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RESUMO 

 

Por intermédio de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa, o presente trabalho busca fazer uma 

reflexão sobre a importância da inserção de conteúdos histórico-culturais africanos no currículo 

escolar brasileiro de matemática, de maneira a desenvolver uma maior consciência cultural. 

Dessa forma, tendo já em vista a importância de tais conteúdos, são propostas atividades onde 

a Geometria Sona, que traz questões históricas e culturais do povo Cokwe da África, é vista 

como uma prática pedagógica a ser trabalhada nas aulas de matemática, objetivando, nesse 

contexto, trazer uma abordagem diferenciada no pensamento matemático do aluno através de 

tópicos históricos e culturais africanos, mais especificamente do povo Cokwe do nordeste da 

África. 

Haja vista que o objetivo central do presente trabalho trata da tentativa de realizar uma 

comunicação entre os referidos tópicos histórico-culturais africanos com conteúdos de 

geometria, progressão aritmética e composição de funções, utilizando como meio comunicador 

entre essas duas áreas, a etnomatemática. 

 Encontra-se também ao longo do presente trabalho, algumas leis e diretrizes criadas pelo Poder 

Legislativo brasileiro com o intuito de difundir a e assegurar o ensino sobre a história e cultura 

afro-brasileira e africana trazendo, dessa forma, uma maior diversidade no Currículo Oficial da 

Rede de Ensino.   

 

 

Palavras-chave: Geometria Sona. História e Cultura Africana. Etnomatemática. Políticas 

Educacionais Afirmativas.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Through a bibliographical and qualitative research, the present work seeks to reflect on the 

importance of the insertion of African historical-cultural contents in the Brazilian school 

curriculum of mathematics, in order to develop a greater cultural awareness. Thus, considering 

the importance of such contents, activities are proposed where Sona Geometry, which brings 

historical and cultural issues of the Cokwe people of Africa, is seen as a pedagogical practice 

to be worked on in mathematics classes, aiming, in this In this context, a differentiated approach 

in the student's mathematical thinking through African historical and cultural topics, more 

specifically the Cokwe people of northeastern Africa. 

It should be noted that the central objective of the present work is the attempt to make a 

communication between the aforementioned African historical-cultural topics with contents of 

aritmética progression and composition of functions, using as communication medium between 

these two areas, ethnomathematics. 

 It is also along the present work, some laws and guidelines created by the Brazilian Legislative 

Branch with the intention of disseminating and assuring the teaching about Afro-Brazilian and 

African history and culture, bringing, in this way, a greater diversity in the Official Curriculum 

of Teaching network. 

 

Keywords: Sona Geometry. African History and Culture. Ethnomathematics. Affirmative 

Educational Policies.  
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INTRODUÇÃO 

 

Há uma antiga tradição africana dos Cokwe do Nordeste da Angola, na qual segundo 

Gerdes (1993), estes reuniam-se no centro de suas aldeias ou nos acampamentos de caça, onde 

sentavam-se à volta de fogueiras ou à sombra de árvores frondosas e assim passavam um tempo 

em conversas ilustradas no chão arenoso, formando, dessa maneira, pictogramas que continham 

suas histórias e tradições. Esses desenhos eram chamados Sona no plural e no singular Lusona.   

A partir desse contexto cultural da tradição dos Sona, propõe-se, baseado nos PCN, 

um estudo sobre a importância da inserção de conteúdos da história e cultura afro-brasileira e 

africana nos currículos e nos livros didáticos brasileiros como nos é assegurado na Lei 10639/03 

e nas diretrizes formuladas para permitir sua implementação.  

Dessa forma, o presente trabalho, com o intuito de trazer um diálogo entre conteúdos 

matemáticos e conteúdos histórico-culturais africanos, apresenta atividades nas quais através 

dos pictogramas dos Sona é desenvolvida a conceituação dos seguintes tópicos da matemática: 

  Sequência numérica; 

 Progressão Aritmética (P.A.); 

 P.A. crescente e P.A. decrescente; 

 Indução finita; 

 Composição de funções e 

 Alguns conceitos básicos da geometria plana. 

Segundo Oliva (2009), até meados dos anos 1990, a história da África não era de fato 

estudada nas escolas brasileiras uma vez que a retratação do continente africano era feita de 

maneira secundaria, associada ao período marítimo dos séculos XV e XVI, período esse 

marcado por grande turbulência devido aos seus processos históricos legados do imperialismo 

e manchado pelo tráfico de escravos africanos. Porém, esse quadro sofreu grandes modificações 

a partir de 1996, pois uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) estava entrando em vigor, 

juntamente com os PCN, sendo que estes traziam a possibilidade, porém não a obrigatoriedade 

do estudo da temática história e cultura afro-brasileira. 

Foi apenas no ano de 2003 que esses estudos foram de fato assegurados, pois neste 

momento entrava em vigor a Lei 10639/03 que tornava obrigatório o ensino de conteúdos 

histórico-culturais africanos em todas as escolas do Brasil: 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, 

torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro- Brasileira.  
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§ 1ª - O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política pertinente à História do Brasil.  

§ 2ª - Os Conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras. 15 Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de 

novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra.” (Brasil, 2003) 

 

Seguindo para o ano de 2004, houve mais um avanço significativo nessa direção, pois 

foram formuladas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Porém, mesmo com 

todos esses vetores apontando para a real necessidade da inserção de conteúdos multiculturais 

envolvendo a história da África nos currículos brasileiros, no que se refere a matemática não 

são observadas muitas mudanças nessa direção, pois segundo Oliveira (2014), os futuros 

professores de matemática não têm sido preparados para trabalhar com questões 

interdisciplinares que abordam especificamente esse tema. 

Neste sentido, com o intuito de romper tais barreiras, o presente trabalho pretende 

trazer uma proposta diferente, voltada para os futuros professores de matemática, onde serão 

apresentadas atividades nas quais a matemática poderá ser observada num contexto histórico-

cultural africano. Para tanto serão sugeridos a utilização do software livre Geogebra e também 

materiais manipulativos como cartolina, E.V.A. ou até mesmo o chão arenoso para a realização 

das construções matemáticas. 

Com relação à utilização do software livre Geogebra, observa-se que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) com finalidades educativas tem se tornado uma potente 

ferramenta apropriada pelos professores na elaboração de suas atividades de ensino, porém é 

importante ressaltar que sua potencialização será ditada pelo uso adequado e pela exploração 

intensa de suas reais capacidades, como sugere Coll et al.: 

É portanto nos usos que são mediados pelos três elementos do triângulo interativo 

(professor, aluno e conteúdos), seja condicionando e determinando as formas de 

organização da atividade conjunta, seja construindo um ambiente ou espaço de ensino 

e aprendizagem, a relação da qual cabe esperar, em nosso critério, que o potencial das 

TIC para transformar e inovar as práticas educacionais se expresse com especial 

intensidade (COLL et al., 2010, p. 86). 

Refletindo agora a respeito da prática sob a qual este trabalho se desenvolve, conclui-

se que trata-se da transversalidade, onde o fenômeno de interesse, que é o estudo da história e 

cultura afro-brasileira e africana, corta todas as disciplinas escolares transversalmente, sendo 

que nenhuma dessas a contém integralmente.  
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Segundo Figueiró (2000), os temas transversais dizem respeito a conteúdos de caráter 

social que devem ser incluídos no currículo, porém, devem ser trabalhados de maneira distinta, 

ou seja, não como uma área de conhecimento específica, mas como um conteúdo a ser 

ministrado no interior das mais diversas áreas estabelecidas. 

Dessa forma, para compreender melhor qual pode ser o ponto de intersecção entre a 

matemática e o fenômeno de interesse do presente trabalho, propõe-se neste momento, uma 

análise das competências e objetivos básicos da matemática segundo a ótica que José Carlos de 

Libâneo traz em seu livro Didática, realizando assim uma consonância entre as duas questões. 

Segundo Libâneo (1994), a matemática cumpre dois objetivos básicos, sendo esses: 

Tabela 1: Objetivos Básicos da Matemática 

1º) Desenvolvimento de habilidades de 

contagem, cálculo e medidas: 

2º) Desenvolvimento de estruturas lógicas de 

pensamento: 

Observando nesse sentido a resolução de 

problemas ligados à vida prática cotidiana e 

tarefas escolares. 

Através do domínio e aplicação dos conteúdos, 

levando a formação do raciocínio e do 

pensamento independente e criativo, trazendo 

aos alunos novos conhecimentos teóricos e 

práticos. 

Fonte: Da autora, 2018 

Dentre os objetivos básicos da matemática citados por Libâneo (1994), observando a 

tabela acima, quanto ao desenvolvimento de estruturas lógicas de pensamento, ao pensar-se na 

formação do raciocínio lógico e no desenvolvimento do pensamento independente e criativo 

vinculados aos fenômenos de interesse desse trabalho, desenvolveram-se algumas hipóteses de 

como ambos os campos podem ser trabalhados conjuntamente, não perdendo de vista que tanto 

os conteúdos matemáticos quanto os conteúdos histórico-culturais africanos servirão neste 

processo como um meio para difundir e aumentar a consciência e tolerância cultural no corpo 

discente. 

Os PCN, segundo Brasil (1998), ao falar sobre a transversalidade nas disciplinas 

escolares, ressalta que essa traz uma maior flexibilidade ao currículo, uma vez que os temas 

podem ser priorizados de acordo com as realidades locais ou regionais, havendo sempre a 

possibilidade da inclusão de novos temas. 

Haja vista que o presente trabalho não traz a ideia de que em todas as aulas sejam 

realizadas conexões entre o processo histórico-cultural e os dois objetivos básicos da 

matemática mencionados na tabela acima, posto que trabalhar com temas transversais exigirá 

uma maior demanda de pesquisas e busca por novos conhecimentos, dado que segundo Figueiró 
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(2000), a análise sobre viabilidade dos temas transversais requer esforços de reflexão 

particularmente direcionadas.  

Segundo Figueiró (2000), na maioria dos casos o conhecimento sistematizado que 

esses temas transversais envolvem são novos para os professores, dessa forma, para que os PCN 

se concretizem de maneira efetiva, há a necessidade de um maior preparo e uma melhor 

capacitação a respeito das competências desses educadores.  

Falando ainda sobre a transversalidade, uma das maneiras de trabalhá-la 

transversalidade em matemática pode ocorrer através da etnomatemática. O Programa 

Etnomatemática segundo Brasil (1997), traz uma série de propostas alternativas de como partir 

para uma ação pedagógica à partir da realidade dos alunos. E é observando esse viés do 

Programa Etnomatemática que o presente trabalho se desenvolve. 

Com relação à estrutura deste trabalho, nele encontram-se quatro capítulos onde o 

primeiro destina-se à metodologia e objetivos, ou seja, à caracterização dessa pesquisa, quais 

as principais referências, quais os objetivos gerais e específicos. No segundo capítulo, são 

trazidas algumas justificativas, além da exposições legislativas que embasaram e 

fundamentaram o presente trabalho. 

