
RELAÇÃO COM O SABER MATEMÁTICO E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA: UMA REFLEXÃO
PRELIMINAR

Evanilson Tavares de França[i]

Márcia Furlan de Almeida[ii]

Ana Lúcia Lima da Rocha Muricy Souza[iii]

EIXO TEMÁTICO 02: Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas

RESUMO

A relação com o saber reflete a relação que o sujeito estabelece com o mundo, com o outro e consigo
mesmo (CHARLOT, 2005). Nosso objetivo, neste artigo, pode ser traduzido pela necessidade de
compreender como a Matemática se relaciona com as comunidades tradicionais (quilombola) e as
consequências desta modalidade de relação para: a) as maneiras encontradas pelos sujeitos para
relacionar-se com a disciplina; b) o fortalecimento das identidades, negra e quilombola, a partir da relação
estabelecida. Para tanto, recorremos a Charlot e estabelecemos diálogos com outros teóricos, com o
intuito de compreender as interferências das formas de relação no sucesso ou fracasso escolar e na
construção identitária dos quilombolas. Parece-nos plausível a compreensão de que a Matemática escolar
não estabelece relação com o contexto cultural dos sujeitos.

Palavras-chave: Relação com o saber. Relação com o saber matemático. Identidades negra e
quilombola.

ABSTRACT

The relationship with knowledge reflects the relationship that the subject establishes with the world, with
others and with yourself (CHARLOT, 2005). Our goal in this article can be translated by the need to
understand how mathematics relates to traditional communities (quilombola), and the consequences of
this type of relationship to: a) the ways found by the quilombola people to connect themselves with that
theoretical field; b) the strengthening of identities, black people and quilombola communities, from the
relationship established. For this, we appeal to Charlot and we establish dialogues with other theoretical,
always with the aim of understand the interference of modes of relation success or failure in school and
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the identity construction of the quilombola communities. It seems plausible understanding that
mathematics worked in school does not establish relationship with the cultural context of the subject.

Keywords: Relationship with knowledge. Relationship with the mathematical knowledge.
Identities of black people and quilombola communities.

PALAVRAS INICIAIS

Para explicar o fracasso escolar, ao invés de sustentar-se em teses que apontam para âmbitos que
reforçam a classificação social, tais como a teoria do capital cultural e de habitus (de Bourdieu), como
alerta Rochex (2006), a equipe Escol da Universidade Paris-VIII, fundada em 1987 por Bernard Charlot, e
inspirando-se de alguma forma na Psicanálise e na Sociologia de décadas anteriores (ibidem), insere o
sujeito não exitoso no processo que lhe retém. O objetivo daquele grupo era/é, entre outros, explicar
porque jovens oriundos de classes desfavorecidas avançam apesar dos nãos que lhe são apresentados
pelo contexto social, quotidianamente.

A hipótese levantada por aquela equipe repousa na modalidade de relação com o saber estabelecida
pelos/as jovens, que, d’outra sorte, pode ser entendida como a relação que este/a jovem estabelece “com
o mundo, com o outro e consigo mesmo de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender”
(CHARLOT, 2005, p. 45). E que aprende sempre, ainda que não se trate do desejado pela escola.

Dentre os textos produzidos por Bernard Charlot, nos quais é implementada a discussão acerca da relação
com o saber, consta o livro Relação com o Saber, Formação dos Professores e Globalização, de 2005. A
introdução deste livro é baseada numa entrevista concedida, por Charlot, ao professor Jaime Giolo, em
junho de 2003, na Universidade de Passo Fundo (RS). Uma das questões circunda a formação do
componente da Escol, em Filosofia, e seu trânsito, enquanto pesquisador, pela seara da Sociologia. Charlot
explica que quando identificou uma “enorme defasagem que existe entre o discurso teórico e a realidade
social” (p. 15) passou a se interessar pelo assunto e pela “formação de professores para as séries iniciais
do ensino fundamental” (ibidem). Complementando a resposta, o entrevistado acrescenta: “a educação
leva a um emprego, que ela leva a uma divisão social do trabalho” (ibidem). E conclui que “há uma ligação
entre a divisão social do trabalho e a pedagogia” (p. 15).

