas”. Pensei nas situações de 

casamento em Timor, porque são muito 

interessantes e cheias de particularidades, pois as 

famílias negociam mesmo os valores, o investimento 

feito nas suas filhas para casar, etc. Apesar de 

mudar um pouquinho de distrito para distrito, as 
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situações são muito parecidas e mexem com muito 

dinheiro e com muita gente da família! Isso para citar 

apenas um exemplo característico do nosso país. 

 

Percebemos na fala do maubere 10 que a proposta de vincular o contexto 

cultural ao ensino de matemática tendo por valorizar outras linguagens e 

inteligências que os timorenses usam intuitivamente em seu cotidiano, são ações 

pedagógicas com vasto poder exploratório e que podem ser conduzidas pelo povo 

de Timor-Leste de modo intergeracional. Essa promoção de conhecimento se 

desvela no que Baron (2004) acredita ser uma pedagogia de autodeterminação.  

 

Maubere 07: Tenho um desejo muito grande de ser 

professor quando regressar a Timor. Eu sofri muito 

para aprender, muita pressão psicológica, 

praticamente não tinha diálogo entre os professores 

e os alunos, nem muito menos uma preocupação 

sobre o nosso aprendizado. Quero fazer diferente! 

Desenvolver a educação no meu país e ter uma 

relação mais próxima com os estudantes 

timorenses. Tentarei dar aulas de forma dinâmica e 

criativa, também pretendo trabalhar a nossa cultura 

em minhas aulas. 

 

Com relação ao comprometimento docente, Almeida (2006) alerta sobre a 

dimensão da responsabilidade do professor diante do coletivo que perfaz, levando 

em consideração as relações humanas e institucionais que o cercam dentro e fora 

do âmbito escolar, o que pressupõe também um compromisso ético com o seu fazer 

diário, inclusive com as práticas de formação estabelecidas para este fim. 

Inferimos que quando o maubere 07 regressar ao seu país de origem 

pretende exercer a docência e mediar os conhecimentos de forma dialógico-

reflexiva, enfatizando a questão do respeito e da afetividade para com os seus 

conterrâneos, bem como preocupado com o desenvolvimento da nação.  

Na visão de Vygotsky (1981) o envolvimento afetivo e respeitoso é muito 

importante para o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, isto é, para o 
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processo de internalização do ensino e da aprendizagem, que partem das relações 

interpessoais e depois se transformam em conhecimento intrapsicológico.  

O maubere 07 cita ainda a questão de trabalhar a cultura de forma criativa, 

primando pelos princípios etnomatemáticos, que Vygotsky (1990) menciona a 

atividade criativa como aquela que surge de experiência prévias já existentes, fruto 

de percepções internas e externas.  

Compreendemos essa criatividade como um processo que desafia e fortalece 

a imaginação do aluno em suas ações, mostrando-se favorável na busca pelo 

conhecimento e pela sua autonomia de saber/fazer, que também auxilia na 

execução de tarefas, quer sejam individuais ou em grupo. 

 

Maubere 01: É prazeroso discutirmos questões e 

aprofundarmos conhecimentos relacionados à nossa 

cultura. Não me incomodo com o tempo e me 

empolgo em falar sobre o cotidiano de Timor. Parece 

que quanto mais falamos, mais surgem assuntos. A 

etnomatemática era um programa desconhecido por 

nós timorenses, porém apresentou uma 

possibilidade diferente de ensinar e de aprender. 

Para nós da área de exatas, introduzir aos 

conteúdos das disciplinas de matemática, química, 

física contextos que retratem e resgatem os valores 

da nossa cultura, com certeza vai facilitar o 

aprendizado e vai estimular mais timorenses 

gostarem dessas disciplinas. 

 

Essa intervenção etnomatemática, como sugerida pelo maubere 01 permite 

ao professor criar um cenário que seja capaz de estimular a curiosidade, a 

motivação e o interesse dos estudantes através da exploração e da investigação, 

valorizando assim os seus contextos sócio-histórico-culturais.  

Apoiadas na etnomatemática, as ações pedagógicas possibilitam conhecer, 

aprender e construir conhecimentos matemáticos a partir dos referidos contextos, 

como destaca D’ Ambrósio que “a matemática tem raízes profundas em nossos 

sistemas culturais e como tal possui muitos valores” (1998, p.24). 
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Maubere 04: Pelo que pude perceber, a 

etnomatemática mexe com a motivação dos 

estudantes. É muito bom que possamos levar esses 

conhecimentos para nossos irmãos timorenses. 

Nossos professores não são muito criativos, não 

procuram outras metodologias para tornar o ensino 

mais atrativo. Isso talvez seja feito porque só fomos 

apresentados às fórmulas e exercícios sem 

contextualização alguma. Não tínhamos exemplos 

nem de outras culturas. Trabalhar conteúdos 

matemáticos com a nossa cultura é lógico que ajuda 

e traz felicidade tanto para quem ensino quanto para 

quem aprende. Se essa conduta for adotada pelos 

professores de matemática, a etnomatemática pode 

contagiar os professores das outras disciplinas.  

 

Esse discurso do maubere 04 chama a atenção para um aspecto muito 

importante: tornar o ensino mais atrativo. Observamos nas palavras proferidas pelo 

maubere 04 que os aspectos culturais podem ser uma rica fonte de estímulo para os 

saberes/fazeres matemáticos e de outras disciplinas. Esse contexto cultural 

introduzido na sala de aula só poderá ser eficaz a partir da conscientização dos 

professores acerca do seu valor etnomatemático educacional.   

 
Quando os alunos são estimulados a reinventar tal técnica de produção, 
estão a fazer e a aprender matemática. Eles só podem ser estimulados 
neste assunto se os próprios professores estão conscientes da existência 
da matemática escondida, estão convencidos do valor cultural, educacional 
e científico da redescoberta e exploração da matemática escondida, estão 
conscientes do potencial de ‘descongelamento’ desta ‘matemática 
congelada’ (GERDES, 2012, p. 95). 
 

 Destacamos que a “matemática congelada” à qual Gerdes (2012) se refere, 

caracteriza-se pelas ideias, procedimentos, conceitos e práticas matemáticas que 

estão encobertos no processo de elaboração de produtos culturais. Podemos citar 

como exemplo em Timor-Leste: as cestarias, os tais, as luliks.  

 Ainda na fala do maubere 04, voltamos a nos deparar com os problemas 

relacionados à formação e à qualificação dos professores de matemática em Timor-
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Leste, os quais carecem de políticas de investimentos. 

 Outra implicação importante citada por Gerdes (2012) acerca do 

descongelamento do conhecimento matemático proveniente de gerações anteriores, 

trata-se do contributo para o raciocínio crítico de que os conteúdos que são 

aprendidos, formal e informalmente, podem ser úteis para assegurar e reivindicar 

direitos de determinado grupo. Esse modo perceptivo corrobora com a fala do 

maubere 05. 

 

Maubere 05: Estudar matemática e qualquer outra 

disciplina a partir das riquezas da nossa cultura é 

fantástico. Quem sabe com isso poderíamos 

valorizar e defender melhor nossos direitos. Temos 

uma riqueza de petróleo muito grande. Quantos 

assuntos matemáticos podem ser discutidos a partir 

daí. Conhecendo números, valores, teríamos mais 

domínio sobre essa questão que considero muito 

importante. Poderíamos conscientizar nossos 

estudantes timorenses a se interessar por esses 

assuntos e começar a defender o que é nosso. 

Entenderíamos também quais são os reais 

interesses de quem tenta nos influenciar, pois temos 

muitas riquezas e talvez por falta de conhecimento 

não sabemos o valor das coisas. 

 Consideramos uma fala muito rica proferida pelo maubere 05, que enxerga as 

relações existentes entre matemática, educação, cultura, política, economia e poder 

ao fazer menção sobre a possibilidade do empoderamento através do 

conhecimento. 

 Complementamos esse posicionamento com o de Baron (2004, p. 132), que 

analisa a formação educacional ligada à cultura e à identidade como “um processo 

contínuo de descolonização e autodeterminação”. 

 Acreditamos que implantar os princípios etnomatemáticos no processo de 

ensino e de aprendizagem de matemática nas eskolas de Timor-Leste pode 

contribuir significativamente para o alcance dessa autodeterminação, por isso 

incentivamos os mauberes a conhecerem e a se tornarem multiplicadores do 
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programa etnomatemática. 