No terceiro capítulo discorre-se sobre a etnomatemática, onde são explanados seus 

significados, seus campos de atuação e também é trazido, nesse capítulo, um olhar histórico 

sobre os Sona, que como antes mencionado, tratam de pictogramas desenhados no chão arenoso 

pelos Cokwe do nordeste da África e que contém uma herança cultural riquíssima. E por fim, 

no quarto capítulo, são propostas algumas atividades a serem realizadas no ambiente escolar, 

onde a matemática poderá ser trabalhada utilizando como base elementos de um contexto 

histórico-cultural africano e logo em seguida são realizadas algumas considerações finais a 

respeito do presente trabalho. 
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CAPÍTULO I: METODOLOGIA 
 

O presente trabalho foi desenvolvido de acordo com o modelo de pesquisa em 

matemática de Thomas A. Romberg. Primeiramente foi identificado um fenômeno de interesse, 

pois segundo Romberg (1992) toda pesquisa inicia-se com uma curiosidade acerca de um 

fenômeno particular do mundo real. O fenômeno de interesse do presente trabalho trata de um 

questionamento sobre a transversalidade histórico-cultural africana trabalhada no ensino da 

matemática.  

Decorrente disso, foi realizada a construção de um modelo preliminar, na qual foram 

apontadas as principais variáveis atreladas ao fenômeno de interesse já citado anteriormente, 

sendo que este modelo serviu como ponto de partida, trazendo, dessa forma, um maior 

norteamento a este trabalho. A partir desse modelo e do fenômeno de interesse, foram realizadas 

leituras de artigos, dissertações e teses, cuja linha de pensamento coincidia correlatamente ao 

presente trabalho e tudo isso com a perspectiva de observar se haveria ou não intersecção desses 

trabalhos com o fenômeno de interesse. 

Dado os procedimentos anteriores, foram realizados alguns questionamentos com 

orientações no passado, no presente e no futuro. Eis a seguir alguns dos questionamentos 

realizados: 

 Como eram tratadas as questões relacionadas à história e à cultura afro-

brasileira e africana no currículo oficial brasileiro antes da LDB/96? 

 Como esses conteúdos são trabalhados hoje?  

 É possível trabalhar de maneira transversal contextos histórico-culturais 

africanos no ensino da matemática? 

 Os futuros docentes de matemática têm recebido formação apropriada para 

lidar com pautas ressaltadas pela etnomatemática? 

Seguindo a esses questionamentos, foi selecionada uma estratégia de pesquisa geral, 

na qual foi decidido que o trabalho traria uma natureza aplicada, onde seriam apresentadas 

propostas de atividades a fim de proporcionar uma forma prática da implementação do 

fenômeno de interesse elencado a esse trabalho. Dessa forma, a pesquisa trouxe um cunho 

exploratório, pois segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória tem por objetivo trazer uma 

maior familiaridade do problema com vista de torná-lo explícito ou de formular hipóteses. 

Após essa etapa, fora verificado quais seriam os procedimentos específicos deste 

trabalho, assim, foi constatado que seria uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2002), é 
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uma pesquisa na qual se embasa teoricamente à partir de materiais já elaborados, buscando 

referências principalmente de livros e artigos científicos. Quanto ao tratamento da informação, 

este foi feito de maneira qualitativa, que segundo Gil (2002), trata de considerar a existência de 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, com uma tendência de analisar os dados 

de maneira indutiva. 

Dessa forma, o presente trabalho foi desenvolvido seguindo o modelo de Romberg, a 

síntese desse modelo pode ser vista na figura abaixo: 

 

Figura 1: Modelo de Romberg 

 

Fonte: (ROMBERG, 1992) 

Na tabela abaixo, estão inseridos os principais referenciais teóricos utilizados. Essas 

referências merecem um destaque especial devido ao fato de trazerem as ideias e conceitos 

centrais abarcados no presente trabalho: 
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Tabela 2: Principais Referências 

Autor Título/data 

Mario Fontinha  Desenhos na areia dos Quiocos do 

Nordeste da Angola – 1984 

Paulus Pierre Joseph 

Gerdes 
 Geometria Sona de Angola: 

Matemática duma tradição africana-

1993; 

 Recreações Geométricas da África. 

Problemas e Soluções- 2012 e 

 Desenhos de Angola: Viver a 

Matemática- 2013. 

Ubiratan D’Ambrósio  Etnomatemática- 1998. 

Fonte: Da autora, 2018 
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CAPÍTULO II: A CULTURA  AFRICANA  NAS AULAS DE MATEMÁTICA E A 

LEGISLAÇÃO 
 

 

2.1 Contextualização histórico-cultural africana nas aulas de matemática: Justificativa 

 

Segundo Santos (2006), para falarmos sobre cultura é necessário ter em mente a 

humanidade em toda sua riqueza e multiforme existência. Dessa forma, a cultura torna-se a 

expressão da realidade das complexas características de cada agrupamento humano de modo 

que as distingue e as une. 

Observando o significado do termo cultura pela ótica de Santos (2006), propõe-se dois 

questionamentos importantes acerca da contextualização histórico-cultural africana nas aulas 

de matemática: 

 É de fato relevante a busca por parte do professor de matemática pelo 

conhecimento de determinados contextos culturais africanos para uma possível 

inserção e aprimoramento destes em suas aulas? 

 A formação atual dos licenciados em matemática está preparando os futuros 

docentes para trabalharem com temas transversais à matemática, como as 

relações étnico-raciais por exemplo? 

Respondendo a primeira questão, segundo França (2015), quando uma matemática 

proveniente da África é explorada juntamente com sua bagagem histórico-cultural, os 

conhecimentos adquiridos na sala de aula são ampliados e o aluno passa a ter uma visão mais 

completa sobre a construção matemática desse povo. Esse fato, segundo França (2015), permite 

que o aluno afrodescendente valorize suas origens e construa uma identidade pundonor. 

 Dessa maneira, verifica-se que a edificação do pensamento crítico do aluno sobre 

aspectos histórico-culturais africanos ocorrerá por influências de uma prática pedagógica 

reflexiva e intencional; este fato confirma a relevância da busca do professor de matemática por 

tais conteúdos. Além disso, de acordo com Libâneo (1994), a principal responsabilidade dos 

professores está em preparar seus alunos para tornarem-se cidadãos ativos e participantes na 

família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. Ou seja, questões 

relacionadas com o desenvolvimento cultural também podem ser citados como 

responsabilidades parciais do professor. 

Ponderando agora sobre a segunda questão, observa-se ao ler o parecer CNE/CES n.º 

1.302, de 6 de novembro de 2001, o qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
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Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Matemática, que assegura que o currículo do 

licenciando deve ser elaborado de maneira a desenvolver, dentre outros, a habilidade de 

estabelecer relações entre a matemática e outras áreas do conhecimento e, além disso, o 

licenciando deverá ter a capacidade de perceber a prática docente de matemática como um 

processo dinâmico, carregado de incertezas e conflitos, desenvolvendo assim um espaço de 

criação e reflexão, onde novos conhecimentos são gerados e modificados continuamente. 

Percebe-se portanto que a legislação brasileira oferece total respaldo para que o 

licenciando em matemática receba uma formação de maneira a possibilitá-lo trabalhar com 

temas transversais à matemática, inclusive culturais, dado que neste parecer consta uma 

proposta flexível, no qual os programas de graduação podem acomodar largo campo de 

interesses de sorte a proporcionar ao futuro docente uma formação mais ampla. 

No entanto, mesmo com todo este respaldo legal, o que se observa na prática são grades 

curriculares engessadas e que muitas vezes não traz um diálogo entre os conhecimentos formais 

e as demais áreas. Dessa forma, vê-se que apenas trazer um caráter político para um problema 

visível não constitui de maneira integral a solução de tal problema. 

Dando por finalizadas as questões anteriores, verifica-se que para compreender 

determinados pontos do presente trabalho, é necessário atentar-se para algumas questões 

referentes à composição étnica do povo brasileiro. Para tanto, propõe-se a observação de alguns 

dados de uma pesquisa realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no 

ano de 2015 à respeito da cor ou raça da população brasileira com relação à autodeclaração, a 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios):  
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Figura 2: Gráfico IBGE – Cor ou Raça 2015 

 
Fonte: IBGE <https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/cor-ou-raca.html>Acesso em janeiro de 2018 

 

Para interpretar de maneira coerente os dados da PNAD, é necessário observar alguns 

contextos históricos brasileiros que abarcam a educação dos negros.  

Segundo Oliveira (2014), o processo educativo exerceu um papel fundamental na 

consolidação do eurocentrismo no Brasil, sendo que até início do século XX não houve 

incentivos para a inserção dos negros no processo de educação brasileiro. É destacado ainda 

pelo autor que até mesmo a história dos negros e suas trajetórias de lutas pela cidadania foram 

obscurecidas pelo saber dominante e pela história considerada como oficial; este descreve que 

nesse período as relações desiguais permeavam todos os espaços, sobretudo o escolar.  

Indubitavelmente, percebe-se que quando há a intenção de compreender o atual 

cenário escolar brasileiro, bem como as divisões étnicas que estão inseridas em seu contexto, é 

necessário relembrar os processos históricos que ocorreram na construção deste cenário.  

Voltando aos dados da PNAD 2015, é possível observar que os negros (pretos e 

pardos), pertencem à classe das maiorias étnicas, alcançando 54% da fatia da população 

brasileira. De acordo com dados fornecidos pela PNAD no ano seguinte, ou seja no ano de 

2016, temos o seguinte quadro com relação ao nível de instrução atrelado a cor ou raça: 
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Figura 3: Distribuição das pessoas de 25 anos ou mais de idade, por cor ou raça, segundo o nível de 

instrução - Brasil – 2016 

 

Fonte: IBGE <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/18992-pnad-

continua-2016-51-da-populacao-com-25-anos-ou-mais-do-brasil-possuiam-apenas-o-ensino-fundamental-completo.html> Acesso em março 

de 2018 

Dessa forma, como verifica-se no gráfico acima, há uma grande disparidade no que se 

refere a escolaridade dos negros ou pardos com relação aos brancos. No entanto, essa 

desproporcionalidade é mais acentuada quando no ensino superior, enquanto os brancos 

alcançam 22% da fatia da população que conclui o ensino superior, os negros são apenas 8,8% 

dessa fatia. Assim, se faz necessário um olhar atento sobre as ações afirmativas governamentais, 

com o intuito de amenizar tais disparidades sociais relacionadas às questões étnicas dentro da 

esfera da educação. Neste aspecto, destaca-se a Lei 10639/03 do ano de 2003 a qual afirma que 

todos os estabelecimentos de ensino fundamental ou médio, sendo estes oficiais ou particulares, 

deverão conter obrigatoriamente o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira.  

Fazendo agora uma intersecção entre os dados da PNAD 2015 e os dados fornecidos 

pela PNAD 2016, percebe-se o seguinte conflito: ao mesmo tempo que os negros compõem 

majoritariamente a população brasileira, 54%, quando refere-se ao nível de instrução, são 

minoria, 8,8%.  