Fizemos questão de negritar estes aspectos da entrevista de Charlot por algumas questões que nos
parecem bastante óbvias: 1. A relação com o saber tem caráter subjetivo vez que se trata da
mobilização[iv] (expressão charlotiana) impelida pelo próprio sujeito para aprender – o sujeito que
aprende, portanto, torna-se responsável pelo conhecimento que ele vai assimilando ou produzindo durante
sua trajetória de vida, já que a aprendizagem não está fronteirada pelos muros escolares; 2. É subjetiva
também porque carreada pelo desejo do sujeito – o envolvimento do sujeito cognoscente com o processo
que o aproxima do cognoscível encontra-se atrelado aos desejos que o aprendente nutriu/nutre para a
efetivação da aprendizagem. Segundo Charlot (2005), para os psicanalistas o desejo de saber, de
aprender deve partir do sujeito. E, para ajudar a entender a desigualdade social perante a escola é preciso
destacar “a questão da relação do homem com a cultura e com a linguagem” (p. 40). Mas não podemos
esquecer que até mesmo o desejo tem origem no social; 3. A educação é ação eminentemente política e,
por consequência, com implicações ideológicas inquestionáveis. Por conseguinte, é preciso interpretar o
conceito charlotiano à luz de teorias produzidas historicamente pela Sociologia e pela Antropologia. Não
queremos com isso negar as construções teóricas da Escol no que tange à relação com o saber; apenas
reforçar que o sujeito que aprende é também um sujeito social, político e cultural e que, portanto, suas
escolhas trafegam por terras que o contexto lhe apresenta. E esta é também, em nosso olhar, uma
conclusão do próprio Charlot, senão vejamos:

Não se pode realizar apenas uma análise em termos de posições sociais; é

Pág.2/8



necessário considerar também a história do sujeito, a de sua construção e a de
suas transformações. (...) Em resumo, é um sujeito indissociavelmente social e
singular, e é como tal que se deve estudar sua relação com o saber (2005, p.
40).

MATEMÁTICA E CULTURA: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA

Esta relação com o saber nos interessa significativamente do ponto de vista da relação que os/as
estudantes estabelecem com a Matemática. Como nos prenderemos a esta ciência (a Matemática)
consideramos importante trazer à baila o entendimento de Charlot em relação à disciplina que explora os
conhecimentos daquela ciência. Para ele a Matemática é a matéria menos política (Charlot, 2005), mas
não apolítica, logo implicada de elementos que constituem as relações sociais.

Portanto, neste item, utilizaremos a expressão relação com o saber na tentativa de entender como as
crianças matriculadas no Ensino Fundamental interagem com os saberes matemáticos, dentro e fora da
escola em uma comunidade quilombola. Somos, portanto, mobilizados pelos seguintes questionamentos:
Enquanto arcabouço cultural e socialmente valorizado, a Matemática esboça valores empoderadores ou
não das africanidades Por ser considerada uma disciplina exata, a Matemática é tão maleável a ponto de
inserir-se por entre individualidades e coletividades sem esbarrões e/ou conflitos É possível concebê-la
como ciência neutra Rodrigues (2001), explorando os sentidos que a Matemática possibilita, tendo como
lócus uma escola pública, traz-nos um alerta que consideramos digno de registro:

Pesquisar o sentido que possa haver em estudar matemática certamente envolve
inúmeras questões fundamentais que dizem respeito à sua natureza e às relações
que os envolvidos mantêm com esta disciplina. Dentre estas indagações,
podemos aqui levantar algumas questões: O que é realmente a matemática Será
possível descobri-la, desvelá-la ou trata-se de construí-la aos olhos dos alunos
por um processo intelectual, para que possam se apropriar desse saber complexo,
milenar e, tantas vezes, filosófico (2001, p. 80)

A citação transcrita acima aponta uma direção, parece-nos, que desnuda a Matemática de qualquer
vestimenta que a neutralize, vez que, segundo o autor, o sentido atribuído à Matemática não se
enclausura exclusivamente no seu arcabouço epistemológico, mas também na relação que os sujeitos
estabelecem com ela (a Matemática). Ora, se pensarmos que a natureza da Matemática é fruto de
construções que percorrem a história da humanidade não parece exagero concluir que para a gestação
desta natureza os elementos fecundantes são sociais, portanto capazes de promover inclusão/exclusão,
conceitos/preconceitos. Esta inquietação parece encontrar amparo no próprio Rodrigues (2001), ao afirmar
que “sendo o saber ensinado aos alunos não apenas o resultado de transformações epistemológicas, mas
também social e cultural, devemos levar em conta as influências de ordem sociológica na constituição
desses saberes” (p. 85).

