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RESUMO 
 
O artigo que por ora apresentamos, de cunho teórico, visa contribuir para ressignificação do 
currículo escolar a partir de reflexão/discussão, construção e reconstrução da compreensão de 
Ciência (dos limites que lhe são impostos por conceitos conservadores) – que se encontram 
imbricados nas relações sociais hegemônicas – e, por conseguinte, nas práticas pedagógicas 
efetivadas diariamente nas salas de aula. Partindo destas reflexões, imiscuímo-nos por 
concepções de Matemática. Refletimos sobre elaborações matemáticas – e o arcabouço 
sociocultural que lhe origina e orienta. Ou seja, advogamos como o faz D’Ambrósio, a 
existência de matemáticas – etnomatemáticas – que atendem às necessidades de determinado 
agrupamento humano, a partir das exigências que lhe são impostas pelo entorno 
socioambiental.  
 
Palavras-chave: Ciência. Cultura. Etnomatemática. 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

El tema que ahora presentamos resulta de la búsqueda en la literatura cuyo objetivo es 
contribuir para la resignificación del currículo escolar a partir de la reflexión/discusión, 
construcción y reconstrucción de la comprensión de la Ciencia ( de los limites que le impone 
el concepto tradicional) – que están incorporadas en las relaciones sociales hegemônicas – y, 
por consiguiente,  en las prácticas pedagógicas con efecto diario en las clases de aula. A partir 
de estas reflexiones, imiscuimo con nosotros por concepciones de las Matemáticas. Nuestra 
discussión, sin embargo, busca reflejar sobre elaboraciones Matemáticas – y el marco 
sociocultural que se origina e hace la orientación. En otras palabras: Abogamos, como hace 
D’Ambrósio, a existência de las Matemáticas – Etnomatemáticas – para satisfacer las 
necesidades de un determinado agrupamiento humano, a partir de los requisitos que se le 
impone por alrededor (ambiental, social). 
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Palabras clave: Ciencia. Cultura. Etnomatemáticas. 
 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Para uma melhor compreensão e aplicação dos conhecimentos matemáticos produzidos 

historicamente pelos grupos etnicorraciais e sociais e, consequentemente, sua utilização nos 

fazeres pedagógicos de homens e mulheres que efetivam ações educativas no micro espaço 

das salas de aula, e que buscam no Programa Etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 2005) 

elementos valorativos e, portanto, inclusivos das comunidades tradicionais, torna-se mister 

promover uma reflexão acerca da compreensão de ciência, predominantemente presente nos 

espaços de educação formal e valorizados pelas sociedades. Para tal empreitada, pretendemos 

trafegar por estrada cuidadosamente construída por Alan F. Chalmers, em 1993, quando busca 

responder à questão-título de seu texto “O que é ciência afinal?”.  Este pesquisador dar início 

ao seu questionamento refletindo sobre variadas abordagens teóricas, indo do indutivismo ao 

que ele denomina de realismo não-representativo: 

O realismo não-representativo é não-representativo, pois não incorpora uma 
teoria da verdade da correspondência. O realista não-representativo não 
supõe que nossas teorias descrevam entidades do mundo, tais como as 
funções ondulares ou campos, da maneira que nossas idéias [sic] de senso 
comum entendem, que nossa linguagem descreve gatos e mesas. Podemos 
avaliar nossas teorias do ponto de vista da extensão em que lidam com 
sucesso, com algum aspecto do mundo, mas não podemos ir mais além e 
avalia-las do ponto de vista da extensão em que descrevem o mundo como 
ele realmente é, simplesmente porque não temos acesso ao mundo 
independentemente de nossas teorias, de maneira que nos capacite a avaliar a 
propriedade daquelas descrições (1993, p. 194). 

 

Portanto, para Chalmers, parece-nos, uma dada abordagem teórica permite-nos compreender o 

mundo com as limitações inerentes a esta perspectiva, as quais podem ser vencidas (ou não?) 

através das produções de outros conhecimentos que vão sendo gerados pela humanidade. É 

imprescindível, contudo, que se compreenda que o mundo e os fenômenos que o regem 

existem a despeito da interpretação que deles possamos fazer. Afinal, este mundo é não-

representativo “porque não aplica a teoria da verdade da correspondência” (ibidem, p. 195). 

No entanto, e ainda a partir da empreitada de Chalmers, se há um mundo “não-

representativo”, que existe independentemente da teoria da correspondência, parece-nos 

plausível que o mundo representativo ganha substância a partir da interpretação que dele 
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fazemos. E se assim o é, encontra também plausibilidade o entendimento de que este mundo 

representativo é gerado a partir das crenças, compreensões, sensações/sentimentos, 

representações que homens e mulheres dele fazem. 