 

Maubere 08: Tivemos uma oportunidade muito 

interessante nas reuniões com o professor 

Christiano. Aprendemos o que é Etnomatemática e 

quais são as linhas gerais de estudo deste 

programa. Aprendemos também os principais 

autores deste estudo e podemos ter acesso a obras 

que falam sobre pesquisas nessa área. Vamos 

poder multiplicar esses conhecimentos em Timor 

com os professores locais e fazer com que os 

nossos alunos valorizem mais nossa cultura dentro 

da sala de aula. 

 

Quando compartilhamos o programa etnomatemática com os mauberes, 

inclusive autores que adotam essa corrente de estudos (D’Ambrósio, Gerdes, entre 

outros), conforme colocado pelo maubere 08, tivemos a pretensão de não observá-lo 

apenas como uma técnica de ensino, nem tampouco um programa que se restringe 

ao ensino de matemática ligado à cultura, como dito anteriormente. Mas sim uma 

etnomatemática com uma postura filosófica, que perpassa por várias dimensões.  

Destacamos algumas dimensões trabalhadas na corrente etnomatemática 

ligada ao âmbito educacional: ética, política, cultural, histórica e social, que 

D’Ambrósio (2002) indica que o principal ponto motivacional para um programa de 

pesquisa em etnomatemática é a busca pelo entendimento do saber/fazer, 

sobretudo matemático, ao longo da história da humanidade, contextualizada em 

determinado grupo de interesse. 

Entretanto, tais estudos têm uma preocupação maior, que é citada pelo 

maubere 03: 

 

Maubere 03: Dentre as lições mais bonitas que 

aprendi em estudar e refletir sobre a etnomatemática 

é a questão da paz. Estudar e trabalhar com o que é 

nosso, nossa cultura. Podemos compreender e 

absorver conhecimentos de outros países, mas nós 
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é que devemos decidir o que é bom para o povo 

timorense, bom para as nossas famílias e para as 

nossas vidas. Chega de influência que traz 

sofrimentos! Precisamos lutar pelo desenvolvimento 

da nação, mas ainda mais importante é a nossa paz. 

 

Essa concepção sintetiza o posicionamento de D’ Ambrósio (2012) que só 

faz sentido insistirmos em educação se for possível alcançar, por meio dela, um 

desenvolvimento em sua plenitude, e desenvolvimento pleno não se remete 

somente a melhores índices de alfabetização, de economia, de controle da inflação, 

ou de qualidade total na produção, ou quaisquer dos diversos índices propostos por 

políticos, economistas e governantes, mas também a paz.  

O significado de desenvolvimento pleno para D’ Ambrósio (2012) se 

concretiza quando atingimos uma melhor qualidade de vida e uma maior dignidade 

do ser humano, que tem uma relação de dependência da incidência do respeito de 

um indivíduo com outros indivíduos e da trajetória de nossas relações com o meio 

ambiente, que se desvela no conhecimento assimilado dentro e fora dos espaços 

educacionais. 

Corroboramos com esse pensamento etnomatemático e confiamos que a 

educação, em especial a educação matemática, assim como os saberes/fazeres 

matemáticos podem auxiliar a construção de uma humanidade ancorada no 

respeito, na solidariedade e na cooperação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nessa relação entre indivíduos que transcendem países, pensamos no 

diálogo entre Brasil e Timor-Leste em sintonia com o multiculturalismo interativo, que 

julgamos mais adequado para construir sociedades mais democráticas e inclusivas, 

que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade.  

Chamamos a discussão com o olhar voltado para as eskolas de Timor-Leste, 

pois a escola é um ambiente privilegiado, capaz de promover o reconhecimento, a 

valorização e o empoderamento de indivíduos socioculturalmente excluídos.  

Atestamos que houve uma supressão dos valores locais durante o período de 

invasão e os sucessivos conflitos que antecederam a conquista da independência, 

ao passo que percebemos nos discursos dos mauberes que essa desvalorização 

ainda perdura pelas atitudes dos influenciadores externos, inclusive no âmbito 

educacional.   

Constatamos que os desafios são muitos. As questões sociolinguísticas, a 

falta de material humano e a baixa qualificação dos professores que estão em 

atividade, a predominância da pedagogia bancária no ambiente educacional, os 

problemas infraestruturais, políticos e econômicos que atingem todo o país, 

principalmente os distritos periféricos mais afastados da capital Díli, configuram-se 

as principais dificuldades enfrentadas no sistema educacional e no processo de 

ensino e de aprendizagem matemática de Timor-Leste. 

Trouxemos a discussão etnomatemática para que os timorenses envolvidos 

nessa pesquisa que vão trabalhar em sala de aula pudessem, ao retornar para o seu 

país, julgar o que é importante valorizar dos saberes/fazeres extraescolares do seu 

povo e trazer para dentro do processo de ensino e de aprendizagem o despertar 

dialógico-reflexivo, contextualizado e comprometido com o desenvolvimento do 

sistema educacional. 

Ficamos fascinados pelo mergulho na cultura timorense e a riqueza social e 

histórica por trás dos costumes daquele povo e que podem ser trazidos para dentro 

das salas de aula, que se desvelam através de vários vieses, tais como: as casas 

sagradas (luliks), as habilidades das tecelãs que produzem belos tais, os elementos 

utilizados em cerimônias e nas luliks, como o kaibauk, o belak, a rota, a exuberância 

das peças artesanais em palha e em cerâmica. 
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Notamos a relevância de discutir assuntos ligados à etnomatemática, por 

despertar várias reflexões nos mauberes sobre a inserção da riqueza cultural 

timorense no ambiente escolar, pois o elo entre a etnomatemática e a educação 

contribui para uma aprendizagem mais significativa e aprimora a forma de enxergar 

o mundo e os outros em seu espaço sócio-temporal.  

O processo de ensino e de aprendizagem de matemática nas eskolas 

pautado na etnomatemática para auxiliar o resgate do valor cultural, da identidade e 

da autodeterminação do povo de Timor-Leste, trilha por procedimentos de diálogo 

entre diversos conhecimentos e saberes/fazeres, estratégias pedagógicas, o uso de 

recursos didáticos e dispositivos do dinamismo pedagógico e o rechace a toda e 

qualquer maneira de preconceito e discriminação no contexto escolar. 

Na sistematização dos conteúdos matemáticos, o diálogo sobre quadrado 

perfeito e conteúdos correlatos com os timorenses auxiliou-nos a desenvolver 

percepções mentais de vários tipos, como: a intuição espacial, integração de 

visualização com significação, a manipulação e experimentação com a dedução, 

propor análises e formular conjecturas. Além disso, ocasionou uma aproximação no 

grupo e abriu caminhos para adentrar ao programa etnomatemática e convergir os 

estudos para a realidade timorense. 

Destacamos para os mauberes que a matemática da escola é somente uma 

das muitas matemáticas que se desenham pelas inúmeras culturas. Utilizamos o 

geoplano e elementos da cultura timorense para demonstrar que a geometria não é 

feita apenas de figuras e formas perfeitas, sem cores e contexto. Dessa maneira, 

fizemos com que os sujeitos da pesquisa pudessem refletir que as práticas do 

cotidiano do povo timorense, em regra, obedecem a um rigor adequado que não é, 

necessariamente, o rigor aceito no âmbito acadêmico. 

Sinalizamos que os MDs manipuláveis potencializam o dinamismo escolar, 

desde que agregados a professores qualificados e comprometidos com o saber, que 

visem direcionar o processo educativo e adequá-lo ao contexto local. 

Vimos também que os LEMs são espaços prazerosos de interagir a teoria dos 

conteúdos matemáticos com a contextualização sociocultural e a experimentação 

prática, devido à possibilidade de reunir objetos estimulantes do processo de ensino 

e de aprendizagem, como foi percebido na integração com os estudantes 

timorenses. 
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Reforçamos que nossa propositura de construção de LEMs em eskolas 

timorenses tem o condão de sugestão, tendo em vista que respeitamos as 

ponderações dos estudantes de Timor-Leste e colocamos ao crivo deles disseminar 

o programa da etnomatemática e montar espaços com MDs que possam ser 

utilizados nas práticas pedagógicas do processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática.  