E se considerarmos que estes saberes, em sociedades capitalistas, encontram distribuição vertical e,
ainda, considerando-se, no caso brasileiro, que a distribuição piramidal da sociedade empurra as camadas
de maioria negra para a base, ou seja, o segmento com maior número de ocupantes é também o mais
pobre e não-branco e, acrescentando a tudo isso: o conhecimento valorizado – como ocorre com a
Matemática – é mais bem distribuído entre os componentes das instâncias superiores da pirâmide, parece
lógico afirmar que a Matemática apresentada às crianças – que são pobres e são negras – é a Matemática
produzida por uma minoria branca, o que, em nossa ótica, contribui para inferiorização das africanidades,
fragilizando, por conseguinte, os referenciais que empoderariam a construção de identidade de crianças
negras aportadas em suas ancestralidades.
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Nesse contexto, a educação pode ser considerada como espaço desse processo contínuo de (re)construção
e expressão identitárias, a partir do seu caráter formador e dos seus repertórios didático-pedagógicos de
referência. Repertórios estes que se encontram nas diferentes áreas do conhecimento, inclusive na
Matemática, área na qual os referenciais africanos e afro-brasileiros podem ser encontrados tanto na
própria constituição da base Matemática, como na forma como crianças e jovens, negros e negras, lidam
com os saberes matemáticos a partir dos valores ancestrais civilizatórios, mesmo a escola não se
alertando para isso.

Lembra-nos Charlot:

A educação é essa apropriação do humano por cada indivíduo. A educação é
hominização. (...) Dizendo de outra forma, a educação é indissociavelmente
hominização e socialização: o ser humano é sempre produzido sob uma forma
socioculturalmente determinada. Enfim, o ser humano assim produzido é sempre
um ser humano singular, absolutamente original; a educação é singularização. A
educação é, portanto, um tríplice processo: é indissociavelmente hominizção,
socialização e singularização (2005, p. 57).

A educação é também instrumento de emancipação ou aprisionamento. Enquanto emancipatória, a
educação descreve uma trajetória pautada pelo diálogo. Diálogo travado entre educadores/as e
educandos/as, escola e comunidade exógena. Diálogo que potencializa os encontros, vez que não é
excludente, não marginaliza; todavia, não abre mão dos confrontos e desencontros, porque próprios de
qualquer organização humana onde o direito à voz e ao voto seja assegurado. A educação emancipatória
trabalha em prol da construção dialógica do sujeito ativo. Não advoga a representatividade, mas a
participação ativa de todos e de todas – busca o diálogo, promove o debate, garante o contraditório – caso
contrário não há democracia.

Tentando desvelar a relação com o saber matemático, inspirada, consequentemente, nas pesquisas
implementadas pela equipe da Universidade Paris-VIII (Escol), a professora Veleida Anahi da Silva realiza
incursões investigativas em escolas públicas, na cidade de São Cristóvão (Sergipe), com crianças e jovens
matriculados nas séries iniciais do ensino fundamental (1ª à 4ª série, séries[v] iniciais) e na 5ª série. A
pesquisa se desenvolveu no período compreendido entre julho de 2004 a julho de 2006 e se propunha a
compreender a relação dos/as estudantes com o saber – com o saber matemático. Nas palavras de Silva
(2009, p. 17), “Pesquisar a relação dos alunos com o saber é uma exigência ainda mais valiosa quando se
trata de ensinar e aprender uma matéria que carrega tantos preconceitos e estereótipos como a
matemática”.

