
     Recebido em: 21/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.22.09

     A ETNOMATEMÁTICA E OS CAMINHOS TEÓRICOS ETHNOMATEMATICS AND THEORETICAL
PATHWAYS ETNOMATEMÁTICA Y CAMINOS TEÓRICOS

     EIXO: 22. EDUCAÇÃO E PESQUISA EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS

     TIAGO DE JESUS SOUZA, MARIA BATISTA LIMA , DENIZE DA SILVA SOUZA

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_etnomatematica_e_os_caminhos_teoricos_ethnomatematics_and_theor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/a_etnomatematica_e_os_caminhos_teoricos_ethnomatematics_and_theor.pdf


Resumo:

Este artigo é um recorte de uma dissertação de Mestrado em andamento, intitulada “A geometria dos
trabalhadores do campo em dois municípios sergipanos: um estudo sob a lente da Etnomatemática”.
Está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade
Federal de Sergipe (PPGECIMA-UFS), tendo como questão central: como são construídos
culturalmente os conhecimentos geométricos de trabalhadores do campo de dois municípios
sergipanos? Para este artigo, nosso objetivo é apresentar os principais teóricos encontrados em um
estudo meta-analítico, pertinentes ao desenvolvimento da atual pesquisa, nos permitindo identificar
os principais “trilhos” percorridos nas pesquisas etnomatemáticas.

Resume:

This article is a excerpt from an ongoing Master&39;s dissertation entitled "The geometry of field
workers in two Sergipe municipalities: a study under the lens of ethnomathematics". It is linked to
the Graduate Program in Teaching of Science and Mathematics at the Federal University of Sergipe
(PPGECIMA-UFS), having as its central question: how are the geometric knowledge of the field
workers of two Sergipe municipalities built? For this article, our objective is to present the main
theorists found in a meta-analytic study, pertinent to the development of the current research,
allowing us to identify the main “tracks” taken in ethnomathematic research.

Resumen:

Este artículo es un extracto de una disertación de maestría en curso titulada "La geometría de los
trabajadores de campo en dos municipios de Sergipe: un estudio bajo la lente de la etnomatemática".
Está vinculado al Programa de Posgrado en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas de la Universidad
Federal de Sergipe (PPGECIMA-UFS), teniendo como pregunta central: ¿cómo se construye el
conocimiento geométrico de los trabajadores de campo de dos municipios de Sergipe? Para este
artículo, nuestro objetivo es presentar a los principales teóricos encontrados en un estudio
metaanalítico, pertinente al desarrollo de la investigación actual, lo que nos permite identificar las
principales "pistas" tomadas en la investigación etnomatemática.
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INTRODUÇÃO

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todo instante,
os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando,
generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais
e intelectuais que são próprios à cultura. Uma estratégia desenvolvida pela espécie
humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para manejar e conviver
com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de
um contexto natural e cultural (D’AMBROSIO, 2005, p.22).

O pesquisador Ubiratan D’Ambrosio (2005) foi sucinto em suas palavras ao mencionar essa discussão no que
diz respeito à presença de saberes e fazeres matemáticos próprios de diferentes culturas. Nessa discussão,
também, entram as concepções alternativas em relação à matemática, uma vez que é preciso valorizar os
conhecimentos culturais, como caminhos de interação entre sujeitos sociais e historicamente determinados,
envolvidos na dinâmica das relações sociais.

Mas, apesar da relevância dos conhecimentos do cotidiano, isto é, dos saberes culturais, transmitidos
historicamente de uma geração para outra, percebe-se que não são levados em consideração pelas escolas. Em
contrapartida, a matemática escolar assume uma postura de superioridade com o poder de deslocar e, até
mesmo, eliminar a “matemática do dia-a-dia” (D’AMBROSIO, 2013, p.49). Com isso, são saberes que correm o
risco de se extinguirem, à medida que apenas a educação formal é valorizada socialmente, ou vão surgindo
novas aprendizagens por meio das tecnologias.

Essa desvalorização dos saberes matemáticos oriundos do cotidiano pode ocasionar a inutilidade desses por
conta da ausência de um reconhecimento. Na verdade, sobre uma ótica construtivista, ao se propor a elaboração
e a reconstrução de um novo conhecimento, esse deve interagir com as concepções prévias, as representações
culturais, os significados populares próprios de cada membro de uma cultura real, em que haja o apreço pela
subjetividade de cada indivíduo em seus diferentes contextos culturais e sociais.

Nessa direção, reconhecimento e valorização dos saberes culturais matemáticos presentes em situações diversas
no cotidiano, especificamente, de 3 trabalhadores do campo (pedreiro, cubador de terras e cerqueiro), que a atual
pesquisa mantém foco investigativo. Intitulada “A geometria dos trabalhadores do campo em dois municípios
sergipanos[i]: um estudo sob a lente da Etnomatemática”, tem como questão central a ser esclarecida: como são
construídos culturalmente os conhecimentos geométricos de trabalhadores do campo de dois municípios
sergipanos? Para tanto, a pesquisa possui como focos principais, o registro e análise em relação aos
conhecimentos matemáticos sobre geometria presentes nas atividades diárias do público alvo – trabalhadores do
campo.