Levantamos assim o questionamento aos mauberes se a matemática 

ensinada em Timor-Leste é inacessível e reservada a mentes brilhantes ou se a 

forma como a disciplina é trabalhada nas eskolas está excluindo timorenses de 

muito sucesso na vida e nas suas carreiras profissionais por ser desinteressante e 

descontextualizada. 

Ponderamos a necessidade de aprofundar os estudos do cotidiano escolar 

timorense sob o ponto de vista sociopolítico e cultural mais amplo, ou seja, 

analisando os determinantes macroestruturais da prática educativa. Esse campo de 

investigação compreende uma reflexão acerca do momento histórico, das influências 

e relações de poder, políticas e sociais e sobre as concepções e os valores 

presentes no povo de Timor-Leste. 

Essa ampliação discursiva pode ser analisada em trabalhos vindouros com 

olhares voltados nos interesses educacionais do futuro de Timor-Leste no cenário 

nacional e internacional, pois o processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática tem uma longa história intrínseca às atividades humanas, que se 

espalham por diversos contextos, tais como: social, cultural, científico e tecnológico.  

Todavia, esse processo não pode ser identificado como único, isto é, como 

proposta formal e absoluta, devido ao seu caráter evolutivo, de constante mutação e 

que busca conciliar o progresso com as necessidades da humanidade, no caso em 

tela com o anseio do povo de Timor-Leste. 

Confessamos que fomos surpreendidos pelo ímpeto e espírito de superação 

dos estudantes timorenses, que de prontidão se voluntariaram ao projeto e se 

engajaram no objetivo do trabalho, os quais muito nos ensinaram sobre valorizar o 

seu povo, os seus costumes e que o aprendizado desabrocha em momentos 

adversos.  

Por fim, abalizamos que a reciprocidade de experiências pessoais e culturais 

relevantes de cooperações multilaterais enriquece o conhecimento sobre diferentes 

realidades, culturas, sociedades e até mesmo sobre a própria maneira de 
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enxergarmos o mundo e os outros, traduzindo-se numa inclusão global. Isto, por sua 

vez, ajudar-nos-á a tornarmos pessoas mais conscientes, mais críticas e mais 

autoconfiantes. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES NORTEADORAS PARA A ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA 

 

Aferição prévia 

 

I. Vocês já ouviram falar em etnomatemática? Têm noção ou podem deduzir o 

que significa? 

II. Eram utilizados recursos didáticos para facilitar o entendimento dos conteúdos 

matemáticos em Timor-Leste? Quais? 

III. Existiam, durante os seus estudos de ensino fundamental e médio, 

laboratórios de ensino de matemática nas eskolas timorenses para aprofundar 

os saberes entre a teoria e a prática experimental? 

IV. O que você entende por quadrado (perfeito)? 

V. Quais são os conteúdos matemáticos que você considera correlatos com o de 

quadrado (perfeito)? 

 

Indagações realizadas durante e após as discussões levantadas nos encontros 

 

VI. O conteúdo de quadrado (perfeito) foi trabalhado no âmbito escolar 

timorense? De que forma? Havia interação com outros conteúdos 

matemáticos e com o contexto local? 

VII. Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos estudantes timorenses 

no processo de ensino e de aprendizagem de matemática na(s) eskola(s) que 

você estudou? 

VIII. Os conteúdos matemáticos trabalhados nas eskolas de Timor-Leste eram 

relacionados com o cotidiano do povo timorense? 

IX. Na sua opinião, a cultura timorense é valorizada no processo de ensino e de 

aprendizagem de matemática nas eskolas de Timor-Leste? E em outras 

disciplinas? 

X. Você considera que a montagem de Laboratórios de Ensino de Matemática e 

o uso de materiais didáticos, como objetos manipuláveis, podem facilitar o 

ensino e a aprendizagem de matemática?  

XI. Como você avalia a discussão do processo de ensino e de aprendizagem de 

matemática dos conteúdos abordados a partir do programa etnomatemática? 
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XII. Você pretende compartilhar os conhecimentos etnomatemáticos discutidos 

durante os encontros em Timor-Leste?  
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APÊNDICE B – SÍNTESE DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS ABORDADOS NOS 
ENCONTROS 

 
  
Primeiro encontro 
 

Ao se reunir pela primeira vez com o público timorense para discutir sobre  

conteúdos matemáticos relativos ao quadrado perfeito a partir da observação de 

valores da cultura timorense, fizemos perguntas para verificar os conhecimentos 

prévios dos mauberes acerca do que entendiam como quadrado perfeito e quais as 

temáticas que consideravam ter relação com o assunto chave. 

Posteriormente, enfatizamos a diversidade dos conteúdos matemáticos 

ligados à ideia de quadrado perfeito e apontamos quais seriam trabalhados 

buscando associar com a cultura timorense: área, potenciação, radiciação, 

fatoração, trinômio do quadrado perfeito, teorema de Pitágoras, Progressão 

Aritmética – PA e algumas curiosidades matemáticas. 

Logo em seguida, dialogamos acerca do tema central da estratégia 

metodológica: quadrado perfeito, a partir do aspecto geométrico da figura e o uso do 

geoplano. 

 

Dialogando sobre o quadrado (perfeito) 

 

Antes de tratarmos sobre quadrado perfeito e apresentar o geoplano, 

explanamos as características que compõem a figura geométrica plana quadrada. 

Segundo Souza (2012), as formas geométricas planas cujo contorno é 

fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam são chamados de 

polígonos. Cada segmento de reta que compõe o contorno do polígono representa 

um de seus lados. 

 
Figura 25 – Exemplos de polígonos 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Figura 26 – Exemplos de não polígonos 

 
 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Em um polígono podemos destacar os seguintes elementos: 

 
Figura 27 – Forma geométrica plana: quadrado 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Neste polígono, temos: 

 

 4 lados: AB, BC, CD e AD  

 4 vértices: A, B, C e D 

 4 ângulos internos: A, B, C e D 

 

De acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos, os polígonos 

podem ser classificados como: triângulo (3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos), 

quadrilátero (4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos), pentágono (5 lados, 5 vértices 

e 5 ângulos internos), hexágono (6 lados, 6 vértices e 6 ângulos internos), 

heptágono (7 lados, 7 vértices e 7 ângulos internos), octógono (8 lados, 8 vértices e 

8 ângulos internos), dentre outros. Se cada um desses polígonos, todos os lados 

têm comprimentos iguais e todos os ângulos possuem a mesma medida, dizemos 

então que todos esses polígonos são regulares. 

 

 



132 

 

Convexo                             Não convexo                 Convexo                      Não convexo 

Figura 28 – Exemplos de polígonos de acordo com o número de lados, vértices e ângulos internos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Os polígonos ainda podem ser classificados como convexos e não 

convexos. Dizemos que um polígono é convexo quando todo segmento de reta, 

cujas extremidades pertencem a esse polígono, tem todos os seus pontos no interior 

do polígono. Descrevemos que um polígono é não convexo quando existe pelo 

menos um segmento de reta, cujas extremidades pertencem a esse polígono, que 

não tem todos os seus pontos no interior do polígono. 

 

Figura 29 – Exemplos de polígonos convexos e não convexos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Como vimos anteriormente, o quadrilátero é um polígono que possui quatro 

lados e, conseqüentemente, quatro vértices e quatro ângulos internos, conforme 

exemplificado na figura 27 (quadrado). 

Os quadriláteros podem ser classificados conforme as figuras a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octógno                        Triângulo                      Pentágono               Quadrilátero 
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D D C 

A 

C 

A B B 

Paralelogramo                                    Trapézio                                       Côncavo 

Figura 30 – Classificação dos quadriláteros 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Os quadriláteros convexos, conforme a figura 30, são o paralelogramo e o 

trapézio, que também são considerados de quadriláteros notáveis. 

 Paralelogramo: Quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos. 

 

AB// CD            AD // BC 

 

Nesse caso, os ângulos opostos têm medidas iguais, ou seja: 

 

Med (A) = Med (C)  Med (B) = Med (D) 

 

 Trapézio: Quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. 