No documento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais Para educação das Relações Étnico-raciais e Para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana constam alguns objetivos específicos do Plano Nacional. Dentre eles, 

foram encontrados alguns que possuem certa relevância para o presente trabalho, destacando-

se os seguintes: 

 Cumprir e institucionalizar a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
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História e Cultura Afro-brasileira e Africana, conjunto formado pelo texto da 

Lei 10639/03, Resolução CNE/CP 01/2004 e Parecer CNE/CP 03/2004, e, onde 

couber, da Lei 11645/08; 

 Desenvolver ações estratégicas no âmbito da política de formação de 

professores, a fim de proporcionar o conhecimento e a valorização da história  

dos povos africanos e da cultura afro-brasileira e da diversidade na construção 

histórica e cultural do país e 

 Colaborar e construir, com os sistemas de ensino, instituições, conselhos de 

educação, coordenações pedagógicas, gestores educacionais, professores e 

demais segmentos afins, políticas públicas e processos pedagógicos para a 

implementação das Leis 10639/03 e 11645/08. 

Com efeito, faz-se o seguinte questionamento que certamente permeia tal situação: 

“como inserir os elementos da cultura africana nas aulas de matemática?”.  

Tal indagação traz em sua essência o pensamento cerne deste trabalho, cujo propósito 

principal é refletir sobre por que é interessante que os futuros professores de matemática tomem 

conhecimento de tais conteúdos e, dado isso, este trabalho preocupa-se também com trazer 

algumas propostas de atividades que esses profissionais da educação poderiam empregar em 

suas aulas, visando difundir tópicos histórico-culturais africanos, desenvolvendo, assim, no 

corpo discente uma maior consciência cultural. 

Haja vista que, no momento em que o professor estiver frente a seus alunos com o 

intuito de trabalhar determinado conteúdo da matemática partindo de um contexto histórico-

cultural africano, este deverá ter a ciência que nem sempre os livros didáticos ou materiais 

oferecidos pela direção conterão uma abordagem de tais conteúdos de maneira tão específica. 

Esse pensamento é bem visível no discurso de Libâneo (1994): 

Ao recorrer ao livro didático para escolher os conteúdos, elaborar o plano de ensino e 

de aulas, é necessário ao professor o domínio seguro da matéria e bastante 
sensibilidade crítica. De um lado, os seus conteúdos são necessários e, quanto mais 

aprofundados, mais possibilitam um conhecimento crítico dos objetos de estudo, pois 

os conhecimentos sempre abrem  novas perspectivas e alargam a compreensão do 

mundo. Por outro lado, esses conteúdos não podem ser tomados como estáticos, 

imutáveis e sempre verdadeiros. É preciso, pois, confrontá-los com a prática de vida 

dos alunos e com a realidade. Em certo sentido, os livros, ao expressarem o modo de 

ver de determinados segmentos da sociedade, fornecem ao professor uma 

oportunidade de conhecer como as classes dominantes explicam as realidades sociais 

e como dissimulam o real; e podem ajudar os alunos a confrontarem o conteúdo do 

livro com a experiência prática real em relação a esse conteúdo.  

(LIBÂNEO, 1994, p.141-142) 
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Sendo assim, quando houver uma predisposição do professor de matemática em 

trabalhar conjuntamente os conteúdos do currículo oficial com tópicos histórico-culturais 

africanos, este deverá ter primeiramente um domínio sobre os conteúdos matemáticos que 

deseja ensinar. Ou seja, como sugere Libâneo (1994), o professor deverá ter bem definido quais 

são seus objetivos específicos e gerais ao utilizar determinada metodologia; para tanto é de 

suma importância que o professor domine tanto um quanto outro. 

Araújo (2013), ao falar de questões semelhantes às referidas acima, ressalta que as 

mudanças relevantes no currículo escolar, bem como na ação do professor são construídas 

paulatinamente, ainda que com resistências. Todas essas ações representam um resultado 

positivo da luta do movimento negro ao longo da história do Brasil. 

 

2.2 Legislação e Políticas Públicas: Mudanças no Currículo Oficial 
 

Desde o ano de 1996, com a criação da nova LDB, houve avanços significativos na 

legislação brasileira à respeito da obrigatoriedade do ensino de conteúdos sobre a história e 

cultura afro-brasileira. Para uma melhor compreensão da ordem cronológica de tais avanços, 

propõe-se a análise da seguinte linha do tempo: 

Figura 4: Linha do Tempo: Conteúdos históricos e culturais afro-brasileiros  

 

 
Fonte: Da autora, 2018 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi criada no ano de 1961, porém, 

segundo Oliva (2009), esta sofreu uma série de alterações no que tange aos conteúdos históricos 

afro-brasileiros e africanos. As mudanças nessa direção começaram a tomar proporções maiores 

a partir do ano de 1996, com a nova edição da Lei nº 9394/1996, mais conhecida como a nova 

LDB. Observando a Figura 4, que nos traz uma visão panorâmica das principais mudanças na 

legislação brasileira a respeito da possibilidade, porém não obrigatoriedade da inserção de 

conteúdos histórico-culturais afro-brasileiros e africanos no Currículo Oficial, é possível ver 

que tais mudanças aconteceram de maneira cumulativa, ou seja, a cada nova edição ou a cada 

nova diretriz, além de atentar-se para a demanda da referente atualidade, foram considerados 

também os pressupostos anteriores. 

A partir do ano de 1999, segundo Oliva (2009), os livros didáticos de história utilizados 

nas séries do ensino fundamental traziam pelo menos um capítulo sobre a história africana 

vinculada ao período do século XII ao XVIII, o que já pode ser contabilizado como um grande 

avanço, posto que antes disso, segundo o autor, não foi encontrada nenhuma coleção de livros 

didáticos com essa característica. 

Saindo agora do ano de 1999 e partindo para o ano de 2003, nota-se que as mudanças 

no legislativo a respeito de questões étnico-raciais passaram a um novo patamar com a criação 

da Lei nº 10639/03, trazendo a esse tema uma maior visibilidade, dado que segundo Almeida 

et al. (2017), um dos grandes diferenciais desta lei foi o fato de ela ter realmente alterado o 

Currículo Oficial. Diferentemente da Lei nº 9394/1996 que apenas apresentava a possibilidade 

de trazer nas aulas conteúdos que dizem respeito ao ensino da história e cultura afro-brasileira 

e africana, a Lei nº 10639/03 os tornavam obrigatórios. 

Ainda falando sobre a maior abrangência desta lei, o autor traz uma questão de fato 

importante. Almeida et al. (2017) ressalta que a Lei nº 10639/03 questiona o Currículo Oficial, 

tendo em vista que é por intermédio do Currículo Oficial que são elegidas as prioridades do que 

se deve ou não ensinar na escola, assim, seu conteúdo é naturalmente compreendido como uma 

representação das verdades oficialmente aceitas. Nesse quesito a legislação trabalha como uma 

representante do avanço na democratização do currículo. 

Passando agora para o ano de 2004, as mudanças nessa direção ainda continuaram e 

foram criadas nesse ano, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Esse programa 

trouxe uma maior articulação entre o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas 
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de Promoção da Igualdade Racial, o que possibilitou uma maior abrangência e maior 

efetividade no tratamento das questões étnico-raciais, como a observação de situações de 

vulnerabilidade social por exemplo, dentre outras pautas. 

No ano de 2008, após todas as conquistas alcançadas pela comunidade negra, a Lei nº 

11.645 traz também a importância da inclusão no Currículo Oficial de uma temática envolvendo 

a história e cultura do povo indígena. 

Observa-se, portanto, que dentre as conquistas alcançadas no que tange ao sistema 

educacional brasileiro a respeito do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e sua 

obrigatoriedade no Currículo Oficial, só foram possíveis devido a uma mobilização legislativa 

para assegurar que tais mudanças neste cenário pudessem de fato ocorrer. Observando a 

importância de tais políticas educacionais, torna-se necessário a compreensão de seu 

funcionamento ou, como diz Secchi (2012), seu ciclo: 

Figura 5: Ciclo de Políticas Públicas 

 

Fonte: (SECCHI, 2012) 

Dessa maneira, segundo Secchi (2012), a política pública nada mais é do que uma 

diretriz feita para enfrentar um problema público e para tanto, segue um ciclo, que pode ser 

observado na figura acima. Almeida et al (2017) trazem a ideia de que uma política torna-se 

uma política pública quando o problema que a motiva é relevante para a coletividade. Assim, a 

política citada nesta seção pode ser classificada como uma política pública, pois seu problema 

trata de algo que envolve a população como um todo, posto que tratam de questões que 

abrangem o sistema educacional. 



 

 

29 

 

No entanto, é importante ressaltar que por vezes, mesmo como citado por Almeida et 

al (2017) que um problema envolva a população como um todo, haverá uma população em 

particular em que o problema será algo vivido mais intensamente: 

A LDB descreve os objetivos da educação nos sistemas educacionais, e a lei 10.639 

vai lá e altera dois artigos, uma parte de um conjunto de aproximadamente cem 

artigos, que é o que a LDB tem. Então, você tem a impressão de que se trata de uma 

reivindicação para que sejam incorporados os elementos da história da África e dos 

afro-brasileiros na disciplina história, quando, na verdade, se trata da reivindicação 

que o movimento negro sempre teve (...) preparar a escola pública e o ensino privado 

no Brasil para dialogar com a diversidade, para estancar a hostilidade racial que 

frequentemente vitimiza adolescentes e crianças negras nas escolas (SILVA, H. Apud 

ALBERTI; PEREIRA, 2007, p.432). 

 

É compreendendo esses fatores que envolvem lutas e conquistas tanto no cenário 

educacional quanto no social que o presente trabalho se desenvolve, observando dessa forma a 

importância da mobilidade e atuação do Estado, por intermédio do poder legislativo para a 

resolução de a um problema coletivo.  
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CAPÍTULO III: ETNOMATEMÁTICA E ASPECTOS HISTÓRICOS DOS SONA 
 

3.1 Etnomatemática: Da realidade à ação pedagógica 
 

Uma das grandes áreas sobre as quais o presente trabalho se desenvolve é a 

etnomatemática observada a partir da ótica dos PCN; com o intuito de explanar brevemente 

esse tópico, esta seção pautar-se-á nas seguintes questões: 

 Etnomatemática: Surgimento  

 Etnomatemática: o que dizem os PCN? 

 Ubiratan D’Ambrósio: algumas contribuições  

 A Etnomatemática como ação pedagógica 

Segundo Cabrera (2004), a expressão etnomatemática surgiu na década de 70 e teve, 

como precursor, o matemático brasileiro Ubiratan D’Ambrósio. Desde então, houve uma 

grande leva de autores com suas próprias definições à respeito da etnomatemática. Porém, para 

este trabalho será utilizado como definição da etnomatemática aquele empregado pelos PCN: 

Do ponto de vista educacional, procura entender os processos de pensamento, os 

modos de explicar, de entender e de atuar na realidade, dentro do contexto cultural do 
próprio indivíduo. A etnomatemática procura partir da realidade e chegar à ação 

pedagógica de maneira natural, mediante um enfoque cognitivo com forte 

fundamentação cultural. (PCN, 1997, p.21). 