Diante disso, adentramos na perspectiva da Etnomatemática, termo definido por D’Ambrosio (2005, p.113-114),
como as “[...] várias maneiras, técnicas, habilidades de explicar, de entender, de lidar e conviver com distintos
contextos naturais e socioeconômicos da realidade.” Ou seja, a Etnomatemática mostra-se como uma
significativa possibilidade em contraposição à desvalorização e disseminação dos saberes e práticas produzidas
pelos mais diversos grupos sociais e culturais. Essa asserção é perceptível nas palavras de D’Ambrosio (2009a):

A estratégia mais promissora para a educação, nas sociedades que estão em transição da
subordinação para a autonomia, é restaurar a dignidade de seus indivíduos,
reconhecendo e respeitando suas raízes. Reconhecer e respeitar as raízes de um
indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas, num processo de
síntese, reforçar suas próprias raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante
da Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2009a, p.42).
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Por tal motivo, a pesquisa é alicerçada e guiada pelos pressupostos teóricos da Etnomatemática, procurando
trilhar caminhos na busca de respostas esclarecedoras para os objetivos específicos e a questão central.

Mas, vocês leitores devem estar se perguntando, por quais motivos buscamos escolha desse tema de pesquisa “A
geometria dos trabalhadores do campo em dois municípios sergipanos: um estudo sob a lente da
Etnomatemática”?

A decisão para este tema, significou escolher entre várias possibilidades aquela que mais estimulasse, não
somente a curiosidade, mas sobretudo, mobilizar a construção do conhecimento pessoal e profissional do
primeiro autor deste texto.

Por ser professor de matemática, a realização desta pesquisa permite compreender melhor certos conceitos
geométricos que são construídos culturalmente e, com isso, melhor relacioná-los aos conceitos formais para um
ensino contextualizado.

Os universos de pesquisa também têm justificativa pessoal do 1° autor, vistos terem sido localidades em que
viveu a infância e a adolescência. Nessas vivências foram observadas muitas atividades no cotidiano dos
trabalhadores com estreita relação com a geometria.

Por exemplo, a construção minuciosa de uma cisterna para o armazenamento de água, envolve diferentes
conceitos, como: raio, diâmetro, volume, área; um feirante, ao passar o troco ao freguês; catadores de laranja
determinavam com exatidão o volume suportado no recipiente que eles depositavam as laranjas; um pedreiro ao
calcular medidas de áreas, perímetros, volumes, sem auxílio de nenhum equipamento, nem mesmo lápis e papel
para possíveis anotações, fazendo cálculos mentais de forma precisa, entre outras.

Diante desse panorama, inquietações foram emergindo. Se os trabalhadores do campo são, em sua maioria,
pouco escolarizados e não frequentaram nenhum curso teórico ou técnico, como são capazes de resolver
problemas matemáticos em suas atividades cotidianas, de forma tão precisa? Nas diversas etapas da construção
de uma casa, desde o nivelamento do alicerce até os acabamentos finais; na medição de um terreno; na
determinação do volume em diversas situações. Em todas essas atividades laborais os trabalhadores usam
conhecimentos latentes de sua cultura, não apenas as estruturas matemáticas subjacentes.

Contudo, como é que esses sujeitos aprendem/constroem esses conhecimentos culturais, sem os benefícios das
prerrogativas sistemáticas apresentadas por um professor de matemática? Nesses questionamentos, vimos a
pertinência de desenvolver um projeto de pesquisa conectado ao contexto social e cultural dos trabalhadores do
campo. A partir do olhar de professor que ensina matemática, fomos nos questionando: como trabalhar com
nossos alunos da Educação Básica de maneira contextualizada e enriquecedora, relacionando a prática
vivenciada com os conhecimentos escolares? Quais subsídios podemos oferecer para que possam viver com
capacidade crítica, numa sociedade multicultural? Que postura devemos tomar como professores que ensinam
matemática na Educação Básica o professor?

Dessas inquietações, enveredou-se a pesquisa, da qual este artigo faz parte, com o objetivo de apresentar os
principais teóricos encontrados no estudo meta-analítico desenvolvido a partir do levantamento das pesquisas já
realizadas. O olhar sobre esses encaminhamentos teóricos é justificado por serem os mais referenciados, quando
não, são orientadores das produções (dissertações e teses). Adicionalmente, esses apresentaram os principais
“trilhos” percorridos nas pesquisas etnomatemáticas.

Assim, a seguir serão apresentados aspectos históricos sobre a Etnomatemática; seus três pesquisadores mais
conhecidos mundialmente e, como conclusão, as aproximações e distanciamentos quanto às pesquisas realizadas
por esses estudiosos.

A ETNOMATEMÁTICA E OS CAMINHOS TEÓRICOS
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Historicamente, a Etnomatemática surgiu na década de 1970, precisamente, em 1984, no 5º Congresso
Internacional de Educação Matemática, em Adelaide, Austrália, depois de uma crise da Matemática Moderna,
que se baseava na formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria dos conjuntos e da álgebra para o ensino e
aprendizagem da matemática.

Foi então que surgiu uma forte reação contra a existência de um currículo comum que apresentava a matemática
como um conhecimento universal e caracterizado por divulgar verdades absolutas, sem valorizar os
conhecimentos que são trazidos pelos alunos de suas vivências. Em outras palavras, era presente a valorização
de uma ciência imutável, inatingível, em que nela, a instituição, o cientista, eram considerados como “um
enviado do céu ou privilegiado” (PAULO FREIRE, 1984, p.59). Ainda convém ressaltar que os pressupostos
epistemológicos consideravam que a produção de conhecimentos acontecia unicamente na academia, imersa nos
cânones e paradigmas estabelecidos pelo cientificismo ocidental.