 

AB // CD 

Classificação dos paralelogramos: 

 

 Retângulo: quadrilátero que possui quatro ângulos internos retos; 

 Losango: quadrilátero que possui os quatro lados com as mesmas 

medidas; 

 Quadrado: quadrilátero que possui os quatro ângulos internos retos e 

os quatro lados com a mesma medida. 
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Figura 31 – Classificação dos paralelogramos 

 

 

  

  

  

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 

Pela definição e pelas imagens da figura 31, podemos constatar que o 

quadrado é, ao mesmo tempo, retângulo e losango, pois possui todos os ângulos 

retos e todos os lados com medidas iguais. 

Em suma, podemos definir o quadrado como uma figura geométrica plana, 

cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam 

(polígono), em que todos os segmentos de reta, cujas extremidades pertencem a 

esse polígono, têm todos os seus pontos no interior do polígono (convexo), 

possuindo 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos (quadrilátero), que é formado por 

dois pares de lados paralelos (paralelogramo) e todos os lados têm comprimentos 

iguais e todos os ângulos têm a mesma medida (polígono regular). 

Após os esclarecimentos necessários para a compreensão do que é um 

quadrado, podemos utilizar a imagem dele para ampliar as discussões matemáticas, 

quer sejam geométricas, algébricas ou aritméticas. 

Como analisamos que os assuntos elementares de área, perímetro e ângulo 

têm um nível de compreensão que não necessita de uma vasta discussão por parte 

dos mauberes, basicamente apresentamos a imagem abaixo e demos 

prosseguimento aos outros conteúdos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

       Retângulo         Losango   Quadrado 

Mesmo ângulo interno 

Mesma medida de lado 
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Figura 32 – Quadrado (perfeito) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 
 

Área = L x L = L2 

Perímetro = L + L + L + L = 4L 

Ângulo interno = 90º (noventa graus) 

Ângulo externo = 90º (noventa graus) 

Soma dos ângulos internos = 360º (trezentos e sessenta graus) 

 

Daqui em diante, vamos apresentar o valor atribuído à interpretação da leitura 

do termo do quadrado (perfeito) e a sua familiaridade com os números, que revela 

sua importância como mediador de outros assuntos, levando em conta a figura 

quadrada como unidade de medida.  

Potenciação 

 

Ao se reportar a uma linguagem matemática habitual, podemos dizer que um 

número natural n é um quadrado perfeito, se, e somente se, existir um número 

natural c, tal que n = c2. 

Portanto, simbolicamente: 

 

Seja n  N, n é um quadrado perfeito ↔  c  N│n = c2 

 

Notamos que um quadrado para ser perfeito, além de reunir todos os atributos 

anteriormente descritos que caracterizam um quadrado, deverá ter todos os lados 

iguais e possíveis de representação através de um número natural, 

L 

L 

L 

L 

Ângulo externo 

Ângulo interno 

Lado 
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independentemente de qual seja a unidade utilizada pelo Sistema Internacional de 

Unidades – SI21 (INMETRO 2012). 

Salientamos aqui, como ponto mais importante da definição de quadrado 

perfeito e da discussão conceitual, que torna a imagem visual inseparável da 

representação numérica, que todos os números que são quadrados perfeitos 

conseguem formar geometricamente um quadrado impecável, não só do ponto de 

vista visual, mas também para aplicabilidade de cálculos avançados. 

Para esclarecer essa regra, demonstramos um questionamento bem simples 

e a viabilidade de ser um quadrado perfeito utilizando o valor aproximado de π, que 

a princípio não seria um número natural, e o valor de π propriamente dito. 

Vejamos: A área de um terreno quadrangular é de 3,14 km2. Este terreno 

pode ser representado como um quadrado perfeito? Sim, pois o terreno tem 3,14 km 

de lado. Isso implica dizer que o terreno tem 314 metros de lado. Desse modo, o 

lado do terreno pode ser representado, em metros, pelo número natural 314. 

Agora, se este mesmo terreno quadrangular fosse de π km2, não poderia ser 

representado por um quadrado perfeito, por se tratar de um número irracional e que 

não pode ser transformado em natural, independentemente de qual escala seja 

usada, apesar de também formar uma figura quadrada, mas não perfeita. 

Depois de abordado o tema de uma forma geral, usamos a dinâmica de 

algumas atividades algébricas, mas sem associar com a imagem, ou seja, apenas 

com a simbologia numérica, sem demonstrar a ligação com a figura quadrática. 

 Suponhamos, para deixar claro, que o conceito fosse passado sem a figura: o 

que seria um quadrado perfeito? Poderíamos definir um quadrado perfeito sendo 

qualquer número natural que seja capaz de ser constituído pelo quadrado de um 

número também natural. Mas por que falamos que a potenciação “32” pode ser lida 

da seguinte forma: “três ao quadrado”? 

Ao resolver o exemplo acima “32”, temos que: 3 x 3 = 9. A leitura pode ser 

feita, de modo que nos dê uma noção de como se chegar ao resultado, a partir do 

auxílio da multiplicação, isto é: “três vezes três”. Como a multiplicação nada mais é 

do que um somatório de termos, inferimos que: 32 = 3 x 3 = 3 + 3 + 3 = 9.   

                                                 
21

 SI - Sistema Internacional de Unidades (sigla SI, do francês Systèmeinternational d'unités) é a 
forma atual do sistema métrico e é geralmente um sistema de unidades de medida concebido em 
torno de sete unidades básicas e da conveniência do número dez. É o sistema de medição mais 
utilizado do mundo, tanto nas relações comerciais quanto na ciência. O SI um conjunto sistematizado 
e uniforme de definiçõesque visa padronizar e facilitar as medições e as relações internacionais 
existentes nessa perspectiva. (INMETRO, 2012) 
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2 

Ao lermos o resultado em português pronunciamos: “três elevado ao 

quadrado é igual a nove”. Os adolescentes estudantes, brasileiros, timorenses e das 

demais nacionalidades que tivessem o idioma português como oficial, ao se 

depararem pela primeira vez com o conteúdo poderiam achar estranha a frase e 

indagar: “Seria um quadrado em cima de um número?”. Uma expressão, 

aparentemente, sem sentido. 

Não é por acaso que a expressão é pronunciada relacionando o expoente “2” 

a representação geométrica do quadrado:         (LINO, 2015). 

Nessa releitura, visualmente podemos observar o exemplo da seguinte forma:  

 

Figura 33 – Representação geométrica visual da expressão 3
2 

 

 

 

            x                      =                    +                  +                    = 

 

 

                                     (Quadrado Perfeito) 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 
Observamos que o resultado final se trata de um quadrado perfeito. 

Uma característica marcante dessa modalidade de número é que, no universo 

dos números naturais, somente os quadrados perfeitos têm raízes quadradas 

exatas. Aproveitando esse gancho, iniciamos a noção de radiciação pelo conteúdo 

visual dos quadrados perfeitos. 

 

4.4.1.3 Radiciação 

 

A título de lembrete, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Com 

efeito, no exemplo a seguir podemos destacar os seguintes elementos: 

Exemplo: √16 = 4 

2  Índice 

√  Radical 
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16  Radicando 

4  Raiz 

Quando utilizamos o índice igual a dois, estamos tratando de uma raiz 

quadrada. Lembramos aqui que nem sempre a raiz quadrada de um número natural 

é outro número natural. Seguindo a lógica da potenciação, os números quadrados 

perfeitos são aqueles cuja raiz quadrada é um número natural. Essa representação 

quadrática como linguagem visual pode ser percebida, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 34 – Representação geométrica visual de uma raiz quadrada exata
 

 

 

 

                   RAIZ QUADRADA  

 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

  
 Observamos um quadrado perfeito formado por 16 unidades de quadrados, 

que tem quatro quadrados em cada lado. Como dissemos, a radiciação é o inverso 

da potenciação e ao lermos o resultado em português pronunciamos: “quatro 

elevado ao quadrado é igual a dezesseis”.  

A expressão proferida em português tem origem latina e se ajusta da seguinte 

maneira: “quadractus radix 4 aequalis 16”. Quando nos dirigimos à etimologia da 

palavra “raiz”, utilizada na expressão “raiz quadrada”, que vem do latim radix e 

significa “lado”, apreendemos de outro ângulo a frase e as palavras começam a 

ganhar outro olhar e significado, tendo em vista que a área de um quadrado é o seu 

lado vezes o outro lado. Ou seja, um quadrado cujo lado equivale a quatro, sua área 

será igual a dezesseis.   