Intrigante é a conclusão a que chega o autor no que concerne à questão que intitula o seu 

próprio livro – e que nos parece coerente com toda reflexão/discussão 

desenvolvida/construída por ele ao longo de mais de duas centenas de páginas – senão, 

vejamos: 

Diante dessa consideração sugiro que a pergunta que constitui o título desse 
livro é enganosa e arrogante [grifo nosso]. Ela supõe que exista uma única 
categoria “ciência” e implica que várias áreas do conhecimento, a física, a 
biologia, a história, a sociologia e assim por diante se encaixam ou não nessa 
categoria. Não sei como se poderia estabelecer ou defender uma 
caracterização tão geral da ciência. Os filósofos não têm recursos que os 
habilitem a legislar a respeito dos critérios que precisam ser satisfeitos 
para que uma área do conhecimento seja considerada aceitável ou 
“científica” [grifo nosso]. (1993, p. 197). 

 

E esta arrogância, em nosso olhar, estabelece uma classificação do conhecimento (salubre à 

construção de uma sociedade justa e inclusiva), bem como à produção de novos 

conhecimentos a partir de paradigmas confrontantes: passamos todos a enxergar o mundo que 

nos cerca com os mesmos olhos que, muito provavelmente, iluminam uma ótica e obscurecem 

as demais. Esta nossa conclusão parece dialogar com o entendimento de Bizzo (1992), 

quando analisa a crescente preocupação de buscar na História luz para iluminar o ensino das 

Ciências, ao inferir que 

Os estudantes, enquanto aprendizes de teorias científicas, explicam 
determinados fenômenos utilizando elementos parecidos com os dos 
cientistas do passado. Isto confirmaria a existência de um número restrito de 
alternativas para a reconstrução do conhecimento científico do presente além 
daquele trilhado pelos cientistas de épocas passadas. (p. 29). 

 

E isto não culmina apenas neste ponto, vez que não são apenas as teorias de cientistas do 

passado que são focadas, valorizadas e expostas no pódio dourado, mas todo um conjunto de 

elementos que consubstanciaram aquela teoria. O que pretendemos sublinhar é que uma 

determinada cultura termina ganhando supremacia e subordinando (inferiorizando!) as demais 

– corroborando para a elaboração de uma espécie de prédio cultural, no qual os 

conhecimentos das comunidades tradicionais são endereçados para o porão. 

Quando Chalmers nos coloca que “Cada área do conhecimento pode ser analisada por aquilo 

que é” (1993, p. 97) cremos ser possível inserir nesta conclusão a complexidade de elementos 
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que contribuíram para a produção de determinada teoria. E tais elementos ganham substância 

nas diversas relações que os sujeitos vão travando no contexto social/cultural/ambiental em 

que vivem. Portanto, deve ser interpretada, também, como produção espaço-temporal, vez que 

se encontram grávidas de uma rede complexa composta por crenças, representações, 

sensações, expectativas e limites próprios de determinada contextura social. O que nos 

permite concluir que, mesmo em se tratando das ciências naturais, nas quais é possível 

reproduzir fenômenos em lócus diversos, conservando as propriedades que lhe caracterizam, a 

leitura que deles é efetivada encontra-se permeada de fatores sociais e culturais que formaram 

os leitores. 

Convém-nos, entretanto, salientar que a relação entre cultura e ciência nem sempre foi/é tão 

dialógica. Trilhamos caminhos percorridos por aqueles que advogam a existência de um 

conhecimento superior, denominado Ciência – tratar-se-ia de um campo não implicado – e os 

que a concebem como possibilidade construtiva dos diversos agrupamentos humanos a partir 

das provocações emanadas pelo entorno (social, ambiental). No que se refere ao primeiro 

grupo, universalistas, a assertiva transcrita abaixo parece ser ilustrativa: 

The universalist view of science claims that the ontological physical world 

itself judges the validity of a scientific account of that world, and this 

account is unrelated to such things as human interest, culture, gender, race, 

class, ethnicity, or sexual orientation. (STANLEY, BRICKHOUSE, 1994, P. 
390)iii 

 

Nossa defesa é que a construção de um mundo inclusivo e equânime somente se faz possível 

se acreditarmos e protegermos a diversidade – em todos os seus âmbitos. A concentração da 

verdade (ou de verdades) nas mãos de determinado grupo humano contribui apenas para a 

manutenção do status quo que é (e cremos não haver controvérsia neste sentido) excludente, 

marginalizante e perverso. Por conseguinte, torna-se mister possibilitar a arquitetura de 

espaços/tempos capazes de fazer ecoar a multiplicidade de vozes e crenças que estruturam e 

iluminam a humanidade. 