É nesse contexto que, pela primeira vez, o termo Etnomatemática foi utilizado por Ubiratan D’Ambrosio, como
discordância a esta visão universalista e hegemônica da matemática, em defesa de um diálogo entre as formas de
produção de conhecimentos que são geradas em âmbitos extra-acadêmicos e extra-científicos.

Em uma entrevista à Revista Nova Escola, em agosto de 1993, o próprio Ubiratan D’Ambrosio relatou como lhe
ocorreu à ideia da Etnomatemática, no decurso de sua estadia em Mali, na África, ocasião em que coordenava o
programa de doutorado da UNESCO:

Nas conversas que eu tinha com os doutorandos, pessoal de alto nível, culturalmente
ligado à sua realidade, eles me mostraram que aquela Matemática de Primeiro Mundo
levada a eles não tinha nada que ver, na sua origem, com a tradição deles. Os
malinenses, que são mulçumanos, construíram grandes mesquitas típicas deles, de
pau-a-pique. Estão de pé há mais de 500 anos. . . Eles tiveram os arquitetos deles, os
urbanizadores deles, que fizeram coisas maravilhosas com uma Matemática muito
própria, com soluções diferentes das nossas para problemas comuns a todos os povos.
Então comecei a estudar muita Antropologia, História Comparativa, para entender
melhor esse fenômeno, que, claro, não se explica somente pela Matemática
(D’AMBROSIO apud ESQUINCALHA, 2004, p.4).

Nesse cenário, pesquisadores em Educação Matemática voltaram seus olhares e a atenção para outro tipo de
conhecimento, o do pedreiro, do marceneiro, da costureira, do artesão, do vendedor de rua, assim como, outras
atividades e profissões definidas cultural e socialmente. Entre algumas produções nesse viés da Etnomatemática,
com diferentes olhares para diferentes contextos podemos referenciar os estudos de: Gelsa Knijnik (2012), em
um contexto de Movimento dos Sem-Terra; o pesquisador Tod Shockey (2002) que fez uma tese envolvendo a
Etnomatemática sobre as cirurgias cardíacas de coração aberto e, Schliemann (1987) com cambistas do jogo do
bicho.

Nessa perspectiva, ocorreram algumas tentativas de conceituar esta tendência (atualmente, considerada
Programa Etnomatemática), evidenciando que pesquisadores seguiram caminhos teóricos dentro da ótica da
Etnomatemática, mas que atribuíram denominações diferenciadas, a saber: D’Ambrosio (1982), atribuiu à
matemática um título de atividade intrínseca ao ser humano, praticada com plena espontaneidade, decorrente do
seu ambiente sociocultural – matemática espontânea; Sebastiani (1987), a Etnomatemática é vista como a
matemática praticada por diferentes grupos culturais, ao passo que cada grupo cultural produz sua própria
matemática conforme as suas necessidades de sobrevivência – matemática codificada no saber-fazer.

Ao considerar a Etnomatemática como o estudo da matemática nas suas relações com o conjunto da vida
cultural e social, dito de outra forma, Gerdes (1989), considerou essa tendência como um campo de pesquisa por
meio do qual é estudada a Matemática e suas relações com a vida cultural e social de determinados grupos –
matemática oprimida ou congelada e matemática não-estandartizada; Ascher (1991) – definiu a Etnomatemática
como o estudo das ideias matemáticas dos povos não letrados.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_etnomatematica_e_os_caminhos_teoricos_ethnomatematics_and_theor.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-14,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Borba (2004) definiu como sendo um campo do conhecimento intrinsecamente vinculado a um grupo cultural e
aos seus interesses, tendo uma ligação muito estreita com a sua realidade. Trata-se de uma pesquisa em que se
procura compreender como determinados grupos culturais desenvolvem conceitos matemáticos, mesmo não
tendo um conceito de matemática formal.

Outro pesquisador responsável pela expansão sobre as reflexões acerca da relação que existe entre matemática e
cultura, Alan Bishop (1988) apresentou três tipos de abordagens na investigação Etnomatemática: uma de
caráter mais antropológico, tomando o conhecimento matemático em culturas tradicionais como a cultura maia
ou a egípcia, sublinhando a sua singularidade quanto a conhecimentos e práticas; outra de caráter mais histórico,
e enfatiza o conhecimento matemático em sociedades não ocidentais.

E a terceira, realça as práticas atuais, procurando estudar o conhecimento matemático dos diversos grupos da
sociedade. Especificamente, no que diz respeito às práticas de ordem profissional, tendo como exemplos,
marceneiros, artesões, feirantes, os trabalhadores do campo, esses em especial, cujos conhecimentos nos
aprofundamos neste trabalho de pesquisa.

Na perspectiva de Knijnik em 1996, intervém que a Etnomatemática considera como ponto inicial as práticas e
saberes do grupo, a sua cultura e modos de viver, ou seja, a investigação das tradições, práticas e concepções
Matemáticas de um grupo social subordinado – matemática popular.

Enquanto, em Gelsa Knijnik (1996), há mais destaque no aspecto social, em Bill Barton (1996), foi
diagnosticada uma ênfase sobre um aspecto mais cultural. Descreveu, assim, Etnomatemática como sendo:

Um programa de investigação da maneira como os grupos culturais compreendem,
articulam e usam conceitos e práticas, as quais descrevemos como Matemáticas, embora
o saber cultural tenha ou não um conceito matemático” (BARTON, 1996, p.214).