Temos também que √16 = 4, ao passo que usarmos o símbolo sem trazermos 

o índice, subtendemos que o índice é igual a dois. Logo, “raiz quadrada de 

dezesseis é igual a quatro”. Em latim: “radix quadratum 16 aequalis 4”. Extraindo 

para o português: “o lado do quadrado de área dezesseis é igual a quatro”. O 

símbolo √, por sua vez, teve origem na letra r, primeira da palavra radix (LINO, 

2015). 
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Explanamos, portanto, a linguagem visual da radiciação a partir de objetos da 

cultura timorense, como o tais, artefatos em cerâmica, etc. Outra forma de mostrar 

se que um número se trata de um quadrado perfeito, de uma forma consideração até 

mais fácil se não for trabalhado juntamente com a imagem, é a fatoração, que foi 

explorada no segundo encontro. 

 
Segundo encontro 
 

Dando continuidade aos assuntos que contribuem para o entendimento do 

conteúdo de quadrado perfeito, trabalhamos a fatoração. 

 

Fatoração 

 

 A fatoração é um assunto matemático que pode ser utilizado para determinar 

se um número é quadrado perfeito. Aproveitando-se desse método, se todos os 

fatores apresentarem expoente par, uma vez que os expoentes pares poderão ser 

escritos e decompostos como múltiplos do expoente 2 (aos pares), o número que 

está sendo fatorado será um quadrado perfeito. 

 

Utilizando a fatoração, examinaremos quais destes números (18, 25, 27, 44, 81, 146 

e 441) são quadrados perfeitos. 

 

 Figura 35 – Representação geométrica visual da fatoração do número 18
 

 

18|2 
9| 3 
3|3 
1| 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

  
 
Fatoração: 18 = 2 x 3 x 3 = 21 x 32 
Fatores:21 e32 
Expoente: Do fator 2, o expoente é o 1; do fator 3, o expoente é 2. 
Como o número de expoentes do fator 2 é ímpar, podemos concluir que 18 não é 
um número quadrado perfeito. 
 
25|5 
5|5 
 1|  
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Fatoração: 25 = 5 x 5 → 25 = 52  
Fatores: 5 x 5 = 52  
Expoente: Do fator 52, o expoente é 2. 
Como o expoente do fator é o número 2, que é par, então 25 é um 
número quadrado perfeito. 
 
27| 3 
9| 3 
3|3 
1| 
  
Fatoração: 27 = 3 x 3 x 3 = 33 
Fatores: 33 
Expoente: Do fator 3, o expoente é o 3. 
Como o número de expoentes do fator 3 é ímpar, podemos concluir que 27 não é 
um número quadrado perfeito. 
 
81| 3 
27| 3 
  9| 3 
  3| 3 
1|  
                                                                        
Fatoração: 81 = 3 x 3 x 3 x 3 → 81 = 34 = 92 
Fatores: 3 x 3 x 3 x 3 = 34= 32 x 32 
Expoente: Do fator 34, o expoente é 4, que é par (2 x 2). 
Como 4 é par, múltiplo do expoente 2, o número 81 é quadrado perfeito. 
 
146| 2 
73| 73 (primo) 
1| 
  
Fatoração: 146 = 2 x 73 = 21 x 731 
Fatores: 21 e 731 
Expoente: Do fator 2, o expoente é o 1; do fator 73, o expoente é 1. 
Como o número de expoentes do fator 2 e do fator 73 é ímpar, podemos concluir 
que 146 não é um número quadrado perfeito. 
 
441|3 
147|3 
 49|7 
 7|7 
1|  
 
Fatoração: 441 = 3 x 3 x 7 x 7 → 441 = 32 x 72 = 212 
Fatores: 32 e 72 
Expoente: Do fator 3, o expoente é 2, do fator 7, o expoente é 2. 
Como todos os fatores são pares, o número 441 é quadrado perfeito. 
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 Percebemos que a fatoração consiste em representar determinado número de 

outro modo, utilizando o recurso da multiplicação. A fatoração auxilia a escrita de um 

número ou uma expressão algébrica como produto de outras expressões e serve 

para identificar se um número é quadrado perfeito.  

As fatorações são formas diferentes de se representar um mesmo número, a 

exemplo do trinômio do quadrado perfeito, que é um caso de fatoração de expressão 

algébrica.  

 

Trinômio do quadrado perfeito 

 

Trinômio do quadrado perfeito é uma expressão algébrica formada por um 

polinômio com três monômios. Para ser trinômio, nenhum dos três termos do 

monômio podem ser semelhantes, e para ser quadrado perfeito, o trinômio deve ter 

duas características básicas: 

• Dois termos (monômios) do trinômio devem ser quadrados. 

• Um termo (monômio) do trinômio deve ser o dobro do produto das raízes 

quadradas dos dois outros termos.  

Exemplos:  

 

9x2 – 30x + 25               (3x – 5)2 

49x2 + 14x + 1               (7x + 1)2 

 

Talvez esse seja o assunto matemático que mais possa ser percebido o valor 

da interpretação da leitura das palavras “quadrado perfeito”. Ao se utilizar números 

naturais nos termos do trinômio do quadrado perfeito, temos duas formas de sempre 

apresentar geometricamente quadrados perfeitos: o quadrado da soma entre dois 

termos e o quadrado da diferença entre dois termos. 

Quadrado da soma entre dois termos 

 

O assunto abordado, que se relaciona com produtos notáveis e polinômios, 

após analisados esses conceitos matemáticos, podemos explorar o que seria o 

“Trinômio do quadrado perfeito”.  

Para tanto, vamos observar o quadrado da soma entre dois termos, que o 

quadrado da soma entre dois termos apresenta como forma geral a expressão: (a 
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+b)2. 

Ao utilizarmos a definição de potenciação e de produto entre dois polinômios, 

podemos decompor a expressão da seguinte forma: 

 

(a +b)2  = (a +b)(a + b) = a2 + ab + ba + b2  = a2 + 2ab + b2 

 

Os livros matemáticos que abordam esse tema, com a finalidade de facilitar a 

compreensão dos estudantes, descrevem o quadrado da soma entre dos termos 

assim: “o quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, 

mais duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do 

segundo termo”. 

Demonstramos a funcionalidade da escrita acima: 

 

(t + 1)2  

= t2 + 2.t.1 + 12 

= t2 + 2t+ 1 

·  

(3t + 7l)2 

 = (3t)2 + 2 (3t.7l) + (7l)2 

 = 9t2 + 42tl + 49l2 

 

O produto notável resultante: a2 + 2ab + b2 é chamado trinômio quadrado 

perfeito. 

 

Não é por acaso que a nomenclatura é “trinômio quadrado perfeito”, haja 

vista que o quadrado da soma entre dois termos (trinômio quadrado perfeito) pode 

ser representado geometricamente, por se tratar de um quadrado perfeito. 

A associação visual do termo com a imagem quadrática pode ser entendida a 

partir da explicação abaixo. Suponhamos um quadrado cuja medida do lado é (a + 

b), isto é, com área: 

A (área) = (a + b)2. A expressão a2 + 2ab + b2 sugere a soma de quatro áreas. 

A área de um quadrado de lado a, cuja área é dada por A = a2; a área de um 

quadrado de lado b, cuja área é dada por A = b2; duas vezes a área de um retângulo 

de lados a e b, cuja área é dada por ab. Em seguida, decompomos esse quadrado 
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em quatro partes, conforme a figura 36: 

 

Figura 36 – Representação do trinômio do quadrado perfeito: o quadrado da soma entre dois termos
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Temos então que a somas das áreas a2, b2, ab e ab, representadas na figura 

36, equivale à área do quadrado de lado (a + b) que é dada por A = (a + b)2, 

representada na figura 37. 

Fatorando a figura 36, temos: 

 

Figura 37 – Representação da fatoração do quadrado da soma entre dois termos
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

a
2 

b2 

ab 

ab 

a b 

a 

b 

a 

a
2 

a 

a a a.b 

b 

a a.b 

b 

b2 b 
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Podemos formar a área do quadrado inicial, vista na figura 36, ao adicionar as 

áreas de cada parte obtida, de acordo com a representação da figura 37. 