 

Sendo assim, a etnomatemática busca encontrar uma ação pedagógica partindo de um 

pressuposto da realidade na qual o indivíduo está inserido culturalmente. Dessa forma torna-se 

necessário um debruçar sobre as questões que envolvem essa ação pedagógica e como ela se dá 

no âmbito escolar. O professor que deseja fazer uso dessa ação pedagógica, precisa, segundo 

Cabrera (2004), transformar-se em um ser inquieto e curioso, que sempre quer descobrir novos 

conhecimentos e, dessa forma, inserir-se por completo no contexto histórico requerido. Nesse 

âmbito, o professor assumirá uma postura de pesquisador, auxiliando seu aluno no 

desenvolvimento de um pensamento crítico. 

Cabrera (2004) traz a ideia da etnomatemática não como algo que se ensina, mas como 

algo que se vive e se faz. Nessa perspectiva, o autor sugere que para uma prática mais eficaz, o 

professor terá de mergulhar no universo sociocultural de seus alunos. 

Haja vista que a etnomatemática, segundo D’Ambrósio (2002), traz em sua essência 6 

dimensões, que para uma melhor compreensão foram sintetizadas na tabela abaixo: 
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Tabela 3: Dimensões da Etnomatemática 

Dimensão Implicações 
Conceitual Traz a ideia de que a realidade material é o acúmulo de fatos e fenômenos desde o 

princípio. 

Histórica Aborda a necessidade do conhecimento dos fatos históricos dos mais variados povos. 

Cognitiva Trata das principais características do pensamento matemático humano:  

 Comparar; 

 Classificar; 

 Quantificar; 

 Medir; 

 Explicar; 

 Generalizar; 

 Inferir e  

 Avaliar. 

Epistemológica Neste tópico é proposta uma epistemologia que visa compreender o ciclo do 

conhecimento de maneira integrada. 

Política Trata de algumas questões que embarcam o respeito e o reconhecimento das raízes 

culturais de cada indivíduo 

Educacional Aqui a proposta pedagógica da Etnomatemática traz um olhar sobre a matemática como 

algo vivo, que lhe dá com situações reais do momento em que está situada. 

Fonte: Da autora, 2018 

 

Ainda referente ao conceito de etnomatemática apresentado pelos PCN, verifica-se que 

esta busca compreender os processos de pensamento, as maneiras de explicar entender e atuar 

na realidade, ou seja, partindo de um pressuposto real para alcançar uma ação pedagógica 

prática, efetiva e significativa para o aluno. 

Dessa forma, verifica-se a importância de ressaltar que o intuito do presente trabalho 

não é trazer uma diluição no currículo e nos conteúdos matemáticos. Ao invés disso, como 

ressalta Brasil (1997), é sabido que a matemática desenvolve-se em meio a um processo 

conflitivo entre muitos elementos contrastantes: 

 De um lado o concreto e do outro o abstrato; 

 De um lado o particular e do outro o geral; 

 De um lado o formal e do outro o informal; 

 De um lado o finito e do outro o infinito e 

 De um lado o discreto e do outro o contínuo. 

De maneira análoga, essa mesma dualidade que é observada no interior da própria 

matemática também pode ser vista entre a matemática e a etnomatemática, dado que essa 

característica dicotômica não a torna contraditória, incompleta ou diluída, muito pelo contrário, 

tais contrastes revelam duas partes que juntas formam um todo, completo e não diluído. Esse 

mesmo conceito trazido nos PCN de matemática do ano de 1997, pode ser aplicado à dualidade 
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que certamente há entre o conteúdo chamado por D’Ambrósio (1998) de matemática acadêmica 

e o contexto histórico cultural dos discentes.  

Entretanto, segundo Brasil (1997), esses estudos sobre etnomatemática e outras formas 

alternativas de ações pedagógicas são em sua maioria desconhecidas aos professores de 

matemática, fato esse que muitas vezes não permitem a verificação da viabilidade de tais ações 

e impedem a difusão de uma clara percepção dos problemas que motivam e motivaram as 

reformas educacionais citadas no capítulo anterior.  Dessa forma, as mudanças não ocorrem de 

maneira efetiva, pois as ideias relevantes e motivadoras muitas vezes não chegam a esses 

profissionais e nos raros casos em que chegam são realizadas de maneira superficial ou são 

interpretadas de maneira inadequada. 

 

3.2 Aspectos Históricos dos Sona: Uma visão Matemática 

 

A tradição Sona, segundo Fontinha (1984), é originária do povo Cokwe, do nordeste 

da Angola, na região de Luanda. Grande parte da contribuição para o conhecimento e 

divulgação dos pictogramas dos Sona deve-se ao autor Mario Fontinha, que passou mais de 30 

anos vivendo com o povo Cokwe e aprendendo e vivenciando intensamente sua cultura e 

tradições. Muito além de estudar e conviver com este povo, em seu livro “Desenhos na areia 

dos Quiocos1 do Nordeste da Angola”, Fontinha (1984) relata que também auxiliou a reunir e 

conservar todos esses desenhos, preservando-os no museu do Dundo.  Para melhor compreender 

onde este povo está situado, apresenta-se o seguinte mapa: 

Figura 6: Localização do Povo Cokwe 

 
Fonte: (GERDES, 2013, p. 6) 

 

                                                
1 Em outras literaturas, essa nomenclatura pode aparecer como Cokwe ou até mesmo como Tchokwe 



 

 

33 

 

O matemático e antropólogo Paulus Gerdes também foi um grande estudioso sobre a 

história e cultura dos Cokwe, visto que a maioria de suas obras trata de assuntos envolvendo a 

etnomatemática relacionada com o contexto histórico e cultural africano. Paulus Gerdes 

revolucionou a forma de olhar para os pictogramas dos Sona, trazendo uma ótica matemática 

que até então estava implícita na construção desses desenhos. Em seu livro “Desenhos de 

Angola :Viver a matemática”, o autor não apenas fala sobre essa tradição Sona como também 

traz elementos em comum entre a Angola e outros países, como o Brasil. Nesse livro, a 

experiência de adquirir um novo conhecimento é tratada por Gerdes (2013) como um momento 

onde será possível encontrar uma matemática interessante com desenhos e problemas curiosos. 

O povo Cokwe, segundo Gerdes (2013), é reputado por sua arte, dentre a qual estão os 

famosos desenhos conhecidos pela população local como Sona. Os Sona são pictogramas 

desenhados no chão arenoso e que trazem uma série de contos, sabedorias e também é uma 

fonte de entretenimento do povo Cokwe. Os especialistas em desenho são chamados de  Akwa 

Kuta Sona. Para esse povo, segundo Gerdes (2012), aprender sobre os Sona significa crescer 

em maturidade, passar para a vida adulta e aprender mais sobre a cultura de onde se está 

inserido: 

Cada rapaz aprende o significado e a execução dos desenhos mais simples durante a 
fase intensiva ‘escolar’(..). Após passar pelas fases mukanda e mugonge, os rapazes 

estão mais maduros e começam a aprender os desenhos mais difíceis. O significado e 

feitura dos desenhos mais difíceis é transmitido por especialistas – akwa kuta sona 

(conhecedores de desenho). (GERDES, 2012, p. 24) 

 

Para a execução desses desenhos são feitas malhas pontuadas, nas quais as distâncias 

entre os pontos colineares são iguais. Essa malha trata-se de uma rede retangular com filas 

perpendiculares às colunas: 

Figura 7: Malha Sona 

 

Fonte: (GERDES, 1993, p.24) 

 

Após marcar os pontos, são realizados os famosos desenhos em uma linha contínua e 

sempre em torno dos pontos da malha. Esses são chamados por Gerdes (1993) de desenhos 
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monolineares. Caso o desenho seja mais complexo, o Akua Kuta Sona poderá inserir mais uma 

malha à anterior. Entretanto, para inserir essa nova malha, cada novo ponto deverá ser o ponto 

médio dos pontos da malha anterior, como mostra a figura a seguir: 

 

Figura 8: Aglutinação de Malhas 

 
Fonte: (GERDES, 1993, p.24) 

 

Segundo Fontinha (1984), os pontos são chamados de tobe e as linhas são chamadas 

de mufunda.  Dessa maneira são formados os mais variados pictogramas, que vão desde animais 

até representações de histórias e crendices populares dos Cokwe. A seguir, são apresentados 

alguns desenhos da geometria Sona com seus respectivos significados: 

Figura 9: Exemplos de Sona Tradicionais 

 
Fonte: (GERDES, 2012, p.29) 

 

Durante seus mais de 30 anos de convivência com o povo Cokwe, Fontinha (1984) 

revela certas peculiaridades sobre esse povo e suas rotinas. Relata que esses costumavam reunir-

se no terreiro da aldeia, em volta da fogueira ou em outros lugares e assim passavam horas em 
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conversas ilustradas no chão arenoso, sendo que essa era uma forma por eles utilizada para se 

comunicarem relembrando feitos e tempos passados.  

Os Akua Kuta Sona, segundo Fontinha (1984), tal como os tecelões, escultores e 

forjadores, faziam parte de uma elite que procurava repassar o saber legado de seus 

antepassados. A seguir é mostrado um Lusona acompanhado de sua respectiva história, narrado 

por um Akua Kuta Sona: 

Figura 10: Kajama nyi ana àsambanu 

 
Fonte: (FONTINHA, 1984, p.183) 

 

A Figura 10, segundo Fontinha (1984), foi desenhada por um Akua Kuta Sona e trata 

da história de Kajama nyi ana àsambanu, representação de um leopardo com seis filhos. Tatô 

nyi muwana yaia mupundo (Pai e filho foram à caça), o pai matou um Shimba (gato bravo). O 

filho, ao ver a linda pele do animal logo a quis, porém o pai negou-lhe o pedido, afirmando que 

esta destinava-se ao seu fole de ferreiro. No dia seguinte, o filho, ao sair à caça, acabou por 

abater um leopardo e quando chegou ao acampamento foi surpreendido por seu pai que lhe 

pediu a pele do animal. Dessa vez porém, foi o filho quem negou-lhe a linda pele, afirmando 

que ela se destinava a seu tio. De tão triste que o pai ficou ao receber essa notícia, mal conseguia 

comer, afirmando que a comida não tinha mungwa wa shinganheka (sal de pensamento). Logo, 

o filho ao ver tal situação, foi pedir a sua mãe o sal que faltava na comida do pai e que o impedia 

de fazer a refeição e esta lhe aconselhou a dar a pele a quem lhe tinha dado a vida. O rapaz 
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assim o fez, e ao entregar a seu pai a pele do leopardo, recebeu em troca a pele do Shimba, 

trazendo, dessa forma, a alegria ao acampamento de caça. 

Como já foi citado anteriormente, todas as histórias contadas pelos Akua Kuta Sona 

trazem valores morais importantes para a comunidade. Na história de Kajama nyi ana àsambanu 

foi possível observar um valor em que a paz e alegria da comunidade foram colocados acima 

de desejos individuais e rixosos. 

Quanto à forma de construir os pictogramas, tem-se que no desenho Lusona 

monolinear uma linha pode cruzar com outra, porém, não pode passar duas vezes no mesmo 

local.  