Dentre esses pesquisadores, há matemáticos mais conservadores, defensores de uma matemática acadêmica
considerada inatingível, tomada à parte. Em desconformidade, vários autores concordam com a ideia de que
existe conhecimento matemático em todas as áreas do saber, mediante pesquisas realizadas por investigadores
do Brasil, por exemplo, D. Carraher e T. Carraher (1991), ao realizarem pesquisas com crianças, adolescentes e
vendedores de rua, apontaram a existência de uma matemática oral ou não-estandardizada, a presença de saberes
matemáticos fora dos muros acadêmicos.

Dentre esses pesquisadores, nesta pesquisa, daremos ênfase ao idealizador da expressão “Etnomatemática”,
Ubiratan D’Ambrosio, uma figura ímpar no campo da Etnomatemática. Também, reconhecido
internacionalmente por suas pesquisas e pelo Programa Etnomatemática, o qual tem como objetivo primordial:

[...] Dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por
que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, tribos,
nações e povos, executam suas práticas de natureza Matemática, tais como contar,
medir, comparar, classificar (D’AMBROSIO, 2009b, p.19).

Ao conceituar a Etnomatemática, D’Ambrosio considera que sobre uma perspectiva Etnomatemática é garantida
uma matemática espontânea, própria do indivíduo, motivada pelo seu ambiente natural, social e cultural. Ou
seja, Etnomatemática identifica a aventura da espécie humana através da aquisição de modos, estilos, artes e
técnicas de explicar, aprender, conhecer e lidar com o ambiente natural, social, cultural e imaginário.

É pertinente frisar que essa definição possui um significado maior do que a simples identificação de diversas
técnicas, habilidades e práticas utilizadas por grupos culturais distintos, em suas buscas para explicar, conhecer
e compreender o mundo no qual estão inseridos. Mas, nessa perspectiva, o seu conceito de etno tem uma
amplitude muito grande, porque se refere a grupos culturais identificáveis, ou seja, sociedades nacionais,
sociedades tribais, crianças de certa faixa etária, grupos sindicais e profissionais etc. Além de inclui memória
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cultural, códigos e símbolos.

Em contrapartida, são postas sobre a Etnomatemática algumas considerações errôneas: alguns historiadores da
matemática, ao estarem frente a formas distintas de matematizar distintas da ocidental, trilham sobre uma
posição eurocêntrica e rotulando-as como um estágio primitivo na evolução das ideias matemáticas.

Esta asserção é demarcada no discurso de D’Ambrosio (2004) ao afirmar que:

A História da Matemática vem procurando identificar nas culturas fora da Bacia do
Mediterrâneo, conceitos e resultados da Matemática Ocidental e, daí, inferir,
erroneamente, que essas Matemáticas equivalem a estágios primitivos da Matemática
Ocidental e que, se dessem às mesmas alguns séculos a mais atingiriam um estágio mais
avançado, comparável ao ocidental (D’AMBROSIO apud ESQUINCALHA, 2004, p.7).

Em outros termos, toda e qualquer produção não eurocentrista ou imbuída por esta pode estar, no máximo, num
processo de evolução para o status de Ciência. Em compensação, a perspectiva do Programa Etnomatemática
defende que todas as culturas se influenciam mutuamente e que são igualmente importantes. Em outras palavras,
o ato de “reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar as raízes do outro, mas,
num processo de síntese, reforçar as suas próprias raízes” (D’AMBROSIO, 2001, p.42).

Portanto, uma não deve sobrepor outra ou mesmo inferiorizar, mas sim aproveitar o seu melhor. Cada povo
amplia sua própria forma de matematizar de acordo com suas necessidades, logo são tão ou até mais eficazes do
que a ocidental.

Resumidamente, o Programa Etnomatemática procura dar visibilidade a uma matemática espontânea, própria do
indivíduo, motivada pelo seu ambiente natural, social e cultural. Consequentemente, proporcionando sentido a
modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecendo como e porque esses diferentes grupos executam
as diferentes de formas de matematizar.

Frente a esse contexto, a seguir, serão apresentados os posicionamentos acerca da Etnomatemática, a partir dos
olhares dos principais pesquisadores no campo etnomatemático: Ubiratan D’Ambrosio (2009), Gelsa Knijnik
(2012) e Paulus Gerdes (2012).

1.
2. 1.

2.
3.
4.

Uma abordagem sobre o pensar de cada um dos encaminhamentos Teóricos

Nessa seção vamos apresentar os principais pressupostos teóricos que fundamentam a atual pesquisa de
mestrado, são eles, a saber: Ubiratan D’Ambrosio, Gelsa Knijnik e Paulus Gerdes, acerca das discussões sobre o
campo da Etnomatemática.

Primeiramente, acerca da linha de pesquisa, em busca de um aprofundamento teórico para concretizar a
pesquisa, fez-se relevante apresentar alguns posicionamentos sobre a Etnomatemática. Por essa razão, foi
pertinente, portanto, que a fundamentação teórica estivesse em concordância, primordialmente, com os estudos
de Ubiratan D’Ambrosio (2009), por ser o principal expoente da Etnomatemática no Brasil. Paralelamente,
Gelsa Knijnik (2012) e Paulus Gerdes (2012). A escolha de tais referenciais justifica-se por alguns motivos,
primeiramente, diante de um mapeamento concluído acerca das produções que envolvem a Etnomatemática, sob
os bancos de dados de teses e dissertações da CAPES e BDTD, em âmbito nacional e local (Programa de
Pós-Graduação em Educação – PPGED e Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática –
PPGECIMA). E, adicionalmente, sob as produções com viés etnomatemático (artigos) presentes em 11
periódicos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM, esses pesquisadores foram os mais
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referenciados, com um recorte temporal, entre 2010 a 2018. Segundo, em meio ao mapeamento e,
posteriormente, um estudo meta-analítico sob essas produções, abriu-se alternativas de discussão sobre o campo
etnomatemático. Sendo apresentadas contribuições e experiências etnomatemáticas realizadas por indivíduos de
diferentes grupos culturais, sobrelevando em suas produções acadêmicas, a presença da Etnomatemática.