Convém destacar que este nosso entendimento não subtrai a crítica das produções humanas 

em nome de uma horizontalização do conhecimento; intenta, contudo, fortalecer e semear a 

concepção de que a ciência não se encontra enclausurada nas mãos de uma pessoa ou de um 

povo. 

Ainda de acordo com os pesquisadores citados acima – e, acreditamos, em direção à nossa 

defesa – a concepção universalista traz pelo menos duas consequências negativas. Uma 
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relacionar-se-ia com um endeusamento dos cientistas; a outra contribuiria para a destruição de 

sistemas de conhecimentos avaliados como inferiores. Neste sentido, consideramos digna de 

registro a afirmação de Campos: 

O convívio ou as comparações entre os saberes acadêmicos ou científicos e 
os saberes ditos locais, tradicionais ou de outras culturas, provocam 
constantemente preconceitos e tensões que nem sempre são resolvidas pelo 
diálogo. Muitas vezes, a própria ciência acadêmica se apropria de saberes e 
práticas que são, por sua vez, apropriados industrialmente, como por 
exemplo, pela indústria farmacêutica. (CAMPOS, 2005, p. 38). 

 

O autor cita o caso do curare, substância utilizada por comunidades tradicionais por provocar 

relaxamento muscular e neurológico, que passa a fazer parte do cabedal de conhecimentos 

considerados científicos, pela classe dominante, e culmina na fabricação de anestésicos e na 

larga produção tecnológica deste produto. Uma conclusão/reflexão neste momento nos parece 

necessária: Enquanto domínio de uma comunidade tradicional, o curare não se convertia em 

conhecimento científico, passando a fazê-lo após a utilização por representantes de uma elite. 

Há sentido nisto ou apenas comprovação de relações que se verticalizam e que promovem 

exclusão? 

Stanley e Brickhouse (1994, p. 394), no entanto, lembram-nos que “We need to consider the 

idea of a community of inquirers as it relates to a multiculturalist position”iv. É nesta 

perspectiva que se assenta as pesquisas e contribuições advindas das inquirições da 

etnomatemática. Mas não apenas isso: é também uma busca incessante de fortalecimento das 

reflexões e das vozes. 

 

2 ETNOMATEMÁTICA: DIÁLOGO ENTRE CIÊNCIA E CULTURA 

 

Acreditamos que para o desenvolvimento de uma incursão investigativa pela Etnomatemática, 

objetivando proporcionar-lhe um lócus que possibilite o desvelamento de seu alcance e 

profundidade, necessário se faz, antes, trafegar pela seara da cultura. O próprio D’Ambrósio 

parece concordar com este procedimento ao afirmar que “A Etnomatemática é embebida de 

ética, focalizada na recuperação da dignidade cultural [grifo nosso] do ser humano”. (2002, 

p. 09). 

D’Ambrósio (ibidem), buscando apresentar as Etnomatemáticas, expõe um conceito de 

cultura digno de registro: “cultura, (...) é o conjunto de comportamentos compatibilizados e de 
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conhecimentos compartilhados”. E a este entendimento inclui valores, e lembra que as 

condições ambientais interferem nesta compatibilização de comportamentos e no 

compartilhamento de conhecimentos. Da construção de D’Ambrósio, parece correto inferir 

que o/a homem/mulher faz cultura a partir das provocações que lhe são apresentadas pelo 

meio – e de suas necessidades. Ou seja: é através do trabalho, que busca adequar as condições 

ambientais às necessidades dos grupos humanos, em determinado espaço/tempo histórico, que 

a cultura começa a ser engendrada. 

Ocorre que, as transformações produzidas no meio natural também, e dialeticamente, 

transformam o/a homem/mulher que precisa acomodar-se e/ou assimilar as novas 

determinações/provocações que lhe são apresentadas pelo entorno – inicialmente, o imediato, 

mas sempre crescente. Sintetizando: a dialogicidade entre homem/mulher e meio (de início 

natural e, em seguida, sociocultural) ressignificam e re/constroem ambos – que, 

ressignificados e reconstruídos, produzem novos determinantes e novas significações. O/a 

homem/mulher faz cultura enquanto a cultura o/a faz. 