Um aspecto muito interessante sobre a monolinearidade do desenho Sona está 

relacionado a malha de pontos, pois, dependendo do retângulo, a monolinearidade não será 

possível. Algo surpreendente é que o povo Cokwe já sabia quantas linhas eram necessárias para 

construir uma leoa de dimensão X. Há uma série de relações geométricas e aritméticas que 

podem ser observadas na formação desses pictogramas e que trazem desdobramentos muito 

interessantes, podendo ser inclusive trabalhados nas aulas de matemática. 

No capítulo a seguir serão exploradas algumas dessas relações através de uma série de 

atividades que os docentes ou futuros docentes de matemática poderão trabalhar em suas aulas, 

dinamizando dessa forma o processo de ensino-aprendizagem e tornando-o mais significativo. 
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CAPÍTULO IV: PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

 

4.1 Atividades com o Sona 

 

Tendo em vista o contexto histórico-cultural relacionado ao povo Cokwe do nordeste 

da Angola apresentado no capítulo anterior, este capítulo propõe a partir de tal contexto uma 

série de atividades matemáticas a partir dos desenhos monolineares Sona. 

4.1.1 Construção de uma malha de Lusona utilizando o software Geogebra 

 

Como foi visto no capítulo anterior, a construção do Lusona envolve muitas 

propriedades interessantes e que podem ser transpostas para o ensino da matemática de maneira 

a contribuir para o desenvolvimento de conceitos abstratos através do concreto. 

Nesta seção propõe-se a construção de uma malha de Lusona através do software livre 

Geogebra, no qual a matemática pode ser explorada de maneira dinâmica e visual. Tendo já em 

vista o contexto histórico-cultural que o Lusona está inserido, esta parte da atividade visa 

articular tal contexto com determinados conteúdos da matemática. Dentre algumas informações 

relevantes a respeito desta atividade, destacam-se: 

1. Público alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular; 

2. Motivação: Espera-se através desta atividade trazer de maneira transversal, a 

construção de uma malha Lusona e por intermédio dessa construção, relembrar 

conceitos básicos da geometria plana, promovendo dessa forma uma proposta 

de aula onde esses conteúdos matemáticos serão relembrados de maneira 

diferente da habitual; 

3. Materiais utilizados: Lousa, Gizes e Computadores;  

4. Local: Sala de informática da escola, ou um ambiente que dispõe computadores 

5. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada; 

6. Metodologia: Esta atividade está dividida em cinco momentos: No primeiro 

momento, antes de iniciar a atividade, é interessante que o professor separe um 

pequeno período da aula onde os alunos poderão se familiarizar com o 

software, explorando dessa forma suas ferramentas. No segundo momento, 

após esse primeiro contato com o software, é realizado o seguinte 

questionamento norteador: “Como posso construir uma malha de pontos de 

maneira que todos os pontos tenham a mesma distância entre si?”. No terceiro 

momento, após os alunos pensarem um pouco sobre a questão acima, começam 
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então, as construções no software Geogebra, essas construções são guiadas 

pelo professor com o intuito de desenvolver as habilidades e competências 

descritas no início desta seção. No quarto momento, o professor realiza uma 

série de questionamentos norteadores a respeito das construções realizadas 

pelos alunos. No quinto momento, o professor auxilia os alunos na impressão 

de cada malha Lusona, posto que essas malhas serão utilizadas para a próxima 

atividade. 

7. Objetivos gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender e retomar os conceitos 

básicos relacionados a geometria plana. 

8. Objetivos específicos: Realizar a construção de uma malha Lusona através da 

utilização do software matemático Geogebra, com o intuito de relembrar os 

seguintes conteúdos básicos da geometria plana: 

 Segmentos com mesma medida; 

 Construção de um quadrado, bem como a visualização de suas propriedades; 

 Pontos colineares e 

 Ponto médio. 

 Propõe-se que todos abram a guia principal clicando em exibir e depois planilha: 

Figura 11: Construção da Planilha 

 
Fonte: Da autora, 2018 

 

Após abrir a planilha, o objetivo é criar uma lista de pares ordenados de maneira que 

todos os pontos sejam equidistantes. Para tanto, propõe-se a seguinte lista: 
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Figura 12: Lista de Pontos 

 
Fonte: Da autora, 2018 

 

Note que para cada par ordenado inserido na tabela, haverá também um ponto que 

estará atrelado no plano cartesiano, formando dessa maneira nossa malha Lusona: 

 

 
Figura 13: Malha Lusona 

 
Fonte: Da autora, 2018 

 

Feita a construção da malha Lusona, existem alguns questionamentos sobre sua 

construção que podem ser feitos a fim de explorar algumas ideias geométricas de maneira 

interessante, como por exemplo:  

 O que significa dizer que dois segmentos são congruentes? 

 O que garante que os segmentos 𝐵3𝐵4
̅̅ ̅̅ ̅̅  e  𝐶4𝐷4

̅̅ ̅̅ ̅̅  sejam congruentes? 
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 Essa é uma malha quadrada? O que garante? 

 Contando apenas com os pontos da malha, é possível formar quantos 

quadrados? 

 O que são pontos colineares? 

 Os pontos 𝐴1, 𝐵1 e ponto 𝐶2 são colineares? E os pontos 𝐴2, 𝐵1 e ponto 𝐶2 Por 

quê?  

 Qual é o ponto médio do segmento 𝐵4𝐷4
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅? 

Espera-se que os questionamentos acima tragam alguns direcionamentos para a 

realização da atividade, de maneira que o professor trabalhe pontualmente cada propriedade e 

conceito matemático envolvido nesses tópicos de tal forma que proporcione ao aluno uma maior 

abstração dos conceitos básicos da geometria atrelados a esta atividade.  

Após a construção da malha e de explorados todos os conceitos matemáticos 

propostos, o professor poderá imprimir as malhas na guia principal do Geogebra, clicando na 

opção visualizar impressão: 

 

 
Figura 14: Imprimindo a malha 

 
Fonte: Da autora, 2018 

 

Esta atividade poderia ser desenvolvida por outros meios, nos quais a utilização do 

computador não fosse necessária. Uma outra maneira de construir a malha Lusona de forma 
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análoga poderia ser feita utilizando papel quadriculado e seguindo as mesmas diretrizes dos 

pares ordenados através de um plano cartesiano centrado no ponto representado pelo par 

ordenado (0,0). 

4.1.2 Desenho Monolinear Galinha-Em-Fuga: Implicações Sequenciais 

 

O desenho Lusona Galinha-Em-Fuga2 na cultura dos Cokwe traz a representação da 

história do trajeto de uma galinha durante sua fuga. Esse pictograma nos traz consequências 

matemáticas muito interessantes e por intermédio desse pictograma que esta atividade se 

desenvolve. Dentre algumas informações básicas à respeito desta atividade, destacam-se: 

1. Público alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular; 

2. Motivação: Pretende-se através desta atividade construir o conceito de 

sequência numérica a partir da observação de um desenho Lusona, com a 

intenção de trabalhar simultaneamente conceitos matemáticos com um 

contexto histórico-cultural africano, promovendo dessa forma uma aula 

diversificada, onde esses conceitos podem ser vistos de maneira transversal, 

como sugerem os PCN; 

3. Materiais utilizados: Lousa, Gizes, folha de papel quadriculado e canetas;  

4. Local: Sala de aula; 

5. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada; 

6. Metodologia: Com uma malha Lusona 5 × 6  em mãos, propõe-se a construção 

do desenho Lusona Monolinear Galinha-Em-Fuga, representado na Figura 15. 

Após a realização de tal pictograma, propõe-se algumas análises sobre o 

número de pontos encontrados em cada uma de suas diagonais e a partir disso, 

são propostas algumas reflexões matemáticas a respeito dos resultados obtidos. 

7. Objetivos gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos 

relacionados de sequências numéricas 

8. Objetivos específicos: Realizar a construção de uma Progressão Aritmética através 

da observação de padrões encontrados no desenho Monolinear Galinha-Em-Fuga, 

pertencente à cultura africana do povo Cokwe, compreendendo dessa forma os 

seguintes conteúdos: 

 Sequências numéricas; 

                                                
2 A construção do desenho Lusona Galinha-Em–Fuga pode ser encontrada no ANEXO A do presente trabalho. 
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 Propriedades da sequência numérica; 

 Princípio da indução finita e  

Para tanto propõe-se a construção do seguinte pictograma: 

Figura 15: Galinha-Em-Fuga 

 
Fonte: (GERDES, 2012, p.53) 

 

Após a análise do desenho acima, é possível observar uma propriedade muito relevante 

em sua construção, em suas diagonais são acrescentadas sempre um tobe (ponto) à diagonal 

anterior, situação essa que poderá ser melhor observada no desenho abaixo: 

Figura 16: Sequência Sona 

 
Fonte: Da autora, 2018 

Como é possível observar, na figura acima, o número de tobe (pontos) é igual a: 

(1 + 2 + 3 + 4 + 5) +  (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                                                               (1) 

Que por sua vez equivale a 5 × 6  e isso pode ser observado pela dimensão da malha, 

agora, reescrevendo (I) e igualando a 5 × 6  teremos: 

2(1 + 2 + 3 + 4 + 5)  =  5 × 6 ⇒ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =  
(5×6)

2
                           (2)                                                      
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De (2) temos que: 

2(1 + 2 + 3 + 4 + 5)  =    𝑆5, onde S5 é o número de tobe somados                      (3) 

Realizando a distributiva teremos que: 

𝑆5 =  2 + 4 + 6 + 8 + 10 

 

É possível representar cada elemento da soma S5   como a seguinte lista de números 

(2, 4, 6, 8, 10), onde cada um de seus elementos poderiam ser representados por 𝑎1=2, 𝑎2=4, 

𝑎3 = 6, 𝑎4 = 8, 𝑎5 = 10. Essa lista de números em matemática é conhecida como uma 

sequência numérica. Quando a cada termo de uma sequência numérica temos sempre um 

mesmo valor acrescido a seu sucessor, essa sequência numérica recebe o nome de Progressão 

Aritmética (P.A.).  

Essa associação também pode ser representada em diagrama, onde o conjunto A 

indica o conjunto dos pontos encontrados pela soma de uma das diagonais do Lusona 

Galinha-Em-Fuga e B indica a soma total das duas diagonais do desenho Lusona e f a função 

que relaciona o índice dos termos com o valor de cada termo da sequência gerada pela malha 

Lusona: 

Figura 17: Diagrama I 

 
Fonte: Da autora, 2018 

 

Note dessa forma, que acima fora introduzido o termo Progressão Aritmética de 

maneira muito sutil, onde através de um resultado obtido por intermédio da geometria Lusona 

foi possível encontrar resultados sobremodo interessantes. De fato, há muitos outros aspectos 

que poderiam ser desenvolvidos a respeito desse tópico, como a razão de uma P.A. ou até 
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mesmo seu termo geral. Para tanto, para um maior norteamento da atividade, propõe-se os 

seguintes questionamentos: 

1. É possível, prever qual seria o 6º termo da sequência anterior se ele existisse? 