Ubiratan D’Ambrosio

Primeiramente, ao ressaltar os estudos de Ubiratan D’Ambrosio, é inegável que ele é figura ímpar no campo da
Etnomatemática. Considerado o idealizador da expressão “Etnomatemática”, utilizando-a em meados da década
1970. O autor ao longo de suas obras alguns apresenta princípios defendendo a existência de várias
Matemáticas, consideradas como Etnomatemáticas.

Além disso, D’Ambrosio (2009) tornou-se reconhecido internacionalmente por suas pesquisas no campo da
Etnomatemática e, ademais, quando esta passou a ser vista num quadro mais amplo, o autor supracitado
denominou-a de Programa Etnomatemática.

Segundo D’Ambrosio (2008), o objetivo maior do Programa Etnomatemática é:

[...] dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e reconhecer como e por
que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, profissões, tribos,
nações e povos, executam suas práticas de natureza Matemática, tais como contar,
medir, comparar, classificar (D’AMBROSIO, 2008, p.1).

Assim, o Programa Etnomatemática apresenta-se em defesa de um diálogo entre os diferentes campos do saber,
valorizando o encontro das culturas, buscando, desse modo, a construção do conhecimento. Em síntese, o autor
supracitado questiona a relevância e significado direcionado a esses saberes não formais, os quais são
transmitidos historicamente de uma geração para outra. Entretanto, esses mesmos saberes não são levados em
consideração pelas escolas.

Frente a esse panorama de inferiorização aos conhecimentos não-formais em meio a matemática acadêmica,
Ubiratan D’Ambrosio, a partir da perspectiva Etnomatemática, busca anexar ao currículo, esses conhecimentos
silenciados no contexto escolar. Mas, conforme D’Ambrosio (2008), para que isso venha a acontecer:

O ponto crucial é reconhecer que esses estudantes não chegam à escola com “a cabeça
vazia”, ou, como dizem alguns filósofos da educação, a mente humana não é uma tabula
rasa. O fato inegável é que todo estudante, na verdade todo indivíduo, conhece muito,
possui explicações e modos de fazer, os quais vêm de seu ambiente cultural, de sua
cultura, de suas experiências prévias (D’AMBROSIO, 2008, p.10).

Portanto, a proposta do Programa Etnomatemática é a adoção de uma nova postura educacional, que por
consequência, os professores que ensinam matemática, ao praticá-la em suas aulas, passam a ter diferentes
olhares para distintos ambientes culturais e sistemas de produção. Melhor dizendo, a diversidade e um diálogo
indissociável entre os conhecimentos matemáticos (matemática acadêmica e matemática informal) serão vistos
como novas metas a serem alcançadas.

Gelsa knijnik

É licenciada e mestre em matemática, com doutorado em Educação. É professora do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Unisinos. Desenvolve pesquisas sobre temas relacionados à Etnomatemática e
Educação no Campo. Pesquisadora do CNPq coordena o Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação
Matemática e Sociedade (GIPEMS).

Para a pesquisadora Gelsa Knijnik (2012) a Etnomatemática é uma área que reconhece os diferentes modos de
lidar matematicamente com o mundo. A autora tem interesse em dar visibilidade a “outras” culturas, a outros
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modos, que não os hegemônicos de matematizar.

No livro “Em Etnomatemática em movimento”, o qual está sendo uma das bases teóricas deste projeto de
mestrado, Knijnik (2012), ciente da necessidade de se pensar novos rumos para a prática docente em Educação
Matemática, juntamente com Fernanda Wandener, Ieda Maria Giongo e Cláudia Glavam Duarte, se apoiam no
pensamento dos filósofos Michel Foucault e Ludwig Wittgenstein.

Esses autores também são referenciados na atual pesquisa de mestrado. No que tange ao filósofo Michel
Foucault, traz à tona conceitos, tais como: discurso, enunciado, poder-saber e política geral de verdade. Na
procura de analisar como operam os discursos, o efeito das relações de poder e o regime de verdade que
sustenta, segundo o autor, a Educação Matemática. Logo, sendo mais específico, sustenta a Etnomatemática no
momento das abordagens sobre os diferentes saberes matemáticos, em diferentes ambientes (matemática
acadêmica, escolar, da rua, dos pescadores, etc).

Em relação a Ludwig Wittgenstein, ver a linguagem como uma “forma de vida tecida no todo da textura das
relações sociais e que pertencem à história de nossa natureza, assim como andar, comer, beber, jogar.”
(KNIJNIK, 2008, p.6). Ou seja, para o autor, não se trata de uma única linguagem, e sim, linguagens, no plural.
Pois a cada ‘forma de vida’ evidencia-se um jogo de linguagem, e quando esses são reunidos, sobressaem
semelhanças as quais Wittgenstein denomina de semelhanças de famílias.

Transpondo esses conceitos para o campo etnomatemático, há presença de diferentes jogos de linguagem
(diferentes formas de matematizar, diferentes saberes etnomatemáticos). Contudo, ao fazemos comparações
entre diferentes jogos de linguagem encontramos possíveis semelhanças em suas práticas (semelhanças de
família).