Neste ponto, parece pertinente concluir que cultura é toda produção humana. Símios e demais 

animais não produzem cultura – este é um atributo exclusivo daqueles e daquelas atrelados/as 

à humanidade. Homens e mulheres, utilizando o trabalho como meio/estratégia, transformam 

o espaço/tempo (inicialmente natural e em seguida social) objetivando melhor qualidade de 

vida. Transformando – e para transformar – o ambiente, mulheres e homens produziram 

artefatos e mentefatos, como prefere D’Ambrósio (2002), e fazendo isso 

transformaram/transformam a si mesmos. O meio é, portanto, elemento indispensável e 

definidor de propriedades laborativas e educativas em homens e mulheres. 

A cultura (...) não é nada mais que o próprio social, mas considerado dessa 
vez sob o ângulo dos caracteres distintivos que apresentam os 
comportamentos individuais dos membros desse grupo, bem como suas 
produções originais (artesanais, artísticos, religiosos...). (LAPLATINE, 
2007, p. 120). 

 

E onde se insere a Etnomatemática neste contexto? Para responder a este questionamento, 

continuaremos a trilhar pela estrada aberta por D’Ambrósio. Suas conclusões e construções – 

incluindo a conformação do termo Etnomatemática – estabelecem uma relação embrionária 

capaz de trazer à luz, sem qualquer silhueta de dúvida, parece-nos, questões que identificam 

elementos culturais nas elaborações matemáticas e ações/reflexões matemáticas nos contextos 

culturais. 
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A Etnomatemática foi apresentada pela primeira vez em 1976, no 3rd
 International Congress 

on Mathematics Education (ICME-3) realizado em Karlsruhe, na Alemanha. O termo está 

etimologicamente composto pelas raízes tica (= técnicas, habilidades), matema (= explicação, 

entendimento e maneiras de lidar e conviver) e etno (= contextos naturais, sociais e culturais). 

Portanto, Etnomatemática é “(...) um programa de pesquisa que está diretamente ligado ao 

processo ensino-aprendizagem da matemática” (FLEMMING, LUZ, MELLO, 2005, p. 37). 

D’Ambrósio compreende a Etnomatemática como um programa de pesquisa cujo objetivo é 

“procurar entender o saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade, 

contextualizado em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações”. (2002, p. 

17). Ou seja: trata-se de uma proposta de resgate e valorização das diversas contribuições 

culturais no concernente a elaborações matemáticas: As comunidades, nas diversas regiões do 

planeta, construíram estratégias para resolver os problemas que lhe eram apresentados pelo 

quotidiano, dentre eles conhecimentos/comportamentos (artefatos/mentefatos) relacionados 

com as noções de organização, classificação, contagem, medição, inferência que compõem o 

arcabouço teórico de Matemática. 

Não há, portanto, uma Etnomatemática, mas diversas matemáticas contextualizadas que 

asseguram aos sujeitos pertencentes a determinados grupos culturais (negros, indígenas, 

ciganos,...) e sociais (operários da construção civil, médicos etc.) a transitarem tranquilamente 

(ou quase isso) pelos seus agrupamentos e resolverem os problemas que o contexto lhes 

apresenta, sejam eles de natureza matemática ou não. Para D’Ambrósio (2005), 

A disciplina denominada matemática é, na verdade, uma Etnomatemática 
que se originou e se desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo recebido 
algumas contribuições das civilizações indiana e islâmica, e que chegou à 
forma atual nos séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então, levada e 
imposta a todo o mundo. Hoje, essa matemática adquire um caráter de 
universalidade, sobretudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia 
modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na Europa. (p. 
114). 

 

D’Ambrósio (op. cit.) aponta a globalização, que, em seu olhar, inicia-se com o cristianismo e 

o islamismo, como um dos fatores indispensáveis à abrangência e empoderamento desta 

Etnomatemática. Outro fator que a este pode ser acrescido, embora compreendamos a 

articulação quase que genética entre ambos, refere-se ao fato desta matemática ter caído nas 

graças das camadas dominantes. 
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A abordagem Etnomatemática, no entanto, pode ser compreendida sobre dois pontos de vista. 

Um deles relaciona-se ao que já apresentamos acima, ou seja, enquanto programa de pesquisa; 

outro, tão importante quanto o primeiro, evidencia uma proposta de trabalho pedagógico. 

Enquanto proposta pedagógica, a Etnomatemática busca alcançar e valorizar as contribuições 

dos diversos grupos humanos, sociais e/ou culturais. Para tanto, o processo ensino-

aprendizagem parte do saber/fazer dos próprios grupos aos quais a educação busca atender. 