A = a2 + ab+ ab + b2 = a2 + 2ab + b2 

Do mesmo modo que A = (a + b)2. 

Justificamos, na forma geométrica, a igualdade: (a + b)2 = a2 + 2ab + b2. 

No que diz respeito ao quadrado da diferença entre dois termos, 

representamos pela expressão: (a - b)2. 

Seguindo a mesma lógica utilizada para o quadrado da soma entre dois 

termos, que faz uso da definição de potenciação e de produto entre dois polinômios, 

podemos escrever: (a - b)
2 
 = (a - b)(a - b) = a

2
 - ab - ba + b

2 
 = a

2
 - 2ab + b

2
 

 

Quadrado da diferença entre dois termos 

 

Assim como no quadrado da soma entre dois termos, o quadrado da 

diferença entre dois termos, cujo produto notável resulta: a2 - 2ab + b2, também é 

chamado trinômio quadrado perfeito. 

Segundo Ribeiro (2013), podemos representar o resultado encontrado como 

“o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, 

menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do 

segundo termo.” 

Para mostrar o fenômeno do quadrado perfeito, vamos utilizar a mesma 

fatoração da figura anterior (o quadrado da soma), na intenção de resultar a imagem 

final do quadrado da diferença. 

 
Figura 38 – Representação da fatoração do trinômio do quadrado perfeito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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b 

b2 b 
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A ideia da diferença do quadrado de dois termos é: a2 – 2ab + b2. Logo, 

vamos subtrair do quadrado vermelho (a2) os retângulos amarelos (ab) e acrescentar 

o quadrado preto (b2). 

 

Figura 39 – Representação do quadrado da diferença entre dois termos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 

Representamos geometricamente, portanto, a fatoração do trinômio quadrado 

perfeito da forma a2 - 2ab + b2 e o resultado final do quadrado da diferença entre 

dois termos (trinômio do quadrado perfeito). Sempre nossas intervenções primavam 

por exemplificações que atraíssem situações problema do cotidiano timorense, como 

visto nos dois exemplos a seguir. 

Exemplo 01: O MEC de Timor-Leste recebeu a doação de um terreno 

quadrado para construir uma quadra de vôlei (área vermelha), dois ambientes de 

dança (áreas amarelas) e um vestuário (área preta), conforme a figura abaixo. 

a.b 

Representação 

final de (a – b)2 

a 

b2 b 

Parte duplicada da 
subtração a.b que se anula 
com o somatório de b2 

b 

a - b 

a 

a - b 

ab 

a - b 

a - b 
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Sabendo que a raiz quadrada da figura corresponde a 9 metros, determine a área de 

cada ambiente de dança e a do vestuário. 

 

Figura 40 – Exemplo de atividade de conteúdo matemático  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 
 
 Exemplo 02: Uma artesã timorense, para divulgar o seu trabalho e demonstrar suas 

habilidades, quis confeccionar cinco “tais” quadriculados com tamanhos sequenciais de 

quadrados perfeitos, estilo xadrez, com cada quadradinho medindo um 1cm2. De acordo 

com o esquema a seguir, escreva o número correspondente a cada letra apresentada 

para obter parte da sequência dos números quadrados perfeitos e diga quanto media 

cada lado dos tais, respectivamente. 

 
3249cm2 3364cm2 B      3600cm2           D 
 
 
      + 115                 +A  +119  +C 
 

a) Que regularidade pode ser observada no método utilizado pela artesã para 

obter a sequência de números quadrados perfeitos? 

b) Se a artesã quisesse confeccionar mais três “tais” seguindo a mesma lógica 

6t 

36m
2 6t 

t2 



147 

 

seqüencial, quais seriam as áreas dos tecidos adicionais? 

 

Recordamos que há uma gama de conteúdos matemáticos que envolvem o 

quadrado geométrico. Ao verificarmos a fórmula do Teorema de Pitágoras, notamos 

uma linguagem que converge em sua plenitude na interpretação da leitura do termo 

quadrado perfeito proposta nesta pesquisa, entretanto, em regra os quadrados não 

são trabalhados no campo visual, conforme tratamos a seguir. 

 

Teorema de Pitágoras 

 

Quando abordamos assuntos que têm, em sua essência, números com 

expoentes elevados ao número 2, podemos assegurar que se sua relação estiver 

expressa em números naturais, estamos trabalhando com quadrados perfeitos. 

O Teorema de Pitágoras é um teorema cuja fórmula é a seguinte: a2 + b2 = c2. 

Logo, se a raiz quadrada de c for um número natural, os quadrados que geralmente 

estão implícitos nas explicações matemáticas serão perfeitos e a imagem mental 

pode reforçar a assimilação do conteúdo, uma vez que a leitura da fórmula começa 

a fazer sentido com sua aplicabilidade, e o estudante consegue enxergar a imagem 

por trás da fórmula.  

De uma forma geral, mesmo que sejam contextualizadas, as questões e as 

aplicações que envolvem o Teorema de Pitágoras trazem apenas a imagem do 

triângulo retângulo, mas sem trazer a percepção visual do por que o quadrado do 

lado correspondente à hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos (C2 = A2 + 

B2). 

Figura 41 – Representação usual do Teorema de Pitágoras
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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A
2
 (cateto oposto) 
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Ao fazermos uma releitura com a imagem dos quadrados inserida no 

raciocínio do Teorema de Pitágoras, tornamos mais nítida a definição que compõe a 

questão interpretativa da fórmula e enxergamos melhor a sua estruturação. 

 

Figura 42 – Representação do Teorema de Pitágoras utilizando a semântica quadrática
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

A representação simbólica da figura 42 e a expressão composta no Teorema 

de Pitágoras nos remetem a ideia de que a área do quadrado branco (referente à 

hipotenusa) é igual a soma das áreas dos quadrados dos catetos (quadrados 

amarelo e vermelho), ganhando assim um novo significado visual. 

Salientamos que existem mais de 370 demonstrações do Teorema de 

Pitágoras e que sua importância e aplicabilidade nas situações da vida real levam 

muitos matemáticos a considerarem esse assunto como o mais essencial da 

matemática. Pontuamos ainda que a descoberta dos números quadrados (perfeitos) 

é atribuída à Escola Pitagórica, além de diversos outros descobrimentos, como o 

primeiro número irracional: a raiz quadrada de 2 “√2”, que foi percebida no cálculo 

C
2
 (hipotenusa) 

B
2
 (cateto adjacente) 

A
2
 

(cateto 

oposto) 
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da diagonal do quadrado. 

  

Terceiro Encontro 

 

Houve um aprofundamento sobre o tema, demonstrando o significado de 

quadrado perfeitos ligado a ideia de sequência, sempre dando ênfase a arte visual e 

a cultura timorense, e ao final do encontro foram apresentadas algumas curiosidades 

matemáticas. 

 

Progressão Aritmética – PA  

 

Como dissemos anteriormente, os quadrados perfeitos são provenientes dos 

números naturais. Podemos conhecer também os quadrados perfeitos a partir do 

somatório dos números ímpares, ou seja, uma sequência. 

Vejamos:  

O primeiro termo ímpar é 1. O primeiro quadrado perfeito também é 1, pois 

12=1. 

Vamos demonstrar que ao realizar o somatório dos números ímpares, o 

número de termos somados corresponderá ao quadrado perfeito seqüencial. 

Logo: 

 

1 + 3 = 4 = 22 (A soma dos 2 primeiros números ímpares corresponde 

ao segundo quadrado perfeito) 

1 + 3 + 5 = 9 = 32 (A soma dos 3 primeiros números ímpares 

corresponde ao terceiro quadrado perfeito) 

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42 (A soma dos 4 primeiros números ímpares 

corresponde ao quarto quadrado perfeito) 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52 (A soma dos 5 primeiros números ímpares 

corresponde ao quinto quadrado perfeito) 

 

Portanto, podemos concluir que: 

  A soma dos n primeiros números naturais ímpares é o n-ésimo quadrado 

perfeito. 