A título de exemplo, uma pesquisa conduzida por Paulus Gerdes, em uma comunidade de camponeses em
Moçambique, foram identificados saberes matemáticos culturais sendo utilizados na construção de um alicerce:

[...] começa-se por estender no chão dois paus longos de bambu de igual comprimento.
Estes dois primeiros paus são então combinados com dois outros paus também de igual
comprimento, mas normalmente mais pequenos que os primeiros. Os paus são agora
movimentados para formar um quadrilátero fechado. Por último ajusta-se a figura até
que as diagonais – medidas com uma corda – fiquem com igual comprimento. Onde
ficaram os paus estendidos no chão são então desenhadas linhas e a construção da casa
pode começar (GERDES, 2012, p.96-97).

Já, nesta pesquisa de mestrado referida nesse artigo, durante as observações e entrevistas realizadas com um
trabalhador do campo (pedreiro), também foram identificados saberes matemáticos culturais presente nessa
prática:

“(...) Ai meço 7 metros pra lá, uso o esquadro de novo lá no canto, e puxo novamente
9,20 lá pra frente, que foi os 9,20 que eu puxei desse lado. Ai depois vou conferir se deu
os 7 metros e, se não deu os 7 metros então teve algum lugar que deu errado. Ai tem que
voltar e medir tudo de novo, usando o esquadro nos quatro cantos (...) (narrativa do
pedreiro)”.

Enfim, são diferentes jogos de linguagem utilizados: enquanto os camponeses de Moçambique se utilizam da
ideia das diagonais iguais (cordas), o pedreiro usar o esquadro e a trena. Mas, ambos procuram de diferentes
formas verificarem que os lados paralelos do alicerce possuem medidas congruentes. Ou seja, por trás dessas
verbalizações, em diferentes contextos, do pedreiro no município de Itaporanga D’Ajuda/SE e dos camponeses
em Moçambique, há o entendimento de que a construção do alicerce apenas estará correta se as medidas dos
lados opostos forem iguais. Portanto, enfatiza uma possível semelhança em meio aos seus saberes matemáticos
cultural. Segundo, Ludwig Wittgenstein, uma semelhança de família.
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Diante disso, as autoras dão passos sob os cuidados de Foucault e Wittgenstein, pois as ideias desses autores
posicionam a Etnomatemática como uma “caixa de ferramentas” (KNIJNIK, 2008, p.5) teóricas que permite
intervir sobre os discursos eurocêntricos e os efeitos de verdade que caracterizam a matemática acadêmica e
escolar. Além de analisar a centralidade da cultura e as relações de poder emergentes na Educação Matemática.

Em referência as concepções dos filósofos Foucault e Wittgenstein, as autoras propõem ideias e reformulações
para a construção de outros modos de escolarização, que incluem conteúdos além daqueles que usualmente
circulam no currículo escolar, com base numa perspectiva Etnomatemática abordada em diversos contextos.

Para Knijnik (2012), a perspectiva Etnomatemática está interessada em:

[...] examinar as práticas de fora da escola, associada a racionalidades que não são
idênticas à racionalidade que impera na matemática escolar, com seus estreitos vínculos
com a razão universal instaurada pelo Iluminismo (KNIJNIK, 2012, p.18).

Concomitantemente, a autora referenciada considera que os conteúdos matemáticos devem ser relacionados
harmoniosamente com a “vida real”: a matemática precisa entrar em harmonia e se sintonizar com os afazeres
do cotidiano dos alunos (KNIJNIK, 2012, p.65).

Consequentemente, tomada essa postura, possibilitará significado aos conteúdos matemáticos, suscitando o
interesse pela aprendizagem. Pois dessa forma, os alunos sentem-se mais interessados pela matemática quando
podem ver como esta é usada no seu cotidiano.

Adicionalmente, Knijnik (2012, p.85) sublinha alguns obstáculos enfrentados para aquisição de um novo
caminho (etnomatemático): professorado se sente pressionado por “cumprir o programa”; resiste ao “novo”,
pois teme se aventurar por outros caminhos; temerosos em “arriscar” e; até o próprio aluno resiste ao “novo”.

Contudo, mesmo perante esses obstáculos, não podemos (professores) esmorecer, pelo contrário, havemos em
“tentar promover pequenas “revoluções cotidianas” (KNIJNIK, 2012, p.85). Dessa forma, seremos responsáveis
pela origem de possíveis “fendas” na parede curricular hoje soberana. E, assim, proporcionar a alternativa de
percorrer novos e desafiadores caminhos na esfera da Etnomatemática. É nesse viés de possibilitar a
interlocução entre os conhecimentos matemáticos formais e os saberes do cotidiano, que Knijnik procura no
desenrolar de suas pesquisas, verificar os possíveis nexos entre esses dois mundos.

Paulus Pierre Joseph gerdes

Nasceu em 1953 na Holanda e faleceu no dia 10 de Novembro de 2014 na África do Sul. Paulus Gerdes foi um
dos primeiros aderentes ao movimento de Etnomatemática, desde seu início, tornando-se, assim, uma liderança
na área. Procurava sempre analisar as bases históricas e epistemológicas da matemática e propondo importantes
inovações pedagógicas.

O autor considerava a Etnomatemática como um campo de estudo, todas as interferências, todas as interrelações
entre ideias matemáticas, cultura e educação. Numa das primeiras aproximações para a Etnomatemática, Gerdes
(2012) escreveu: “A Etnomatemática tenta estudar as ideias matemáticas nas suas relações com o conjunto da
vida cultural e social” (GERDES, 2012, p.47).