Assim, “A contextualização é essencial para qualquer programa de educação de populações nativas e 

marginais, mas não menos necessária para as populações dos setores dominantes, se quisermos atingir 

uma sociedade com equidade e justiça social”.  (ibidem, p. 115). 

D’Ambrósio (2002, p. 66-67), para esta dimensão da Etnomatemática, apresenta um currículo 

composto por três elementos: a literacia, a materacia e a tecnoracia. Por literacia deve-se 

entender: “a capacidade de processar informações escrita e falada, o que inclui leitura, 

escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, mídia, internet na vida quotidiana”. Materacia seria “a 

capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e utilizar modelos e 

simulações na vida quotidiana, de elaborar abstrações sobre representações do real”. A 

tecnoracia relacionar-se-ia à “capacidade de usar e combinar instrumentos, simples ou 

complexos, inclusive o próprio corpo, avaliando suas possibilidades e suas limitações e a sua 

adequação a necessidades e situações diversas”. 

Este trivium, ainda de acordo com D’Ambrósia (op. cit.), não representa a inclusão de novas 

disciplinas nos currículos das escolas, mas uma maneira nova de organizar estratégias 

pedagógicas que estejam em consonância com as descobertas científicas em relação à mente e 

ao comportamento humano. 

 

3 A ETNOMATEMÁTICA E O QUOTIDIANO DOS SUJEITOS 

Diversas são as situações já descritas por pesquisadores e pesquisadoras (CARRAHER, 

CARRAHER & SCHLIEMANN, 1989; CARVALHO, 1995, 1997; FANTINATO, 2004) 

interessados/as em conhecer/compreender as estratégias encontradas por grupos sociais e/ou 

étnicos que desvelam a presença de etnomatemáticas nos seus quotidianos, nas tentativas já 

consubstanciadas, com sucesso, de solucionar problemas presentes em suas relações sociais. 

Fantinato (2004), por exemplo, traz à baila “A construção de saberes matemáticos entre 

jovens e adultos do Morro de São Carlos”, quando/onde são elaboradas estratégias 

matemáticas específicas para solucionar os problemas próprios da comunidade, tais como 
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numeração das casas – que não obedecem a uma sequência específica, vez que o sistema de 

ocupação promove construção de novas moradias entre, por exemplo, as casas 20 e 21 dando 

origem ao prédio 20A ou casa 20 acrescida do nome do/a proprietário/a. O cálculo mental, 

por aproximação, é outro procedimento utilizado por aqueles/as moradores/as: geralmente 

pessoas com pouca ou nenhuma escolaridade, nas relações de compra e venda, evitando 

passar por constrangimento público, calculam, mentalmente, seus gastos – normalmente para 

mais – preocupados, ainda, com a possibilidade de pagamento. Assim resume Fantinato: 

A necessidade de estimar antes de pagar parece vir de uma organização 
doméstica com papel moeda, na qual o arredondamento para o próximo 
valor inteiro superior, calculando exagerado – de acordo com as palavras de 
um educando – serve a dois propósitos interrelacionados: avaliar o montante 
a ser pago pelas compras e não passar vergonha no caixa, ou seja, evitar a 
situação constrangedora de não se ter dinheiro suficiente para o pagamento 
das mesmas (FANTINATO, 2004, p. 119). 

 

A pesquisa de Fantinato, mesmo apresentando relações particulares construídas com a 

Matemática, ainda preserva, em nosso olhar uma conceituação acadêmica desta disciplina. 

Dito de outra forma: trata-se da mesma ciência de valorização social incontestável, com carga 

horária superior à maioria dos demais campos do conhecimento nas matrizes curriculares das 

escolas de educação básica e interpretada pela sociedade como campo teórico destinado 

àqueles (principalmente: já que há um entendimento de que matemática é coisa de homem) e 

àquelas intelectualmente superiores. A própria Fantinato compartilha deste entendimento ao 

afirmar que  

A existência de uma categoria chamada matemática não é colocada em 
questão, como se fosse tido como natural encontrá-la em qualquer cultura, 
variando apenas a sua forma de aparecer (espontânea, informal, oral, não-
estandardizada, codificada no saber-fazer), ou de não aparecer (matemática 
escondida, congelada). (2004, p. 114). 