Para tal empreitada, Silva se ancora, mais detidamente, nas pesquisas de Charlot e Beillerot. O primeiro
introduz na educação, de acordo com pesquisadora, a expressão e o conceito de relação com o saber e
realizou pesquisas de campo, com sua equipe da Universidade Paris-VIII, “voltadas para o que está
acontecendo em sala de aula e não apenas para a função social da escola” (SILVA, 2009, p. 21). Beillerot
invoca a questão do desejo, elemento também requerido por Silva, afirmando, de acordo com a
professora, que “o que existe em primeiro lugar, no psiquismo humano, é o desejo, sem objeto
determinado” (ibidem, p. 24).

Tal como Charlot, que entende que “só há sentido no desejo, mas o objeto do desejo é social e histórico”
(2005, p. 25), Silva parece opor-se a conceitos de capital cultural e habitus, construídos por Bourdieu e
Passeron, os quais indicam certa destinação ao fracasso dos/as estudantes oriundos/as das camadas
populares, em consequência de seu enquadramento social. Charlot e Silva buscam entender tanto o
fracasso quanto o sucesso escolar a partir da mobilização intelectual dos sujeitos, dos sentidos que estes
encontram nos saberes, sem, contudo, desprezar o cenário social em que os indivíduos se ambientam.
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A pesquisa da professora Veleida norteou-se pelas seguintes questões: 1. Por que se aprende a
Matemática É importante É útil 2. Encontra-se a Matemática fora da escola Quando e onde 3. Será que a
Matemática é importante para o futuro do Brasil 4. Você acha que existem profissões em que é mais
importante ser bom em Matemática do que em outras Quais Por quê

As conclusões a que chega a pesquisadora são emblemáticas. Os/as estudantes consideram a disciplina
difícil, mas afirmam que todos podem aprendê-la, desde que estudem. Por outro lado, e consideramos
aspecto preocupante, os/as educandos/as não encontram sentido em Matemática, exceto no que tange às
ações sociais de compra, venda e medidas. Há uma confusão (ou desconhecimento) entre a Matemática
científica e a Matemática pedagógica – será que o/a professor/a consegue estabelecer diferença

Segundo Silva (2009, p. 42), “Essas respostas apresentam pistas para o trabalho na sala de aula.
Entretanto, evidenciam também que certos alunos tendem a confundir Matemática e uso de números,
como se houvesse Matemática cada vez que há número”. Há outro sentido que consideramos digno de
registro: os/as estudantes defendem que todos podem aprender Matemática, para tanto “basta estudar”.
Se assim o é, cabe aos professores buscar/encontrar estratégias que possibilitem a vontade (desejo) de
estudar. Entretanto, cremos, a conclusão a que chegam os/as alunos/as é muito limitada e contribui para
leituras equivocadas e perversas que buscam culpabilizar os/as estudantes pelo seu próprio fracasso na
escola.

Convém acrescentar ainda que meninos e meninas consideram a Matemática uma disciplina importante.
Portanto, profissões importantes exigem conhecimentos matemáticos. E mais: a Matemática é importante
para o progresso do país. Esta leitura que os/as estudantes fazem de Matemática é, para nós, bastante
significativa, visto que, como nossa pesquisa se desdobra em comunidade quilombola, de população, por
conseguinte, eminentemente negra, e a Matemática apresentada/valorizada pela/na escola foi/é produzida
principalmente por europeus, cujo fenótipo se opõe ao das crianças que se acomodam (sem conforto,
físico e simbólico) nos bancos das escolas públicas, leva-nos ao desconforto insustentável de pensar como
estes/as educandos/as constroem suas representações identitárias, etnicorracial e quilombola, a partir
desse estado de coisas: a Matemática é uma disciplina importante e os homens (porque assim é também
apresentada: masculinização da ciência) que a produziram são brancos, meus ancestrais/antecedentes
não produziram Matemática, portanto não são capazes de produzir coisas importantes. Esta seria uma
conclusão plausível. Ou não

Outro bloco de perguntas vem composto das seguintes questões: 1. Todo mundo pode ser bom em
Matemática Será que é grave fracassar em Matemática na escola É possível ser bom em Matemática e em
Português É mais grave fracassar em Matemática ou em Português A lógica do esforço pessoal é reiterada:
basta estudar para ser bom em Matemática – este é o entendimento da maioria. Com base nos dados, a
pesquisadora conclui que

(...) é possível ensinar matemática aos alunos das séries iniciais. Haja vista que
entre eles a lógica do estudo supera a do destino. O desafio é fazer com que eles
entendam que podem gostar da matemática, podem passar e serem bem
sucedidos e, portanto, que a matemática pode se tornar fácil (SILVA, 2009, p.
61).