Sobre os “trilhos” da Etnomatemática, o pesquisador conseguiu organizar um grupo muito ativo de jovens
pesquisadores, reunindo matemáticos e educadores. As publicações do grupo, principalmente em português e
inglês, são fontes pertinentes de fundamentação teórica para todos os interessados em realizar pesquisas sobre o
campo da Etnomatemática em todo o Mundo.

Fundou, em Maputo, em 1989, o “Centro de Pesquisas em Etnomatemática-Cultura, matemática e Educação” e,
graças a suas propostas inovadoras, foi muito bem-sucedido em atrair a Moçambique acadêmicos de todo o
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mundo, interessados em seus projetos de pesquisa.

Com relação as suas produções e trabalhos, em âmbito internacional, o autor integrou uma equipe internacional
de docentes responsável pelo primeiro curso de formação de professores de Matemática para o ensino
secundário, ocasionando assim, o surgimento de seu projeto “Etnomatemática em Moçambique”. O autor relata
que o corpo docente tinha um desafio: motivar os estudantes a se tornarem professores da temida disciplina, pois
eles (estudantes) não gostavam da matemática, considerava-a uma disciplina ensinada com o intuito de
selecionar e excluir.

Contudo, diante da disciplina denominada “Aplicações da matemática na vida corrente das populações”,
possibilitou que os discentes compreendessem como os conhecimentos vinculados à matemática poderiam ser
produtivos para melhorar as condições de vida da população, melhor dizendo, de sua própria comunidade.

Esse processo de redescoberta do pensamento matemático e em outras técnicas de produção tradicionais serviu
de estímulo ao desenvolvimento desta presente pesquisa de mestrado para fazer e elaborar novas ideias
matemáticas sobre a perspectiva Etnomatemática, com enfoque no “descongelamento da matemática
culturalmente congelada” (GERDES, 2012, p.108).

APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE ESSES
PESQUISADORES

Diante dos estudos de Ubiratan D’Ambrosio, Gelsa Knijnik e Paulus Gerdes, encontramos alguns aspectos que
os aproximam e, outros que evidenciam um distanciamento entre suas ideias (Quadro1).

Quadro 1. Aproximações e distanciamentos

Aproximações

Construção da matemática: através de articulações de diversas culturas
A relação entre matemática e Etnomatemática
O respeito ao outro
A presença do diálogo
A importância do conhecimento da língua do grupo cultural investigado

Distanciamentos

A relação entre matemática e linguagem
O modo como os pesquisadores a concebem
Concepções mais abrangentes e mais restritas
Metodologias de pesquisa em Etnomatemática

Fonte: Autor
(agosto, 2019).

Com respeito às
aproximações,
entre os três
pesquisadores,
há uma
significativa
convergência na
ideia de que a
matemática é
uma ciência
construída pelo
ser humano,
através de
articulações de
diversas
culturas. E
adicionalmente,
é
recorrentemente
apontada por
todos os
pesquisadores
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uma relação
entre
matemática e
Etnomatemática,
seja em termos
de espaço de
pesquisa e de
objetivos.

E ademais, todos os discursos, possuem uma base comum: o respeito e a necessidade ética de compromisso com
o outro estudado, objetivando restitui uma valorização às culturas investigadas. Quanto às necessidades para a
pesquisa em Etnomatemática, são encontrados três aspectos invariantes nos estudos dos pesquisadores
supracitados: o respeito ao outro, a presença do diálogo e a importância do conhecimento da língua do grupo
cultural investigado.

O respeito ao outro é considerado fundamento para todos os trabalhos que envolvem outros grupos. A presença
do diálogo, pois a situação dialógica visa à compreensão do outro. E a importância do conhecimento da língua é
apontada por todos os pesquisadores.

Por exemplo, Gerdes não dominou a língua de alguns dos grupos que estudou, mas diante disso, buscou recursos
metodológicos para superar esse obstáculo às investigações. Ou seja, é vantagem para o pesquisador em
Etnomatemática ser proveniente da comunidade que estuda e ter formação matemática, tornando-se a reunião de
dois grupos, conhecedor da língua e das práticas que pesquisa.

Quanto aos distanciamentos, foram encontrados alguns pontos: a relação entre Matemática e linguagem; o modo
como os pesquisadores a concebem; concepções mais abrangentes e mais restritas e metodologias de pesquisa
em Etnomatemática.

Em referência a relação entre matemática e linguagem, a pesquisadora Knijnik, encontrou um meio de discutir a
existência de práticas que chama de matemáticas. Já Gerdes propõe, em direção diferente de Knijnik, uma
possibilidade de grupos culturais apresentarem conceitos matemáticos sem, no entanto, utilizarem meios
linguísticos para nomeá-los. Tal indicação faz sentido se pensarmos na compreensão pré-predicativa de crianças
de nossa própria cultura, quando lidam com formas geométricas, apresentando indícios de compreensão do que
são, sem, contudo, utilizarem uma linguagem proposicional para nomeá-las.

Acerca do modo como os pesquisadores concebem a Etnomatemática, em especial, para o pesquisador Gerdes,
não faz sentido caracterizá-la de ‘ocidental’. Pelo contrário, tal modo de nomeá-la menospreza a série de
culturas que contribuíram e contribuem para sua expansão.