 

O que buscamos ressalvar não é uma negação destas abordagens como componente daquilo 

que D’Ambrósio qualifica como etnomatemáticas. Mesmo porque, para este educador, as 

etnomatemáticas se fazem presentes nas formas de “fazer(es) e de saber(es) que lhes 

permitiram sobreviver e transcender através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes, de 

explicar, de conhecer, de lidar com, de conviver com a realidade natural” (D’Ambrósio, 2005, 

p. 112). Portanto, os recursos utilizados pelas comunidades (grupos étnicos e sociais) para 

estabelecer relações com o meio e com o outro, ainda que lançando mão de conhecimentos 

sintonizados com as ciências academizadas, como é o caso da Matemática, expressa uma 
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maneira própria – e até única, às vezes – de resolver as questões que o quotidiano lhes 

apresenta. Entretanto, acreditamos ser necessário vislumbrar outras relações que ressignificam 

essas concepções de quantificação e inferência atribuídas à Matemática. 

Exemplo desse olhar, que foge ao enquadramento conceitual ao qual está imersa a 

Matemática – e que tende a abarcar as concepções relativas à etnomatemática – parece estar 

presente em pesquisa realizada por Passes (2006) junto à comunidade pa’ikwené (palikur), 

“(...) povo arawak do norte do Brasil e da Guiana Francesa, com uma população atual de 

cerca de 2 mil membros que vivem em ambos os lados do rio Oiapoque” (p. 274, nota de 

rodapé). No trabalho de Passes, apreende-se uma construção de conceitos numéricos que lhe 

garantem dimensões capazes de escapar do enclausuramento ao qual está sujeito a 

Matemática ocidental: “(...) os números pa’ikwené são ao mesmo tempo literais e figurativos, 

tendo não apenas um significado numérico fixo, mas múltiplos significados que se relacionam 

às imagens associadas com diferentes classes de coisas” (PASSES, 2006, p. 246). 

No pensamento racionalista ocidental, a metáfora e a ciência, da qual a 
matemática, por convenção, é uma parte, são consideradas opostos hostis. 
Uma (a ciência) sendo vista como universal, objetiva, racional, verdadeira; a 
outra (metáfora) como culturalmente diferenciada, subjetiva, irracional, 
poética. (...) (ibidem). 

 

Portanto, a plêiade de situações que revelam conhecimentos, habilidades e competências com 

o numeramento, quantidades, divisão e distribuição de espaços e objetos, organização 

espacial, distribuição temporal, localização – toda uma logicidade presente na relação que os 

sujeitos vão travando ao longo de suas vidas são também qualificadas como etnomatemática, 

ainda que não se encontrem em correspondência biunívoca (e hei-nos utilizando nomenclatura 

da Matemática academizada) com a Matemática que se encontra entronada, historicamente, 

nos bancos das instituições de ensino. “A aproximação etimológica a que nos referimos nos 

permite dizer que etnomatemática é a arte ou técnica (techné=tica) de explicar, de entender, 

de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto cultural próprio (etno)”. 

(D’AMBRÓSIO, 1993, p. 9). 

E esta arte/habilidade de negociar, transformar e transformar-se para assimilar e/ou acomodar-

se ao meio se fez/faz presente em todos os povos, em todas as épocas e espaços. Portanto, é 

também possível (em verdade, preciso) falar de uma etnomatemática produzida pelos/as 

africanos/as, tanto aqueles e aquelas que permaneceram/permanecem em solo do velho 

continente quanto os/as que foram capturados/as, violentamente (desumanamente!), para 

sustentar a economia das colônias, como o Brasil, por exemplo. 
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Referimo-nos, portanto, às africanidades que estão, também, compostas de saberes 

matemáticos (etnomatemáticos) importantes não apenas para as relações interpessoais, sociais 

e ambientais elaboradas por negros e negras, em terra estranha, que necessitavam imprimir 

um processo de negociação com tudo e com todos (vez que era comum a manutenção de 

escravos/as de etnias diferentes em um mesmo engenho), mas também para a alimentação da 

economia da colônia que creditava à exploração e aos conhecimentos dos/as escravos/as seu 

fortalecimento e ampliação. 

Antes, contudo, de nos imiscuirmos em conceitos matemáticos próprios de África, cremos se 

fazer necessário um esclarecimento do que compreendemos por africanidades. De acordo com 

Lima e Trindade (2009, p. 17), africanidades são definidas como “repertórios culturais 

brasileiros que em sua origem, dispositivos de base ou (re)elaboração históricas remetem ou 

se relacionam com as ancestralidades africanas”. Portanto, representam elementos 

constitutivos da cultura brasileira e consequentemente da consubstanciação das identidades de 

homens e mulheres que, conscientemente ou não, encontram significados para seus fazeres e 

pensares em raízes africanas – é, sinteticamente, elemento embrionário da cultura brasileira, 

mesmo que presenciemos, diuturnamente, ações/estratégias que concorram para a negação 

desta realidade. 

