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RESUMO

O estudo em tela objetivou analisar a práxis educacional da Pedagogia Etnomatemática, relacionando argumentos favoráveis e
desfavoráveis acerca de tal. Desse modo, o caminho metodológico de investigação escolhido, por condição sine qua non, foi o
dialético crítico. Alcançamos uma síntese para o debate promovido, após o trânsito das teses e antíteses, discernindo, finalmente, como
poderíamos entender o impacto pedagógico da Pedagogia Etnomatemática, se na concepção da formação unilateral, utilitária para uma
determinação social, ou, se na perspectiva da formação omnilateral do indivíduo. O resultado obtido demonstrou, pela natureza
científico-educacional da Etnomatemática, que a omnilateralidade é imanente às aulas de Matemática conduzidas pela Pedagogia
Etnomatemática.
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PEDAGOGIA ETNOMATEMÁTICA: MAIS UM MODISMO PEDAGÓGICO OU UMA
PROPOSTA OMNILATERAL PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA?

EIXO TEMÁTICO: EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E
CIÊNCIAS DA NATUREZA

ETHNOMATEMICAL PEDAGOGY: MORE A PEDAGOGICAL MODISM OR AN
OMNILATERAL PROPOSAL FOR MATHEMATICS EDUCATION?

PEDAGOGÍA ETNOMATEMÁTICA: ¿MÁS UN MODISMO PEDAGÓGICO O UNA
PROPUESTA OMNILATERAL PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA?

RESUMO

O estudo em tela objetivou analisar a práxis educacional da Pedagogia Etnomatemática, relacionando
argumentos favoráveis e desfavoráveis acerca de tal. Desse modo, o caminho metodológico de
investigação escolhido, por condição sine qua non, foi o dialético crítico. Alcançamos uma síntese
para o debate promovido, após o trânsito das teses e antíteses, discernindo, finalmente, como
poderíamos entender o impacto pedagógico da Pedagogia Etnomatemática, se na concepção da
formação unilateral, utilitária para uma determinação social, ou, se na perspectiva da formação
omnilateral do indivíduo. O resultado obtido demonstrou, pela natureza científico-educacional da
Etnomatemática, que a omnilateralidade é imanente às aulas de Matemática conduzidas pela
Pedagogia Etnomatemática.

Palavras-chave: Pedagogia Etnomatemática. Tendência e modismo pedagógicos. Ensino de
Matemática.

ABSTRACT

The on-screen study aimed to analyze the educational praxis of Ethnomathematical Pedagogy,
relating favorable and unfavorable arguments about it. In this way, the methodological path of
investigation chosen, by sine qua non condition, was the critical dialectic. We reach a synthesis for
the debate promoted, after the transit of theses and antitheses, finally discerning how we could
understand the pedagogical impact of Ethnomathematical Pedagogy, whether in the conception of
unilateral, utilitarian formation for a social determination, or, in the perspective of formation of the
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individual. The result obtained demonstrated, by the scientific-educational nature of
Ethnomathematics, that the omnilaterality is immanent to the Mathematics classes conducted by the
Ethnomathematical Pedagogy.

Keywords: Ethnomathematical Pedagogy. Pedagogical tendency and idiom. Mathematics Teaching.

RESUMEN

El estudio en pantalla objetivó analizar la praxis educacional de la Pedagogía Etnomatemática,
relacionando argumentos favorables y desfavorables acerca de tal. De ese modo, el camino
metodológico de investigación escogido, por condición sine qua non, fue el dialéctico crítico.
Alcanzamos una síntesis para el debate promovido, tras el tránsito de las tesis y antítesis,
discerniendo, finalmente, cómo podríamos entender el impacto pedagógico de la Pedagogía
Etnomatemática, si en la concepción de la formación unilateral, utilitaria para una determinación
social, o, si en la perspectiva de la formación el omnilateral del individuo. El resultado obtenido
demostró, por la naturaleza científico-educativa de la Etnomatemática, que la omnilateralidad es
inmanente a las clases de Matemáticas conducidas por la Pedagogía Etnomatemática.

Palabras clave: Pedagogía Etnomatemática. Tendencia y modismo pedagógicos. Enseñanza de
Matemáticas.

INTRODUÇÃO

A antiga máxima de “Ensinar tudo a todos totalmente”, defendida pelo seu enunciador/precursor,
Comenius, autor da grande obra Didática Magna e considerado por muitos como o Pai da Pedagogia
moderna, influenciou, em todo o mundo, a projeção de inúmeros modelos educacionais, desde o
século XVII. Da estrutura escolar às práticas de ensino-aprendizagem, surgem pensamentos,
tendências, concepções e abordagens pedagógicas, ora perseguindo tal máxima, ora a negando.
Nesse ínterim, um curioso fenômeno também se manifestou: os ditos modismos pedagógicos.