 Podemos representar os números naturais ímpares por 2k + 1, sendo k um 
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número natural. Isso nos possibilita perceber que a sequência numérica dos 

números naturais ímpares se trata de uma Progressão Aritmética – PA, pois a partir 

do 2º termo, a diferença entre um número natural ímpar e seu antecessor resulta em 

um valor constante: 2. O valor constante dessa sequência é chamado de razão da 

PA.  

 

Ex: 3 – 1 = 2 

 5 – 3 = 2 

 17 – 15 = 2 

 3495 – 3493 = 2 

 

 Observamos que na sequência dos números naturais ímpares a razão possui 

valor igual a 2. 

 Em uma PA podemos determinar qualquer termo ou o número de termos com 

base no valor da razão e do 1º termo, sabendo que o 1º termo natural ímpar é igual 

a 1. Para tais cálculos, basta utilizar a seguinte expressão matemática: 

 

an = a1 + (n – 1) . r 

 

Exemplo: 

 

Sabendo que o 1º termo de uma PA é igual a 1 e que a razão equivale a 2, 

determine o valor do 18º termo dessa sequência numérica. 

 

a18 = 1 + (18 – 1) . 2 

a18 = 1 + 17 . 2 

a18 = 1 + 34 

a18 = 35 

 

O 18º termo da PA em questão é igual a 35. Desse modo, o 18º termo natural ímpar 

corresponde a 35. 

Ainda temos como determinar o somatório dos termos de uma PA, através da 

fórmula: 
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Lembramos que o somatório dos n termos dos números naturais ímpares é 

equivalente ao n-ésimo quadrado perfeito.  

 

Exemplo 

 

Na sequência numérica (1, 3, 5, 7, 9, 11, ...), determine a soma dos 27 primeiros 

termos. 

 

Cálculo da razão da PA (Sabemos que a razão dos números naturais ímpares é 2. 

 

3 – 1 = 2 

5 – 3 = 2 

 

Determinando o 27º termo da PA 

 

a27 = 1 + (27 – 1) . 2 

a27 = 1 + 26 . 2 

a27 = 1 + 52 

a27 = 53 

Soma dos termos 

 

S27 = (a1 + an) . n 

                 2 

S27 = (1 + 53) . 27 

                 2 

S27 =      1458 

                 2 

S27 = 729 

 

A soma dos 27 primeiros números naturais ímpares da PA (1, 3, 5, 7, 9, 11, ...) 

equivale a 729. 

Concluímos que o 27º quadrado perfeito é 729. Inferimos que 272 = 729. 



152 

 

Figura 43 – Representação dos dez primeiros quadrados perfeitos
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

 
A figura 43 traz essa demonstração de maneira visual, para que possamos 

enxergar a formação dos dez primeiros quadrados perfeitos e sua relação com os 

termos ímpares, que foram separados por cores, para facilitar o entendimento. 

 
Curiosidades matemáticas intrínsecas ao conceito de quadrado perfeito  
 

Quando “concluímos” que a soma dos n primeiros números naturais ímpares 

é o n-ésimo quadrado perfeito no subtópico anterior (PA), não podemos afirmar isso 

apenas com pequenos testes numéricos.  

Para tanto, valemo-nos da indução matemática, que é um método de prova 

matemática usado para comprovar a verdade de um número infinito de proposições. 

Não é nosso propósito se deter ao método da indução para validar as informações 

aqui trazidas, mas faremos um esboço para facilitar a compreensão. 

A forma mais trivial e mais comum de indução matemática prova que um 

enunciado vale para qualquer número natural n e se baseia em dois passos: 

 

A base: mostrar que o enunciado serve para n = 1; 
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O passo indutivo: mostrar que, se o enunciado vale para n = k, então o 

mesmo enunciado vale para n = k + 1. 

 

Consideramos importante pontuar essa discussão, pois os quadrados 

perfeitos advêm dos números naturais. Ao dividirmos um número natural n por 2, 

obtemos um quociente q e um resto que pode ser 1 (um)  ou 0 (zero): 

 

n/2 = q  n/2 = q   

Resto = 1  Resto = 0  

 

Desse modo, ao dividimos um número natural n por 2, encontramos um 

quociente q, tal que o número natural poderá ser representado por  n = 2q + 1 ou n = 

2q + 0. 

Como os números naturais que deixam resto 1, quando divididos por 2, são 

os números ímpares, o 2k + 1 atribuído no subtópico referente à PA, e os números 

naturais que deixam resto zero, quando divididos por 2, são os números pares, 

temos as seguintes definições: 

 

 Um número natural n é considerado um número par, se existir um 

número natural k tal que n = 2k. 

 Um número natural n é considerado um número ímpar, se existir um 

número natural k tal que n = 2k + 1. 

 

Voltamos à afirmação: 

A soma dos n primeiros números naturais ímpares é o n-ésimo quadrado 

perfeito. Vamos provar por indução matemática: 

 

Desejamos mostrar que P(n): 1+3+…+ (2n−1) = n2 

  

Caso Base: P(1): 1 = 12  

P(n): 1+3+…+ (2n−1) = n2 =  ∑ n termo ímpar. 

P(n+1): 1+3+…+(2n−1)+(2n+1) = n2+(2n+1) = (n+1)2 

 

Vamos demonstrar com n = 5. 

Caso Base: P(1): 1 = 12  
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P(5): 1+3+…+ (2.5−1) = 52 =  1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25  

P(5+1): 1+3+…+(2.5−1)+(25+1) = 52+(2.5+1) = 25 + 11 = (5+1)2 = 36 

Pela nossa definição trabalhada e através da indução matemática, podemos 

deduzir que qualquer número par pode ser expresso por 2k. 

Assim, todo número par quadrado pode ser expresso por (2k)2 = 4k2 

Desse modo, o número resultante é divisível por 4. 

Portanto, podemos afirmar que qualquer quadrado perfeito par é divisível 

por 4. 

Exemplos: 82 = 64    64/4 = 16 

39762 = 15808576   3976/4 = 3952144 

 

Sabemos também que o algarismo da unidade de um número só pode ser 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. 

Ao elevarmos qualquer número ao quadrado, devido ao seu algarismo final 

(unidade), apenas podemos obter os seguintes números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 

ou 81. 

Portanto, os números quadrados (perfeitos) terminam apenas em 0, 1, 4, 5, 6, 

ou 9. 

Exemplos: √44442 é um número natural? 

             √657 é um número natural? 

             √93 é um número natural? 

             √228 é um número natural? 

Resposta: Nenhum dos números acima é uma raiz quadrada exata, logo, não 

são números naturais. Como podemos perceber, os quadrados perfeitos não 

terminam em 2, 3, 7 ou 8. 

Como curiosidade matemática, podemos ainda deduzir quantos quadrados 

possíveis podem ser formados através de uma figura formada por uma sequência de 

quadrados perfeitos, onde o valor de possibilidades corresponde ao somatório dos 

quadrados perfeitos. Para tanto, vamos demonstrar a fórmula da soma dos 

quadrados dos "n" primeiros números naturais não nulos e associá-la a uma 

explanação visual, consoante as observações de Maier (2005) e Pinto et. al. (2011) 

a seguir: 
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{12 + 22 + 32 + 42 + 52 + 62 + ... + n2} 

Primeiramente, vamos ver quanto vale (a+b)3. 

Decompondo: 

(a + b)3 = (a + b) · (a + b) · (a + b) 
(a + b)3 = (a + b)2 · (a + b) 
(a + b)3 = (a2 + 2ab + b2) · (a + b) 
(a + b)3 = a3 + a2b + 2a2b + 2ab2 + ab2 + b3 

(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

Ao obter esta fórmula, vamos aplicá-la em (p + 1)3
. 