“Na sociedade brasileira, torna-se importante destacar a desmistificação do discurso da 

democracia racial e da ideologia do branqueamento que trouxe avanços políticos relevantes, 

no campo das identidades e africanidades” (LIMA, 2008, p. 155). E essa “desmistificação” 

precisa se inserir na seara que se remete às produções matemáticas, até porque trata de campo 

eminentemente valorizado socialmente e, indubitavelmente, conta com contribuições da 

comunidade afro-brasileira. Entretanto, para sua corporeidade faz-se necessário reconstruir, 

ressignificar o que Hall (2003) denomina “narrativa de nação”. 

Uma narrativa de nação constitui um conjunto de histórias, imagens, 
paisagens, cenários, acontecimentos históricos, símbolos nacionais e rituais 
que simbolizam ou representam as experiências, os sofrimentos, os triunfos e 
os desastres partilhados que conferem significado à nação. (COSTA; 
SILVA, 210, p. 247). 

 

A questão que se nos aponta neste ínterim é: Como os afro-brasileiros são representados em 

tais narrativas? O sentimento de sujeito destas narrativas lega aos cidadãos e cidadãs um lugar 

no cenário social, histórico e político capaz de garantir a sensação de pertencimento, a 

nutrição da autoestima, o encontro de si e dos seus em um cenário que ajudou a construir e no 

qual ele/ela se sente valorizado. Urge, portanto, a elaboração de uma contranarrativa. 
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Reduzidos à condição de coisas pelo escravagista, negros e negras recuperavam e/ou 

construíam estratégias de sobrevivência, de humanização, de reconstrução, em terra estranha e 

em condições adversas, de modos de convivência no ambiente hostil das senzalas e da 

lavoura. Dividindo os espaços apertados e violentos com etnias diversas, os/as escravos/as 

negociam naturalmente – e aprendiam nessa negociação – maneiras de sobrevivência e 

procedimentos que alimentassem a resistência. Os modos de saber/fazer de cada etnia 

enriquecia-se nesses encontros estabelecidos com outros grupos étnicos. A adversidade e 

diversidade presentes nos contextos onde os/as negros/as tentavam sobreviver, de alguma 

forma contribuíram para a produção de um saber/fazer brasileiro a partir de aportes teóricos 

africanos trazidos para as novas terras por diferentes grupos étnicos. Neste mesmo bojo 

encontram-se os conhecimentos matemáticos. Cunha Júnior, professor titular da Universidade 

Federal do Ceará batiza estes conhecimentos matemáticos próprios dos povos africanos de 

Afroetnomatemática e complementa: 

Afroetnomatemática é a área da pesquisa que estuda os aportes de africanos 
e afrodescendentes à matemática e informática, como também desenvolve 
conhecimento sobre o ensino e aprendizado da matemática, física e 
informática nos territórios da maioria afrodescendente. Os usos culturais que 
facilitam os aprendizados e os ensinos da matemática nestas áreas de 
população de maioria afrodescendente é a principal preocupação desta área 
do conhecimento. (CUNHA JÚNIOR, 2006, p. 62). 

 

Ainda de acordo com Cunha Júnior, no Brasil os estudos relativos à Afroetnomatemática são 

iniciados a partir de estratégias de empoderamento, resgate e valorização da cultura negra 

promovida pelo Movimento Negro, cujo objetivo abrangia desde a recuperação de elementos 

matemáticos presentes nas comunidades africanas ao levantamento da história da matemática 

daquele continente. A prática pedagógica, ainda segundo Cunha Júnior, se efetivava nas 

comunidades quilombolas e nas regiões onde a presença negra era bastante significativa. 

Convém, contudo, trazer à baila que elementos constitutivos do arcabouço teórico que 

denominamos Matemática, quando pensamos na Afroetnomatemática, se fazem presentes em 

diversas expressões da cultura africana, tais como: nos mitos, nos jogos, nas danças, nas 

brincadeiras, nos conhecimentos religiosos, na astronomia, na música, nas construções 

prediais e na Matemática propriamente dita. O que é realizado para o continente africano tem 

sua extensão para as áreas de diáspora africana. A complexidade da racionalidade lógica 

africana é a matéria por trás destas pesquisas. (ibidem). 
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Em se tratando das matemáticas produzidas no território africano, muitos exemplos podem ser 

enumerados com certa facilidade graças à produção de pesquisas efetivadas por teóricos 

comprometidos e competentes como é o caso, para citar um bom exemplo, do Paulus Gerdesv. 