Uma definição para a Pedagogia, da qual corroboramos, foi proposta por Libâneo (2004, p. 29-30),
quando este afirma que: “[…] a Pedagogia ocupa-se do fato, dos processos educativos, métodos,
maneiras de ensinar, mas antes disso, ela tem um significado bem mais amplo, bem mais
globalizante”. Assim, conclui que a própria “é um campo de conhecimentos sobre a problemática
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educativa na sua totalidade e historicamente e, ao mesmo tempo, uma diretriz orientadora da ação
educativa”. Nessa direção conceitual, as reflexões de teóricos da educação, influenciados por estudos
filosóficos, religiosos, psicológicos e sociológicos sobre o ser humano e a sua agência intelectual em
contextos societais, que implicaram no desenvolvimento de concepções e abordagens que
objetivavam conduzir a atuação docente, culminaram nas chamadas tendências pedagógicas.

Estas, em geral, discutem variados modelos de ensino-aprendizagem para as Instituições de Ensino
(IE), a partir de duas centrais projeções educacionais desejadas, que, evidentemente, costumam ser
endossadas por prerrogativas político-sociais de lideranças governamentais. São elas:

a) aquelas centradas na superioridade acadêmica do docente, estabelecido mais puramente
pelo racionalismo pedagógico técnico-científico (FRANCO, 2016), pela ênfase da
transmissão do conhecimento aos alunos, sem instigar nestes a capacidade humana de
problematização da realidade socioeconômica que nos cerca, buscando-se, assim, reproduzir
os modos produtivistas de uma sociedade fundamentada no capital monetário; e,

b) aquelas, contrariamente à perspectiva anterior, que classificam o aluno como o agente
principal/protagonista do processo educativo, estabelecido pelo racionalismo pedagógico
crítico-emancipatório (FRANCO, 2016), pela ênfase dialógica na relação professor-aluno,
não impositiva, que considera os saberes trazidos pelos alunos para a sala de aula (FREIRE,
2014), instigando nestes percepções críticas das estruturas políticas, sociais e econômicas
das sociedades vigentes pelo mundo, galgando a instauração de um modo social de viver
guiado pelo capital humano de fraternidade, em detrimento da subsunção deste ao capital
monetário.

Dentro desses dois grandes grupos de tendências pedagógicas – a primeira, classificada por tendência
liberal; e, a segunda, chamada de tendência progressista –, não poucas vezes assistimos às práticas
docentes incongruentemente concretizadas com o discurso teórico. É dessa audiência da contradição
humana que começam a nascer os modismos pedagógicos.

Entre os liberais, a busca por uma escola do século XXI, em que as tecnologias digitais devem
nortear a teleologia dos projetos pedagógicos, não superou o contínuo estado de reduto de
memorização e de mera reprodução dos novos adventos, não criando, de fato, novas tecnologias –
essa é uma descrição coerente de inúmeras escolas liberais no Brasil, por exemplo. Isso, inclusive,
ocorrendo exatamente devido aos interesses dentro do próprio grupo liberal, de constituir uma
formação utilitária para uns, com o fim de atender às necessidades do mercado de trabalho, e, para
outros – os mais bem favorecidos economicamente –, uma formação voltada aos empregos de gestão,
de invenção, de alta tecnologia. A promessa de inovação pedagógica pelas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), a partir de instrumentais computacionais e robóticos de ensino,
para muitos alunos e professores, perpetua-se como uma onda da vez, reproduzindo, com
ferramentas diferentes, objetivos educacionais antigos. Portanto, nesses casos, não deixamos de
observar a confecção de um modismo, de um passatempo que camufla a realidade.

Quanto aos progressistas, a defesa por uma formação para além do utilitarismo mercadológico, que
promova nas IEs o desenvolvimento pleno das diversas dimensões do ser humano, a física, a
intelectual, a tecnológica, a cultural e a espiritual, isto é, que forme ao modo omnilateral,
intencionando a transformação que labuta pela retórica justiça social, esbarra frequentemente em
argumentos vazios de exemplos. Sendo estes explicados pelas contradições sociais, econômicas e
culturais imersas nas escolas e que frutifica entre os professores, conforme sentenciou Charlot (2014,
p. 48):
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[…] o professor sofre os efeitos de uma contradição radical da sociedade
capitalista contemporânea. Por um lado, esta precisa de trabalhadores cada
vez mais reflexivos, criativos, responsáveis, autônomos, e, também, de
consumidores cada vez mais informados e críticos. Por outro lado, porém, ela
promove uma concorrência generalizada, em todas as áreas da vida, trate-se
de produção, de serviço, de lazer e até de beleza. Sendo assim, uma formação
cada vez mais ambiciosa é proposta a alunos visando cada vez mais à nota e
não ao saber. As avaliações nacionais (Saeb, Enem, no Brasil) e
internacionais (Pisa) e o vestibular brasileiro, que norteia o ensino médio e,
de forma indireta, o ensino fundamental e, às vezes, o infantil, acentuam essa
focalização dos alunos e dos professores na nota. O próprio professor encarna
essa contradição radical: sonha em transmitir saberes e formar jovens, mas
vive dando notas aos alunos. De forma mais ampla, o professor trabalha
emaranhado em tensões e contradições arraigadas nas contradições
econômicas, sociais e culturais da sociedade contemporânea.