(p + 1)3 = p3 + 3p2 · 1 + 3p · 12 + 13  
(p + 1)3 = p3 + 3·p2 + 3·p + 1 

Agora vamos substituir nesta fórmula o valor de "p" pelos números naturais, a partir 

de 0 até um valor "n". 

p=0 =>  (0+1)3= 03+3·02+3·0+1 = 13 
13+3·12+3·1+1 = 23 
23+3·22+3·2+1 = 33 
33+3·32+3·3+1 = 43 

... 
n3+3·n2+3·n+1=(n+1)3 
 

 

p=1 =>  (1+1)3= 
p=2 =>  (2+1)3= 
p=3 =>  (3+1)3= 

... ... 

p=n =>  (n+1)3= 

Agora vamos trabalhar em cima da coluna destacada. Veja o gráfico abaixo: 

 

Veja que separamos cada grupo de parcelas semelhantes das equações com 

blocos de cores diferentes. Vamos somar todas as equações. Como a soma é 

comutativa, ou seja, não importa a ordem das parcelas que a soma é a mesma, 

vamos somar primeiro os termos semelhantes do grupo vermelho, depois do verde e 

assim sucessivamente: 

03+13+23+33+...+n3      O zero ao cubo é zero, portanto não entra no somatório do bloco 
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vermelho:  
13+23+33+...+n3 

 

3·02+3·12+3·22+3·32+...+3·n2     Colocando o 3 em evidência no bloco verde e tirando 
o zero, que não interfere, temos: 
3·(12+22+32+...+n2)          

 

3·0+3·1+3·2+...+3·n     Colocando o 3 em evidência no bloco azul e tirando o zero: 

3·(1+2+3+...+n) 
 

1+1+1+...+1               O algarismo 1 aparece (n+1) vezes, portanto esta soma vale: 

(n+1) 
 

13+23+33+...+n3+(n+1)3 
 

Agora que sabemos quanto vale cada bloco, vamos colocá-los na mesma 

ordem de onde tiramos. A ordem é esta: 

 

Portanto, substituindo as cores pelos seus valores, temos: 

13+23+...+n3 
 

+ 3·(12+22+...+n2) 
 

+ 3·(1+2+...+n) 
 

+ (n+1) 
 

= 13+...+n3+(n+1)3 
 

O que estamos procurando é a soma dos quadrados (e ela já esta na 

equação acima, no bloco verde), portanto, vamos chamá-la de "S" para simplicar. 

13+23+...+n3 
 

+   3·S  
 

+ 3·(1+2+...+n) 
 

+ (n+1) 
 

= 13+23+...+n3+(n+1)3 
 

Todos os termos ao cubo do bloco vermelho irão se cancelar com os termos 

ao cubo do bloco roxo (pois um está de um lado da equação e outro do outro lado), 

no momento temos: 

  0  
 

+   3·S  
 

+ 3·(1+2+...+n) 
 

+ (n+1) 
 

= (n+1)3 
 

O bloco vermelho pode ser retirado. No bloco azul temos dentro dos 

parênteses a soma dos "n" primeiros número naturais, que seguem como uma 

Prograssão Aritmética – PA, de razão r = 1, primeiro termo a1=1 e último 

termo an=n e o número de termos é o próprio "n". Utilizando a fórmula da 

soma "n" primeiros termos de uma PA, temos: 
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Agora podemos substituir no bloco azul o valor de dentro dos parênteses pelo valor 

que achamos: 

  3·S  
 

+ 3·(1+n)·n/2 
 

+ (n+1) 
 

= (n+1)3 
 

Não precisamos mais dos blocos: 

 

Vamos multiplicar os dois lados da equação por 2: 

6S + 3(1+n)n + 2(n+1) = 2(n+1)
3
 

Como é o "S" que queremos, vamos isolá-lo: 

6S = -3 (n+1) n -2(n+1)+2(n+1)3 

Podemos colocar o (n+1) em evidência no lado direito da equação 

6S=(n+1)·[-3n-2+2(n+1)2] 

Vamos desenvolver o quadrado do lado direito e efetuar alguns cálculos: 

6S=(n+1)·[-3n-2+2(n2+2n+1)] 
6S=(n+1)·(-3n-2+2n2+4n+2) 

6S=(n+1)·(2n2+n) 
6S=(n+1)·n(2n+1) 

Agora podemos "passar" o 6 para o outro lado e isolar nosso "S" . 

 

n = Número de unidades que formam o lado do quadrado, isto é, o número que será 

elevado à potência de 2  n2 

Esta é a fórmula da soma dos quadrados dos "n" primeiros números naturais não 
nulos. 
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Exemplificando com a figura22 abaixo:  

Figura 44 – Resolução de problema envolvendo quadrados perfeitos
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   12 = 1 . 1 = 1 
 
    

22 = 2 . 2 = 4 
 
    

32 = 3 . 3 = 9 
 
    
                                    42 = 4 . 4 = 16 
   
 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 

 
 
 No exemplo supracitado, visualizamos que é possível formar 30 quadrados 

perfeitos de maneira aleatória, a partir de uma figura formada por sequência de 

quadrados perfeitos, cujos lados são compostos por 4 quadrados. Essa 

demonstração ficou bastante clara com o uso do Geoplano e do slide no encontro. 

 Isso implica dizer que se tivermos uma figura quadrática, composta por x 

quadrados de lado, simbolizando e formando um novo quadrado perfeito maior, que 

agrupa todos os outros quadrados perfeitos menores, podemos dizer que a 

quantidade possível de formação aleatória de quadrados nessa figura será o 

somatório dos n primeiros quadrados dos números naturais que compõem o lado x 

dessa figura: (12 + 22 + ... + x2). 

 Percebemos ainda uma relação entre o tamanho das figuras e número de 

                                                 
22

 As demonstrações supracitadas foram discutidas em sala de aula na disciplina de Teoria dos 
Números e apresentadas aos timorenses no terceiro encontro. 

∑(1
2
 + 2

2
 + 3

2 
+ 4

2
) = 1 + 4 + 9 + 16 = 30 

 

 

 

  

= (4 + 1) 4 (2.4 + 1) = 30 

               6 
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quadrados em cada agrupamento, uma vez que as utilizações de todos os 

quadrados só podem formar um único quadrado, que corresponde ao quadrado 

maior e a potenciação 12 = 1 e, à medida que a utilização do número de quadrados 

de lado x é diminuída, aumento o número de quadrados que podem ser formados 

com determinada quantidade. Desse modo, ao utilizarmos um único quadrado, 

teremos a possibilidade de formar x2 quadrados perfeitos, por se tratar de uma 

grandeza inversamente proporcional. 

 
Quarto encontro 
 

No quarto e último encontro para tratar de conteúdos matemáticos, que foi 

mais demorado que os outros, exploramos o caráter transdisciplinar da matemática, 

e que o despertar da leitura interpretativa e intuitiva através da introdução de 

materiais visuais, virtuais e manipulativos além de auxiliarem os estudantes tidos 

como normais, podem ajudar estudantes com necessidades especiais, de forma 

inclusiva, por intermédio do estímulo de outros sentidos, como o tátil, o visual, numa 

ideia de compensação.  

Convidamos os alunos timorenses a produzirem, de maneira coletiva, o 

dispositivo de Gattegno, objeto manipulável de baixo custo que complementaria de 

forma visual alguns conceitos trabalhados concernentes ao de quadrado perfeito, a 

partir de materiais simples, como: cartolina, isopor, madeira, palitos, ligas, régua, 

cola, lápis de colorir e tesoura, os quais poderiam ser confeccionados nos locais 

mais remotos de Timor-Leste.  

Logo após, enfatizamos a existência e instigamos os mauberes a 

pesquisarem inúmeros outros materiais didáticos manipuláveis além do geoplano em 

uma abordagem multicultural, que são direcionados ao ensino de matemática e que 

podem compor um LEM, primando pelos de fácil manipulação e que podem ser 

inseridos nas séries iniciais. 

Os MDs permitem auxiliar na aprendizagem significativa e envolver assuntos 

de mudança de base numérica, propriedades dos números inteiros (comutativa, 

associativa e distributiva), fatoração algébrica, cálculo de perímetros, áreas e 

volumes de formas ou de sólidos geométricos, entre outros. Citamos como 

exemplos: o Tangram, o ábaco, material dourado e alguns jogos.  

Abrimos também um espaço maior de discussão e de descontração do que 

nos outros encontros, que pudesse proporcionar uma discussão mais ampla, trocar 
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experiências, recapitular e ponderar os conteúdos abordados, com a expectativa do 

enriquecimento mútuo de saberes entre nós e os mauberes. 

Por fim, tentamos conscientizá-los e sensibilizá-los da importância de colocar 

em prática ações pedagógicas de ensino e de aprendizagem baseadas na 

etnomatemática, dando o devido valor à cultural local e ao contexto social timorense, 

da sintonia entre o ensino de matemática e as situações do cotidiano de Timor-

Leste.  

 

 