Como? 

2. Utilizando os conhecimentos aprendidos, é possível calcular qual seria o 

número de tobe (pontos) em um desenho Lusona com malha 10 × 11? 

3. E para uma malha de dimensão  (𝑛) × (𝑛 + 1)? 

Vale lembrar que há a intencionalidade de que os alunos devem ser os protagonistas 

principais, portanto é interessante que o professor nessa etapa da atividade reserve um momento 

para que os alunos tentem por si só descobrir e construir no seu próprio ritmo. 

Falando agora pontualmente sobre os questionamentos norteadores citados acima, note 

que todos foram dispostos obedecendo uma certa ordem. No primeiro questionamento, a 

intenção é trazer de maneira sutil a formalidade matemática do conceito da lei de formação de 

uma sequência, essa aproximação pode ser realizada utilizando o Diagrama I, onde o professor 

poderá acrescentar alguns elementos no conjunto A e pedir que os alunos relacionem com o 

conjunto B. Dessa forma, haverá a formação de um padrão que construirá todos os elementos 

da sequência. 

 No segundo questionamento, o intuito é explanar o conceito da soma dos n primeiros 

termos de uma P.A. onde n é conhecido, além de haver a possibilidade de trabalhar os seguintes 

conceitos: 

 P.A. finita; 

 P.A. crescente e 

 A razão de uma P.A. 

Debruçando agora sobre o último questionamento norteador, note este que traz um 

olhar mais geral sobre as somas encontradas através do desenho Lusona Galinha-Em-Fuga. 

Será apresentado a seguir uma maneira de realizar a demonstração a respeito da soma dos n 

primeiros termos de uma P.A. utilizando o princípio da indução finita. 

Observando os resultados encontrados em (2) teremos que de 2(1 + 2 + 3 + 4 +

5)  =  5 × 6, decorre que 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =  
(5×6)

2
 , sendo que esse resultado representa a 

metade dos pontos da malha do desenho Lusona Galinha-Em-Fuga. Logo, buscando uma maior 

generalização, teremos: 

Para uma malha 5 × 6 teremos: 
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1 + 2 + 3 + 4 + 5 =  
(5 × 6)

2
 

Para uma malha 6 × 7 teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 =  
(6 × 7)

2
 

Para uma malha 7 × 8 teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 =  
(7 × 8)

2
 

Para uma malha 8 × 9 teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 =  
(8 × 9)

2
 

De maneira análoga, para uma malha (𝑛) × (𝑛 + 1) teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 =   
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

Antes de realizar a demonstração da hipótese acima, percebe-se a necessidade de uma 

justificativa acerca da importância da demonstração em matemática inclusive na Educação 

Básica e no caso do presente trabalho, mais especificamente no Ensino Médio regular: 

No ensino médio, costumeiramente, diversos resultados em matemática são 

apresentados como verdadeiros, porém sem uma justificativa matematicamente 

rigorosa e que vá além de exemplificações de casos particulares, deixando a pergunta 

na cabeça dos alunos mais críticos: “Será que vale sempre?”. (SILVA,2015, p.1) 

 

Dessa forma, torna-se visível a importância de um método onde poderão ser 

verificadas as validades de tais propriedades, onde essas se classificarão entre gerais ou 

particulares. O método utilizado nesse trabalho é o princípio da indução finita que pode ser 

melhor visualizado no esquema lógico ilustrado na figura abaixo: 

Figura 18: Esquema Princípio da Indução Matemática (PIM) 

 

Fonte: (SILVA, 2015, p.7) 
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Seja 𝑃(𝑛) =  1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 =  
𝑛(𝑛+1)

2
, verifica-se se vale para o primeiro 

termo, ou seja quando 𝑛 = 1: 

𝑃(1)  =  1(1 + 1) /2 ⇒  𝑃(1)  = 1, portanto vale para o primeiro termo. Supõe-se 

agora se 𝑃(𝑛) valha para um certo n, isso agora nos será por hipótese; assim teremos que:  

𝑃(𝑛) =  1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 =  
𝑛(𝑛 + 1)

2
  

Somando (n+1) de ambos os lados teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 + (𝑛 + 1)  =  
𝑛(𝑛 + 1)

2
 + (𝑛 + 1) 

Tirando o mínimo múltiplo comum do segundo termo teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 + (𝑛 + 1)  =  
𝑛(𝑛 + 1) + 2(𝑛 + 1) 

2
  

Ou seja: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 + (𝑛 + 1)  =  
(𝑛2 + 3n + 2)  

2
 

Logo teremos: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5+. . . +𝑛 + (𝑛 + 1)  =  
(𝑛 + 1) (𝑛 + 2)

2
 

Portanto, fica provado que a soma dos n pontos da metade das diagonais da malha do 

desenho Lusona Galinha-Em-Fuga pode se dar pela fórmula 
𝑛(𝑛+1)

2
, pois foram verificados os 

3 passos do princípio da indução finita descritos e esquematizados na Figura 18, comprovando 

assim a generalidade desse conceito, ou seja será sempre possível encontrar qual o número de 

pontos de uma malha Lusona com a configuração deste exemplo. 

Muito além disso, acabou de ser demonstrado que a soma dos n primeiros termos da 

sequência dos números naturais se dá pela fórmula acima descrita, sendo assim, pode-se 

concluir que não apenas o conceito de sequência foi introduzido por essa atividade que envolve 

um conteúdo histórico-cultural africano, como também fora demonstrado e explicado mais 

profundamente sobre sua generalidade, saindo dessa forma de um campo que antes era apenas 

intuitivo. 

4.1.3 Padrão sequencial Lusona crescente e decrescente 

 

Na seção anterior, foi construída uma sequência finita do pictograma Lusona Galinha-

Em-Fuga. No entanto nesta seção, trataremos de sequencias finitas, observando se essas são 
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crescentes ou decrescentes. Todas essas análises serão realizadas a partir do pictograma 

Monolinear Lusona da amizade. Uma maior descrição da atividade poderá ser observada 

abaixo: 

1. Público alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular; 

2. Motivação: Pretende-se através desta atividade construir o conceito de 

Progressão Aritmética a partir da observação do desenho Lusona da amizade, 

com a intenção de trabalhar simultaneamente conceitos matemáticos com um 

contexto histórico-cultural africano, proporcionando dessa forma uma maneira 

alternativa na qual o docente poderá utilizar para iniciar o conteúdo de 

progressão aritmética decrescente; 

3. Materiais utilizados: Lousa, Gizes, folha de papel quadriculado e canetas;  

4. Local: Sala de aula; 

5. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada; 

6. Metodologia: Ao apresentar a sequência de pictogramas e lacunas do Lusona 

da amizade, é proposto aos alunos que observem tal sequência tentando 

encontrar algum padrão em sua construção. Em seguida, propõe-se uma 

tentativa de prever qual será o próximo pictograma ou o anterior e a partir disso 

são propostas algumas reflexões matemáticas a respeito dos resultados obtidos; 

7. Objetivos gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos 

relacionados a sequências decrescentes; 

8. Objetivos específicos: Encontrar padrões no desenho Sona Monolinear da 

amizade, pertencente à cultura africana do povo Cokwe e descrever tais padrões de 

maneira a construir e compreender os seguintes conteúdos: 

 Sequência numérica; 

 Definição de uma P.A. decrescente; 

 Razão de uma P.A. decrescente e 

 P.A. finita 
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Observando a figura abaixo e compreendendo que todas os pictogramas seguem o 

mesmo padrão matemático, quais seriam as figuras faltantes da seguinte sequência: 

Figura 19: Completando Padrões Lusona 

 
Fonte: (GERDES, 2013, p.23) 

 

Para descobrir quais são as figuras faltantes, é necessário um olhar voltado para o 

número de linhas e colunas do segundo e do terceiro pictograma da sequência apresentada 

acima.  Note que o segundo desenho possui duas linhas, ao passo que o terceiro possui três, e 

de maneira análoga, o segundo desenho possui três colunas enquanto o terceiro possui quatro. 

Desse modo, sabendo que todas as figuras seguem o mesmo padrão matemático teremos: 

Tabela 4: Sequência de Lusona 

Ordem 

sequencial 

Número de 

colunas 

Número de 

linhas 

1º 3-1=2 2-1=1 

2º 3 2 

3º 4 3 

4º 4+1=5 3+1=4 

5º 5+1=6 4+1=5 

Fonte: Da Autora, 2018 

A sequência l do número linhas do Lusona da amizade é descrita por 𝑙 = (1, 2, 3, 4, 5), 

analogamente, o número de colunas é dado pela sequência 𝐶 = (2, 3, 4, 5, 6), onde essas duas 

sequências geradas são Progressões Aritméticas, pois temos que: 
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Figura 20: Progressão crescente 

 
Fonte: Da Autora, 2018 

Paiva (2005), ressalta que uma P.A. será crescente quando cada termo, a partir do 

segundo, for maior que o termo anterior. Para tanto, uma condição necessária e suficiente para 

que isso ocorra é que a razão da P.A. seja sempre positiva.  Observando a definição de Paiva 

(2005) a respeito de uma P.A crescente, é possível afirmar as seguintes propriedades a respeito 

das sequências C e  𝑙: 

 A razão de ambas as sequências é 1; 

 Tanto a sequência l quanto da C são finitas, onde ambas possuem 5 termos; 

 O primeiro termo de l é 1 e o de C é 2 e ambas as sequências são crescentes 

Pensando agora em uma sequência decrescente, utilizando o mesmo Lusona da 

amizade, teremos: 
Figura 21: Lusona da Amizade decrescente 

  

Fonte: Da autora, 2018 
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Observando o desenho Lusona da amizade da figura 21, de acordo com o terceiro e o 

quarto padrão, percebe-se que para encontrar uma regra em sua construção é necessário uma 

maior observação com relação a seus números de linhas e colunas, para tanto, propõe-se a 

elaboração de uma tabela, onde os dados já conhecidos poderão ser melhor expostos: 

 

Tabela 5: Sequência Lusona da amizade 

Ordem 

sequencial 

Número de 

colunas 

Número de 

linhas 

1º ? ? 

2º ? ? 

3º 𝟒 3 

4º 3 2 

5º ? ? 

Fonte: Da Autora, 2018 

 

Observando a tabela acima, é possível observar que a medida que avançamos na ordem 

sequencial, o número de linhas e colunas está decrescendo em uma unidade, e quando olhamos 

no sentido inverso, ou seja do 4º para o 3º pictograma, é possível observar o acréscimo de uma 

unidade no número de linhas e colunas. Dessa forma, estendendo esse padrão para os demais 

teríamos: 

Tabela 6: Lusona da amizade 3 

Ordem 

sequencial 

Número de 

colunas 

Número de linhas 

1º (4 + 1) + 1 =  6 (3 + 1 + 1) =  5 

2º 4 + 1 =  5 3 + 1 =  4 

3º 4 3 

4º 3 2 

5º 3 − 1 =  2 2 − 1 =  1 

Fonte: Da Autora, 2018 
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Nesse caso, de maneira análoga a seção anterior, podemos chamar a sequência gerada 

pelo número de colunas da malha de C, onde 𝐶 = (6, 5, 4, 3, 2) e, da mesma forma nomeando 

a sequência gerada pelo número de linhas da malha de l, onde 𝑙 = (5, 4, 3, 2, 1), observa-se que 

essas duas sequências geradas são Progressões Aritméticas, pois temos: 

Figura 22: Progressão decrescente 

 
Fonte: Da Autora, 2018 

 

Como se pode notar na figura acima, a cada novo termo das sequências C e l, é 

decrementado uma unidade, ou seja, a cada novo termo de ambas as sequências é adicionado 

uma unidade negativa. Segundo Paiva (2005), uma P.A. será decrescente quando cada termo, a 

partir do segundo, for menor que seu antecessor. Além disso, uma condição necessária e 

suficiente para que isso ocorra é que a razão dessa P.A. seja negativa. 