Entretanto, por conta das limitações estabelecidas por esta modalidade de texto, apenas 

destacaremos que vários elementos da Afroetnomatemática podem ser encontrados nos jogos 

dos ifás, na capoeira, nas ferramentas dos orixás, em construções prediais. 

No que concerne ao jogo e búzios, matematicamente tem-se nesse jogo tópicos de 

probabilidade (o Modelo Probalístico de Distribuição Binomial). Cada búzio possui duas 

possibilidades de disposição, fechado ou aberto e, no conjunto, os orixás emitem uma resposta 

à pergunta emitida pelo/a interessado/a. Contudo, as contribuições dos povos africanos à 

Matemática não se resume a estes elementos culturais nos quais podemos extrair componentes 

geométricos, probabilidade e equivalentes. Há elaborações mais diretas que retratam um 

profundo conhecimento e utilização de conceitos matemáticos nas produções sociais do povo 

africano. Talvez as pirâmides egípcias possam servir de exemplo para o que aqui registramos, 

mas não apenas isso, até mesmo porque o conjunto de conhecimentos que levou às 

construções de Gisé resulta de trocas culturais efetivadas no território africano por diversas 

etnias – é preciso considerar que os grupos humanos localizados em terras d’África 

estabeleciam intercâmbio comercial e, portanto, cultural, regularmente e nestes encontros os 

conhecimentos se propagavam e nutriam o desenvolvimento destes mesmos grupos. 

É possível citar ainda os jogos que compõem a família Mancala, largamente utilizados em 

África e trazidos para o continente americano e consequentemente ao Brasil na diáspora 

africana. São jogos de tabuleiro desenvolvidos a partir da relação entre semeadura e colheita. 

Mesmo que haja um vencedor ao final do jogo, não se trata de competição no sentido legado 

nas comunidades capitalistas, mesmo porque, no primeiro momento, os jogadores podem 

semear tanto em seu território quanto no território de seu oponente. A colheita, entretanto, é 

feita a partir daquilo que foi efetivamente semeado por cada jogador. “O Mancala revela uma 

intima relação homem e Mãe Terra: ‘semeaduras’ e ‘colheitas’ simbolizam o movimento das 

peças, dentro da complexidade próxima do xadrez” (SANTOS, 2008, s/p). 

Os exemplos supracitados são algumas das possibilidades de se pensar e tratar a matemática 

como produção sociocultural. Possibilitam a valorização da diversidade cultural, o 

empoderamento dos grupos etnicorraciais historicamente discriminado e o fomento do que 

tem se denominado de Educação para as Relações Etnicorraciais (BRASIL, 2004). Este 
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conceito traduz práticas educativas que valorizem equitativamente a participação de todos os 

grupos etnicorraciais na produção da sociedade, inclusive no âmbito sociocultural e científico. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES 

Este trabalho nasce com o objetivo de contribuir para ressignificação do currículo escolar a 

partir de reflexão/discussão, re/construção da compreensão de Ciência  a partir da reflexão  

sobre elaborações matemáticas – e o arcabouço sociocultural que origina e orienta essas 

elaborações científicas no contexto escolar. Nessa perspectiva desvelamos o caráter 

polissêmico da matemática, que se constitui, como bem o aponta D’Ambrósio, em uma 

construção plural contextualizada na cultura, em que não se trata de matemática, mas de 

matemáticas – etnomatemáticas – que atendem às necessidades de determinado agrupamento 

humano, a partir das exigências que lhe são impostas pelo entorno socioambiental. 

Acreditamos que o desvelamento – e valorização – de contribuições matemáticas trazidas por 

ancestrais africanos e sua presença no quotidiano dos sujeitos, convivendo harmoniosamente 

ou não com a Matemática que sustenta os currículos escolares, é de importância imensurável 

para construção da identidade das crianças negras e reconhecimento da riqueza cultural 

presente em terras de África, que não são apenas cenários de miséria, como se propala. 

Pensar/refletir a África é expor uma diversidade ampla e intensa que contribuiu não tão 

somente para a formação do povo africano, mas significativamente para a produção de toda 

uma teia cultural, social e econômica que estruturou e estrutura as sociedades humanas. Com 

ciência ou não, elementos africanos se pulverizaram (e ainda o fazem) pelos diversos recantos 

do planeta, produzindo transformações, ampliando interpretações, contribuindo com a 

construção de uma cultura planetária sem, contudo, perder identidade. E se isto é válido no 

âmbito das artes, dos conhecimentos populares, também o é no que concerne à Matemática. 
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