Ser bom em Matemática e em Português é possível, para a maioria dos/as estudantes (73%). Mas
fracassar em Matemática é mais grave do que em Português. Neste caso, as respostas seguem sentidos
contrários na rodovia: ora a gravidade repousa na conclusão de ser uma disciplina mais fácil, ora por
tratar de área muito difícil – o que se encontra em sintonia com a forma como os/as informantes se
relacionam afetivamente com a matéria. A partir das falas dos/as estudantes, Silva afirma que “a relação
com a matemática da maioria dos alunos da 1ª à 5ª série não tem como base uma lógica do dom ou da
carência sociocultural, mas, sim, uma lógica do estudo: quem é sério e estuda será bem-sucedido, quem
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não estuda o suficiente fracassará” (2009, p. 118).

Em sua conclusão, Silva reforça a necessidade de se trabalhar a Matemática compreendendo-a como “um
conjunto de objetos, operações e regras criado por uma atividade coletiva, ao longo da história da
espécie humana” [grifos nossos] (p. 127). Portanto, todos os humanos e todas as humanas têm o direito
de acessar estes conhecimentos, criticamente. Por conseguinte, o ensino da Matemática não pode
limitar-se a uma transmissão de saberes úteis, de acordo com a avaliação de determinado grupo, a uma
dada situação, “trata-se ainda, e acima de tudo, de transmitir a nossa humanidade de geração para
geração” (p. 127).

Mas o que, de fato, seria esse saber matemático O que o diferencia dos demais saberes, capaz de
legar-lhe hierarquia na educação formal (e, claro, nos referimos a toda educação básica) Por que a
Matemática se inscreve entre as disciplinas com maior carga horária Vimos em linhas atrás que os
informantes da professora Veleida Anahi da Silva consideram a Matemática uma disciplina importante,
mas esta importância é superior à das demais disciplinas Quem e/ou o quê determinou tamanha
importância à Matemática

Douday (1994) parece iluminar algumas questões que nos inquietam e exigem, por isso mesmo, resposta:

Saber Matemática apresenta um duplo aspecto. Por um lado é ter a
disponibilidade funcional de certas noções e teoremas matemáticos para resolver
problemas, interpretar novas questões... Em tal sistema científico as noções e
teoremas matemáticos desempenham o papel de ferramenta. As ferramentas
inserem-se em um contexto, sob a ação e o controle de alguém (ou de um grupo)
em um dado momento [grifos do autor] (DOUADY, 1994, p. 33).

A primeira parte do texto de Douady, transcrito acima, aponta para a assimilação de um objeto (de
conhecimento) historicamente produzido que possibilita que os sujeitos naveguem por determinadas
situações que lhe são apresentadas dentro e/ou fora dos espaços onde a educação formal se personifica. E
esta assimilação encontra-se na dependência de condições inerentes ao próprio sujeito. Ou seja: o
indivíduo precisa apresentar “disponibilidade funcional” para absorver os conceitos matemáticos e
utilizá-los adequadamente no quotidiano, objetivando resolver os problemas/desafios que lhe são
apresentados e que dependem de conhecimentos específicos da Matemática.

A segunda parte parece legar a este arcabouço teórico um grau de politicidade que, a depender dos usos
que lhe sejam atribuídos, confere-lhe propriedades de inclusão ou exclusão. E este ponto, além de revelar
uma não-neutralidade da Matemática, possibilita, cremos, uma leitura desta ciência/disciplina a partir do
lócus em que ela foi ou está sendo produzida – e empoderada. E se assim o é, o estreitamento ou
afrouxamento dos laços que conectam a relação depende também das representações desta matéria, por
educandos/as e educadores/as, do diálogo que ela trava com o contexto dos sujeitos e dos significados
que estes mesmos sujeitos lhe atribuem.