Portanto, observando a definição de Paiva (2005) para uma P.A. decrescente e também 

as demais definições encontradas ao longo do presente trabalho sobre sequências numéricas, é 

possível afirmar as seguintes propriedades das sequências C e l: 

 Tanto C quanto l são Progressões Aritméticas; 

 Tanto C quanto l são sequências finitas; 

 Tanto C quanto l são Progressões Aritméticas decrescentes; 

 A razão de ambas é (−1); 

 O primeiro termo de C é 6 e o de I é 5 e 

 Tanto C quanto l possuem a mesma quantidade de elementos. 
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Ao final dessa atividade é importante que o aluno seja capaz de exprimir e 

compreender os tópicos citados acima, retirando essas conclusões dos resultados obtidos 

através da observação dos padrões encontrados no desenho Monolinear Lusona da amizade. 

 

4.1.4 Padrão Sequencial Lusona: Ímpares e Constantes 

Dando prosseguimento a seção anterior, trataremos aqui de mais uma atividade 

envolvendo conteúdos matemáticos relacionados com sequências numéricas. Dentre as 

principais informações a respeito desta atividade destacam-se: 

1. Público alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular; 

2. Motivação: Esta atividade tem por objetivo principal trazer uma compreensão 

sobre o comportamento de uma sequência constante e também sobre o termo 

geral de uma progressão aritmética a partir da observação do desenho Lusona 

da amizade, com a intenção de trabalhar simultaneamente conceitos 

matemáticos com um contexto histórico-cultural africano; 

3. Materiais utilizados: Lousa, Gizes, folha de papel quadriculado e canetas;  

4. Local: Sala de aula; 

5. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada; 

6. Metodologia: Ao apresentar a sequência de pictogramas e lacunas do Lusona 

da amizade, é proposto aos alunos que observem tal sequência tentando 

encontrar algum padrão em sua construção. Em seguida, propõe-se uma 

tentativa de prever qual será o próximo pictograma ou o anterior e a partir disso 

são propostas algumas reflexões matemáticas a respeito dos resultados obtidos; 

7. Objetivos gerais: O aluno deverá ser capaz de encontrar o que é um termo geral 

de uma P.A. e como encontra-lo, além de compreender o que é uma sequência 

constante; 

8. Objetivos específicos: Encontrar padrões matemáticos num desenho 

Monolinear Lusona, pertencente à cultura africana do povo Cokwe e descrever 

tais padrões de maneira a construir e compreende-los como parte integrante de 

uma Progressão Aritmética, encontrando assim qual seu termo geral. Além 

disso, será analisado qual o comportamento de uma P.A. constante. 

Para tanto, propõe-se a observação do seguinte pictograma, que cresce de maneira 

proporcional: 
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Figura 23: Lusona Monolinear 

 
 Fonte: Da Autora, 2018 

 

Percebe-se através da figura acima que o número de linhas permanece o mesmo 

independente da ordem na qual o pictograma se encontra. Porém, o número de colunas se altera 

na seguinte proporção: 

 

Tabela 7: Sequência dos ímpares 

Ordem 

sequencial 

Número de 

colunas 

Número de 

linhas 

1º 1 2 

2º 3 2 

3º 5 2 

4º ? ? 

5º ? ? 

Fonte: Da Autora, 2018 
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Seguindo as informações apresentadas na tabela acima, temos que o número de 

colunas C e o número de linhas L poderá ser expresso respectivamente como 𝐶 =

(1, 3, 5, 7, 9) e 𝐿 = (2 ,2, 2, 2, 2), onde: 

 

Figura 24: Razão da P.A. 

 

Fonte: Da Autora, 2018 

Como fora visto nas seções anteriores, sabe-se que a razão da sequência C é 2. Dessa 

forma, podemos chegar ao seguinte resultado: 

𝑎1  = 1 

𝑎2  = 𝑎1 + 2 

𝑎3 =  𝑎2 + 2 =  (𝑎1 + 2) + 2 =   𝑎1 + 2 × 2 

𝑎4 =  (𝑎1 + 2 × 2) + 2 =  𝑎1 +  2 × 2 × 2 =  𝑎1 + 3 × 2 

𝑎5 =  (𝑎1 +  2 × 2 × 2) + 2 =  𝑎1 +  2 × 2 × 2 × 2 =  𝑎1 +  4 × 2 

. 

. 

. 
De maneira análoga, para 𝑎𝑛 teremos:  

𝑎𝑛  =  𝑎1  +  (𝑛 − 1) × 2                                                                         (1) 

Nesse caso em específico, a razão da P.A. é 2, porém, para uma P.A. qualquer de razão 

𝑟, teremos que: 

          𝑎𝑛 =  𝑎1  +  (𝑛 − 1)𝑟                                                                                   (2) 

Partindo agora para a sequência de linhas L, tem-se que sua razão é zero. Segundo 

Paiva (2005), quando todos os termos de uma sequência qualquer são iguais, então essa 

sequência é uma P.A. constante e uma condição necessária e suficiente para que isso aconteça 

é que a razão dessa P.A. seja zero. 
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4.1.5 Padrão sequencial Lusona: Construção do conceito de função composta 

 

Ainda pensando no conceito de sequência, o presente trabalho traz mais essa seção, 

onde são apresentadas atividades envolvendo a construção de um padrão sequencial na 

descoberta de figuras faltantes de uma série que vai aumentando de maneira proporcional. O 

primeiro pictograma a ser apresentado trata do Lusona da amizade3, que segundo Gerdes 

(2013), representa na cultura Cokwe a amizade entre as pessoas. O objetivo dessa atividade é 

encontrar os três elementos faltantes da seguinte sequência: 

Figura 25: Completando Padrões Lusona 

 
Fonte: (GERDES, 2013, p.23) 

 

 

1. Público alvo: Alunos do 1º ano do Ensino Médio Regular; 

2. Motivação: Pretende-se através desta atividade construir o conceito de 

composição de função a partir da observação do desenho Lusona da amizade, 

com a intenção de trabalhar simultaneamente conceitos matemáticos com um 

contexto histórico-cultural africano, proporcionando dessa forma uma maneira 

                                                
3 A construção do desenho Lusona da amizade pode ser encontrada no ANEXO 2 do presente trabalho. 



 

 

56 

 

alternativa na qual o docente poderá utilizar para iniciar o conteúdo de função 

composta; 

3. Materiais utilizados: Lousa, Gizes, folha de papel quadriculado e canetas;  

4. Local: Sala de aula; 

5. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos cada; 

6. Metodologia: Ao apresentar a sequência de pictogramas e lacunas 

representadas é proposto aos alunos que observem tal sequência tentando 

encontrar algum padrão em sua construção. Em seguida, propõe-se uma 

tentativa de prever qual será o próximo pictograma e a partir disso são 

propostas algumas reflexões matemáticas a respeito dos resultados obtidos. 

7. Objetivos gerais: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos 

básicos relacionados a composição de funções 

8. Objetivos específicos: Encontrar padrões no desenho Lusona Monolinear da 

amizade, pertencente à cultura africana do povo Cokwe e descrever tais 

padrões de maneira a construir e compreender os seguintes conteúdos: 

 Sequência numérica como uma função e 

 Composição de função  

Para descobrir quais são os padrões faltantes, é necessário observar o número de pontos 

acrescidos de uma malha para a malha seguinte, atentando para suas colunas e linhas. 

Note que no segundo desenho é apresentado uma malha 3 × 2, já no terceiro desenho 

é apresentado uma malha 4 × 3, observando esse padrão de construção a pergunta é: “Qual será 

o primeiro padrão?” Para encontrar uma regra que conduz a e constrói de maneira sequencial 

esses desenhos, propõe-se a elaboração de uma tabela, onde os dados já conhecidos poderão ser 

melhor expostos: 

Tabela 8: Sequência de Lusona 

Ordem 

sequencial 

Número de 

colunas 

Número de 

linhas 

1º ? ? 

2º 3 2 

3º 4 3 

4º ? ? 

5º ? ? 
Fonte: Da Autora, 2018 

 

Sabendo que todos os Lusona da amizade seguirão a mesma ordem e padrão 

encontrados no segundo e no terceiro elementos da sequência apresentada na Figura 25, 
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observando a Tabela 8 verificam-se diversas possibilidade de encontrar qual será o próximo 

Lusona, dado que n representa a ordem sequencial na qual os desenhos lusona se apresentam, 

dentre essas possibilidades aritméticas, tem-se: 

 Quando 𝑛 = 2, teremos 3 colunas e 2 linhas 

 Quando 𝑛 = 3, teremos 4 colunas e 3 linhas 

Desse modo percebe-se que o número de colunas dessa malha será 𝑛 + 1 e o número 

de linhas será igual a n, logo, haveria a possibilidade de encontrar qualquer que fosse a malha, 

ou seja, o número de linhas e colunas de um desenho Lusona da amizade, dado a sua ordem 

sequencial. Desse fato decorre a possibilidade de trabalhar os resultados encontrados na forma 

de função composta, como ilustra a figura a seguir: 

Figura 26: Função composta 

 
Fonte: Da Autora, 2018 

 

Dessa forma, sabendo que o conjunto A pode representar 𝑛 elementos que satisfaçam 

a sequência dos padrões do Lusona da amizade temos que os elementos do conjunto B serão do 

tipo 𝑓(1), 𝑓(2), 𝑓(3), . . ., 𝑓(𝑛). Assim, como a função g pega um elemento do conjunto B e 

leva ao conjunto C, podemos representar essa situação da seguinte maneira:  

Tabela 9: A função composta 

A B C 

1 𝑓(1) = 2 𝑔(𝑓(1)) = 𝑔(2) = 1 

2 𝑓(2) = 3 𝑔(𝑓(2)) = 𝑔(3) = 2 

3 𝑓(3) = 4 𝑔(𝑓(3)) = 𝑔(4) = 3 

... ... ... 