No tocante a existência de concepções mais abrangentes e mais limitantes de Etnomatemática, o pesquisador
D’Ambrosio é um emblemático do primeiro grupo, por conta da sua famosa definição, que envolve ticas,
matema e etno.

Em contrapartida, nas palavras de Knijnik, a Etnomatemática é uma caixa de ferramentas com a qual pode
teorizar sobre os dados produzidos.

Sob outra perspectiva, Gerdes concebe a Matemática de modo universalizante, mas em constante expansão. Dito
de outra forma, para o autor, não faz sentido falar em Matemáticas no plural. Segundo o autor supracitado,
Etnomatemática ocorre sempre no singular. Matemática é única, e seu desenvolvimento é ocasionado graças às
contribuições das mais diversas culturas.

E adicionalmente, quando se comenta sobre as metodologias de pesquisa em Etnomatemática, são apresentadas
em seus estudos, diferentes metodologias, por exemplos: trabalhos de campo, produções de grupos culturais, um
trabalho de campo em conjunto com uma análise teórica.
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No que se refere aos estudos de Ubiratan D’Ambrosio, este não possui um trabalho de campo usual. Ao invés
disso, realizou diferentes viagens ao longo da vida, mas sem adentrar em uma comunidade específica.

Por sua vez, Paulus Gerdes mostrar em suas produções uma preocupação metodológica com o estudo de
culturas desde o início de sua carreira, quando visava ao desenvolvimento de uma metodologia que direcionasse
o estudo da relação entre culturas e Matemática, como pode ser visto no seu conceito de Matemática congelada,
o qual foi abandonado após algum tempo. Mesmo assumindo a importância do trabalho de campo, contudo, por
conta de dificuldades de locomoção, falta de investimento, etc– não lhe permitiu a oportunidade de permanecer
por um significativo período longo período em campo, de modo que trabalha majoritariamente com as
produções de grupos culturais, ao invés das descrições de seus hábitos e práticas.

Já, Knijnik, durante sua pesquisa com grupos do Movimento Sem Terra (MST), permaneceu períodos em campo
com a comunidade, realizando atividades de docência e recolhendo material de pesquisa. Contudo, ela não se
preocupou apenas na coleta de materiais, também, na análise mediante uma perspectiva teórica, que permita
dizer mais sobre o não dito, visando a uma teorização.

CONSIDERAÇÕES

Nesse presente artigo, após a realização de um mapeamento sob os bancos de dados de teses e dissertações da
CAPES e BDTD, em âmbito nacional e local (Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGED e Programa
de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática – PPGECIMA). Adicionalmente, sob as produções com
viés etnomatemático (artigos) presentes em 11 periódicos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática –
SBEM, com um recorte temporal, 2010 a 2018, se destacando entre os referenciais, 03 teóricos, a saber:
Ubiratan D’Ambrosio, Gelsa Knijnik e Paulus Gerdes. Quando não eram suportes teóricos no corpo dos
trabalhos acadêmicos, esses eram orientadores e/ou membros das bancas de defesa de mestrado ou doutorado.

E, após um estudo meta-analítico sobre algumas de suas produções acadêmicas foram identificadas
aproximações e distanciamentos entre as óticas sobre o campo etnomatemático. Quanto às aproximações,
podemos destacar três delas. A primeira, o respeito ao outro, isto é, há preocupação entre os teóricos em
valorizar os diferentes contextos culturais alvos das pesquisas. A segunda, quanto às produções desses teóricos
que enfatiza a necessária situação dialógica, pois esse momento ocasionará a compreensão de ambos os lados
(pesquisador-pesquisado). A terceira refere-se ao conhecimento da língua e das práticas do grupo cultural
investigado, visto que diante desse conhecimento, o pesquisador deterá mais vantagens na interpretação do
contexto e dos pesquisados.

E, com relação aos distanciamentos, estiveram em ênfase, dois pontos. O primeiro, acerca do modo como os
pesquisadores definem a Etnomatemática. Para Gerdes não faz sentido caracterizar a Etnomatemática de
ocidental. Dessa forma, se contrapõem ao seu principal pilar: valorização das diversas culturas que contribuíram
e contribuem para sua expansão. Já, para D’Ambrosio, a Etnomatemática é vista sob uma ótica mais abrangente,
não envolve caminhos de grupos particulares específicos.

E, o segundo ponto, trata-se das metodologias de pesquisa em Etnomatemática. A título de exemplos: as
produções dos 03 estudiosos apresentados nesse artigo se diferenciam entre trabalhos de campo, mas sem
embrenhar-se em uma determinada comunidade (D’Ambrosio), produções de grupos culturais (Paulus Gerdes) e
trabalhos de campo com inserção do pesquisador por longos períodos em conjunto com análise teórica
(Knijnik).

Portanto, esse viés investigativo sobre as aproximações e distanciamentos entre esses principais pesquisadores,
nos deram nortes teóricos pertinentes para o desenvolvimento da atual pesquisa de mestrado. Pois nos
proporcionaram identificar os principais “trilhos” percorridos nas pesquisas etnomatemáticas.
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[1] Atemo-nos, nesse primeiro momento,à investigação sobre apenas o município de Itaporanga
D’Ajuda (Povoado Moita Formosa), com o objetivo de um melhor aprofundamento na análise dos
dados desse lócus. Mas, logo após a etapa da Qualificação, a depender dos olhares (convergências
e/ou divergências) dos membros da banca examinadora, pretendemos posicionar, as lentes da
Etnomatemática, também sobre as práticas profissionais dos trabalhadores do campo do município
de Simão-Dias (Povoado Salobra).
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