Aprender [grifo do autor], para um aluno, é envolver-se em uma atividade
intelectual cuja conseqüência [sic] final seja a disponibilidade de um saber com
seu duplo papel de ferramenta e objeto. Para que haja ensino e aprendizagem, é
preciso, portanto, que o conhecimento seja um objeto importante, e mesmo
essencial, de troca entre o professor e seus alunos, que o saber seja uma
finalidade importante da escola (DOUADY, 1994, p. 33).

É também uma questão de currículo – em se tratando, obviamente da Matemática pedagógica, que é
aquela trabalhada diariamente nas escolas públicas e particulares, com carga horária maior que as demais
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disciplinas (exceto Português, apesar de algumas vezes também superar esta área de estudo) e temida
por grande parte dos/as estudantes. E se se trata de questão curricular, vários elementos estão aí
implicados: que vão desde as experiências que o/a estudante vivenciou enquanto aluno/a da educação
básica, passando pelos encontros/desencontros e confrontos travados com a Matemática no seu
quotidiano, pelos êxitos e/ou frustrações erigidas durante a formação inicial (licenciaturas) e, também,
pela relação pessoal e afetiva elaborada com aquela disciplina.

Enquanto espaço plural, a escola precisa dialogar (e isto exige interpretação cidadã) com o contexto social,
cultural, histórico e econômico onde ela se encontra situada. Precisa agir “como uma instituição dinâmica,
polissêmica [e polifônica], fruto de um processo de construção social” (DAYRELL, 1996, p. 159).

Nosso entendimento é que as formas de agir, interpretar, avaliar, comprometer-se estabelecidas pela
escola (e não tão somente pelo/a professor/a) também interferem nos modelos de relação que as crianças
e jovens estabelecem com a disciplina. E se a unidade de ensino se ambienta em uma comunidade
quilombola, como a situação em reflexão, esta preocupação ganha contornos ainda maiores e mais
substantivos.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Certamente ao longo da história da humanidade e também da história individual, homens e mulheres vão
produzindo Matemática com o intuito de resolver os problemas que lhes são apresentados pelo contexto
(social e cultura). A partir deste entendimento, é coerente a conclusão de que a Matemática é, também (e
como tantos outros), um objeto cultural; portanto, produzido por todos os agrupamentos humanos com
características peculiares, específicas – sempre em consonância com a contextura e as relações com ela
estabelecidas.

Entretanto, a escola trabalha certa Matemática – e a supervaloriza, muitas vezes em detrimento das
demais disciplinas –, a qual, com bastante frequência, se apresenta desconectada da realidade em que a
escola encontra-se inserida e da qual são oriundos/as meninos e meninas que tornam a unidade de ensino
um espaço real, vivo, dinâmico.

Esta Matemática, posta em pódio elevado pela sociedade (e pela escola), vai gerar determinada
modalidade de relação com educandos e educandas – que pode ser positiva ou negativa. No primeiro caso,
o/a estudante, normalmente, transita por ela com certa frugalidade e obtém sucesso na educação formal;
no segundo, é bastante possível que a criança fracasse pedagogicamente naquela disciplina, o que pode
produzir reprovação ou evasão escolar.

Cremos que, se a Matemática trabalhada pela escola construir uma relação efetiva com as formas de
pensar e fazer da comunidade onde se encontra baseada a escola, a possibilidade de construção de
relações positivas com este campo do conhecimento amplia consideravelmente, vez que passa a ter
sentido para os/as educandos/as. O contrário parece-nos bastante plausível, ou seja, quando a
matemática escolar isola-se da contextura social, reduz-se bastante a probabilidade de gerar significado
para alunos e alunas, o que conduziria ao fracasso escolar, suscitando reprovação e abandono.

Consideramos bastante perigoso o ensino de Matemática alheio ao contexto social e cultural dos/as
estudantes, por algumas razões: a) em se tratando de comunidade quilombola, além dos elementos já
trazidos à baila (reprovação e abandono), não contribui, pensamos, para o fortalecimento das identidades
negra e quilombola, isto porque quase toda a Matemática processada no espaço escolar é europeizada; b)
reduz o número de pessoas interessadas em imiscuir-se por este campo teórico, o que é imensamente
prejudicial para o país.
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