𝑛 𝑓(𝑛) = 𝑛 + 1 𝑔(𝑓(𝑛)) = 𝑔(𝑛 + 1) = 𝑛 

Fonte: Da Autora, 2018 
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Os elementos do conjunto C serão chamados de função composta de g por f e podem 

ser representados pela notação 𝑔(𝑓(𝑛)) ou também por (𝑔𝑜𝑓)(𝑛). Note que a função 

encontrada possui uma série de especificidades pois temos que:  

𝑔(𝑓(𝑛)) =  𝑓(𝑛) − 1 ⇒  (𝑔𝑜𝑓)(𝑛) =  (𝑛 + 1) − 1 ⇒  (𝑔𝑜𝑓)(𝑛) =  𝑛 

Como (𝑔𝑜𝑓)(𝑛) = 𝑛, conclui-se que especificamente nesse caso, a função composta 

é também a função identidade, posto que a função identidade é aquela que associa um elemento 

do conjunto de partida a ele mesmo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pondera-se portanto a partir dos pressupostos discutidos ao longo do presente trabalho 

que seu desenvolvimento possibilitou a realização de uma análise exploratória acerca da 

importância e relevância dos conteúdos histórico-culturais africanos no currículo oficial 

brasileiro, sendo este trabalhado transversalmente nas disciplinas da grade escolar, inclusive na 

de matemática.  

Tal reflexão diz muito a respeito de uma ação pedagógica na qual haverá a 

possibilidade do professor, além de trabalhar conteúdos matemáticos de uma maneira diferente 

da habitual, trará também uma maior conscientização da necessidade de valorização da cultura 

africana no corpo discente. Nessa direção, o presente trabalho trouxe algumas propostas de 

atividades, visando munir o professor de ferramentas que possibilitem realizar tal ação 

pedagógica. 

Entrementes, foi possível também observar através do presente trabalho que as 

reformas no ensino público, decorrentes a partir do ano de 1996 com a implementação da nova 

Lei de Diretrizes e Bases, trouxeram uma série de avanços no que diz respeito às políticas de 

implementação e validação dos conteúdos histórico-culturais afro-brasileiros e africanos como 

sendo parte essencial para uma formação integral dos alunos. 

Através do estudo trazido por este trabalho, foi respondida sua questão norteadora: “É 

possível trabalhar de maneira transversal contextos histórico-culturais africanos no ensino da 

matemática?”, a resposta para essa questão é sim. De fato é possível trabalhar transversalmente 

conteúdos histórico-culturais africanos nas aulas de matemática, não só é possível, como 

também é necessário, uma vez que como fora visto no presente trabalho, há uma série de leis e 

diretrizes que asseguram o desenvolvimento desses conteúdos na sala de aula, trabalhados de 

maneira transversal ou não.  

As propostas de atividades citadas anteriormente foram pensadas e direcionadas 

intencionalmente para alunos do primeiro ano do ensino médio. Posto que terão posteriormente 

de lidar com questões relacionadas à coletividade sabendo que, como consta no presente 

trabalho, a população negra também compõe a formação do povo brasileiro. Dessa forma, fora 

considerado a importância de trabalhar transversalmente questões que envolvem o respeito à 

diversidade cultural e étnica. Portanto, segue que o presente trabalho, ao apresentar sugestões 

de atividades a serem trabalhadas na sala de aula, permite uma maior reflexão sobre como olhar 

para as propostas do currículo oficial com uma nova perspectiva, rompendo com o modelo onde 
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os conteúdos são isolados, desvinculados e fragmentados com relação às questões culturais e 

étnicas que permeiam a sociedade em geral e também a sala de aula.  

No entanto, este trabalho possui algumas limitações, uma vez que por tratar-se de uma 

pesquisa exclusivamente bibliográfica, não traz um retorno de como seria de fato os efeitos 

trazido por sua implementação. Uma expectativa para trabalhos posteriores, seria trazer uma 

pesquisa de campo, onde as atividades desenvolvidas através deste estudo poderiam ser 

avaliadas empiricamente. Dessa forma, poderia ser analisada a efetividade do presente trabalho, 

havendo a possibilidade de realizar melhorias e ajustes de acordo com os dados obtidos. 
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ANEXO A– LUSONA GALINHA-EM-FUGA 
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ANEXO B – LUSONA DA AMIZADE 
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APENDICE A– PLANO DE AULA 1 
 

Disciplina: Matemática 
Professor (a): 
Instituição:  
 

PLANO DE AULA 1 

I. Tema:  Construção de uma malha de Lusona utilizando o software Geogebra 

_________________________________________________________________________________________ 

II. Pré-requisitos: Conceitos básicos da geometria plana 

 

III. Tempo estimado: Aproximadamente 2 aulas de 50 minutos 

________________________________________________________________________________________ 

IV. Público Alvo:  Alunos do 1º ano do Ensino Médio 

V. Recursos didáticos: Computador, lousa e gizes 

VI. Objetivos:  

Geral: O aluno deverá ser capaz de compreender e retomar os conceitos básicos relacionados a geometria 

plana. 

Específicos: Realizar a construção de uma malha Lusona através da utilização do software matemático 

Geogebra, com o intuito de relembrar conteúdos básicos da geometria plana.  

VII. Conteúdo: 

1. Pontos equidistantes; 

2. Construção de um quadrado, bem como a visualização de suas propriedades; 

3. Pontos colineares e 

4. Ponto médio. 

V. Bibliografia:  

Básica:  

DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

Complementar: 

GERDES, P. Lusona: Recreações Geométricas da África. Problemas e Soluções. Belo Horizonte, Boane, 

Moçambique: ISTEG, 2012. 212 p. Primeira edição em cores. 
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APENDICE B– PLANO DE AULA 2 

 
Disciplina: Matemática 
Professor (a): 
Instituição:  

PLANO DE AULA 2 

I. Tema:  Desenho Monolinear Galinha-Em-Fuga: Implicações Sequenciais 

_________________________________________________________________________________ 

II. Pré-requisitos: Conceitos Básicos de uma função 

_________________________________________________________________________________ 

III. Público Alvo:  Alunos do Ensino Médio 

 

IV. Recursos didáticos: Aula expositiva na lousa com giz 

VI. Objetivos:  

Geral: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos relacionados de sequências numérica 

Específicos: Realizar a construção de uma Progressão aritmética através da observação de padrões encontrados 

no desenho Monolinear Galinha-Em-Fuga, pertencente à cultura africana. 

VII. Conteúdo: 

1. Sequências numéricas; 

2. Propriedades da sequência numérica: 

 Razão de uma P.A.; 

 Soma dos n primeiros termos de uma P.A.; 

 Lei de formação de uma P.A.; 

 

V. Bibliografia:  

Básica:  

DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: Arte ou técnica de explicar ou conhecer. 5a Edição. São Paulo: Ática, 1998. 

88 p. (Série Fundamentos). 

Complementar: 

DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

GERDES, P. Lusona: Recreações Geométricas da África. Problemas e Soluções. Belo Horizonte, Boane, 

Moçambique: ISTEG, 2012. 212 p. Primeira edição em cores. 
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APENDICE C– PLANO DE AULA 3 

 
Disciplina: Matemática 

Professor (a): 

Instituição:  

PLANO DE AULA 3 

I. Tema:  Padrões sequenciais nos desenhos Lusona 

_________________________________________________________________________________ 

II. Pré-requisitos: Conceitos Básicos de uma função  

_________________________________________________________________________________ 

III. Público Alvo:  Alunos do Ensino Médio 

IV. Recursos didáticos: Aula expositiva na lousa com giz 

VI. Objetivos:  

Geral: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos relacionados a sequências decrescentes 

Específicos: Encontrar padrões no desenho Lusona Monolinear da amizade, pertencente à cultura africana do 

povo Cokwe e descrever tais padrões de maneira a construir e compreender os seguintes conteúdos: 

 Sequência numérica; 

 Definição de uma P.A. crescente; 

 Razão de uma P.A. crescente  

 Definição de uma P.A. decrescente; 

 Razão de uma P.A. decrescente e 

 P.A. finita 

VII. Conteúdo: 

 Sequência numérica; 

 Definição de uma P.A. decrescente; 

 Razão de uma P.A. decrescente e 

V. Bibliografia:  

Básica: DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

Complementar: 

GERDES, P. Lusona: Recreações Geométricas da África. Problemas e Soluções. Belo Horizonte, Boane, 

Moçambique: ISTEG, 2012. 212 p. Primeira edição em cores. 
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APENDICE D– PLANO DE AULA 4 

 
Disciplina: Matemática 

Professor (a): 

Instituição:  

 

PLANO DE AULA 4 

I. Tema:  Termo geral de uma P.A. e P.A. constante 

_________________________________________________________________________________ 

II. Pré-requisitos: Conceitos Básicos de uma função  

_________________________________________________________________________________ 

III. Público Alvo:  Alunos do Ensino Médio 

IV. Recursos didáticos: Aula expositiva na lousa com giz 

VI. Objetivos:  

Geral: O aluno deverá ser capaz de encontrar o que é um termo geral de uma P.A. e como encontra-lo, 

além de compreender o que é uma sequência constante; 

Específicos:  Encontrar padrões matemáticos num desenho Monolinear Lusona, pertencente à cultura 

africana do povo Cokwe e descrever tais padrões de maneira a construir e compreende-los como parte 

integrante de uma Progressão Aritmética, encontrando assim qual seu termo geral. Além disso, será 

analisado qual o comportamento de uma P.A. constante. 

VII. Conteúdo: 

 Termo geral de uma P.A. e  

 P.A. constante. 

 

 

V. Bibliografia:  

Básica:  

BONJORNO, José R. Giovanni, José Ruy. Matemática Completa Vol. 2 e 3 (São Paulo Editora FTD 2005) 

PAIVA, M., Matemática: volume único / Manoel Paiva. -1.ed.- São Paulo: Moderna, 2005. 

Complementar: 

DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

GERDES, P. Lusona: Recreações Geométricas da África. Problemas e Soluções. Belo Horizonte, Boane, 

Moçambique: ISTEG, 2012. 212 p. Primeira edição em cores. 
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APENDICE E– PLANO DE AULA 5 
 

Disciplina: Matemática 

Professor (a): 

Instituição:  

 

PLANO DE AULA 5 

I. Tema:  Composição de Funções 

_________________________________________________________________________________ 

II. Pré-requisitos: Conceitos Básicos de uma função  

_________________________________________________________________________________ 

III. Público Alvo:  Alunos do Ensino Médio 

IV. Recursos didáticos: Aula expositiva na lousa com giz 

VI. Objetivos:  

Geral: O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos básicos relacionados a composição de funções 

Específicos: Encontrar padrões no desenho Lusona Monolinear da amizade, pertencente à cultura africana do 

povo Cokwe e descrever tais padrões por intermédio de uma composição de funções. 

VII. Conteúdo: 

 Sequência numérica como uma função e 

 Composição de funções 

 

 

V. Bibliografia:  

Básica:  

DANTE, Luiz Roberto, Matemática Contexto e Aplicações - volume único (São Paulo Ed. Ática – 2006). 

PAIVA, M., Matemática: volume único / Manoel Paiva. -1.ed.- São Paulo: Moderna, 2005. 

Complementar: 

GERDES, P. Lusona: Recreações Geométricas da África. Problemas e Soluções. Belo Horizonte, Boane, 

Moçambique: ISTEG, 2012. 212 p. Primeira edição em cores. 
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