Nesse cenário, certas estruturas escolares de cunho liberal sequer foram ultrapassadas. Logo, muitos
dos atores educacionais progressistas caem em passatempos pedagógicos, ao tentarem aplicar
metodologias diferenciadas de ensino, cujo foco seja o aluno, quando. O professor foi formado para a
conformação social, ainda que pela sutileza do discurso contrário, ele não perceba isso. Todavia,
apesar desse cenário, mesmo em espaços de forte contradição, é possível encontrarmos as sementes
de situações de aprendizagem crítico-emancipatórias, os seus germes?

Buscaremos demonstrar que existem respostas positivas para esta indagação. Em particular, neste
artigo, faremos uma análise nesse sentido sobre a Pedagogia Etnomatemática – que se aproxima do
racionalismo pedagógico crítico-emancipatório –, quando esta é proposta em espaços formais de
ensino. Com isso, chegamos ao nosso problema de pesquisa: a Etnomatemática, que se estabelece
enquanto prática pedagógica ao tomar como ponto de partida o contexto sociocultural dos alunos
para a ministração dos conteúdos matemáticos, através da criação de temas geradores que fomentem
a discussão entre alunos e professor, na perspectiva frereana, de fato, representa uma tendência em
Educação Matemática, ou, por outro lado, encontra-se na seara dos modismos pedagógicos da
contemporaneidade?

A fim de alcançarmos uma solução para este problema, delineamos o seguinte objetivo geral de
pesquisa: analisar a práxis educacional da Pedagogia Etnomatemática, relacionando argumentos
favoráveis e desfavoráveis acerca de tal. Destarte, com vistas à consumação dessa análise, listamos
três objetivos específicos: 1) estudar o conceito de Pedagogia Etnomatemática; 2) refletir sobre as
defesas e rejeições à aplicação da Etnomatemática ao ensino de Matemática; 3) demonstrar como
essa prática pedagógica acaba sendo configurada, se cumprindo com os direcionamentos da
formação utilitária do ser humano, ou, com os da formação humana integral – omnilateral.

A motivação de execução desta pesquisa deu-se de uma inquietação em torno do quão eficaz pode ou
não ser o uso de uma prática docente etnomatemática, sob o prisma de uma formação crítica, que
conduza o discente à autonomia intelectual, à conscientização e responsabilização social. Desse
modo, o caminho metodológico de investigação escolhido, por condição sine qua non, haverá de ser
o dialético crítico. Sendo este possibilitado por pesquisas em bibliografias e documentos que versam
sobre a temática deste artigo. Além do mais, recorremos a Zago (2013, p. 113-114), para uma
identificação do método dialético nas ciências sociais, que objetiva:

[…] suprimir a imediaticidade e a pretensa independência com que o
fenômeno surge, subsumindo-o a sua essência. Com a dialética os elementos
cotidianos deixam de ser naturalizados e eternizados, passando a ser
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encarados como sujeitos da práxis social da humanidade. Neste sentido, a
dialética é um esforço para perceber as relações reais (sociais e históricas)
por entre as formas estranhadas com que se apresentam os fenômenos.

Com efeito, a dialética crítica nos permitirá, rigorosamente, sondar os elementos focais de nossa
reflexão, explicitamente pelo fato deles se projetarem inexoravelmente em meio às interdependências
e contradições de determinado fenômeno. Portanto, tal via metodológica traduz-se em uma
perspectiva real de análise dos diversos contextos educacionais.

Por último, indicamos que a estruturação da presente produção acadêmica está elencada por seções
discursivas, com a corrente Introdução representando a seção inicial e as Considerações finais, a
final. As demais foram geradas pelos títulos: Pedagogia Etnomatemática: conceito, defesas e
rejeições – momento em que discorremos sobre como está identificada esta pedagogia, traçando, em
seguida, posicionamentos que impulsionam a aplicação de práticas pedagógicas etnomatemáticas,
bem como que depreciam a sua finalidade – ; A omnilateralidade enquanto formação humana –
tópico que poderá ou não ser o meio pelo qual alcançaremos uma síntese para a concepção
pedagógica da Etnomatemática, se haveremos de demonstrar caracterizações que a definem como
uma tendência a se perseguir para o ensino de Matemática, ou, se exatamente o contrário disso.

PEDAGOGIA ETNOMATEMÁTICA: CONCEITO, DEFESAS E REJEIÇÕES

Antes de chegarmos à Pedagogia Etnomatemática, falemos sobre a etimologia desta última. O termo
composto pelos fragmentos etno, matema e tica possui significados próprios e caracteriza, inclusive,
uma intencionalidade educacional. Matema (do grego mathemá) pode ser traduzido por
“explicar/compreender/argumentar”, enquanto tica (do grego techné) é o mesmo que
“técnica/maneira/arte”. Portanto, teríamos que Matematica equivaleria aos modos/maneiras de
argumentarmos, de entendermos situações vividas por nós.

Apenas a partir da segunda metade do século passado, começamos a ver referências que uniam etno,
que possui o sentido de grupo social e cultural, a Matematica – união implementada pelo pesquisador
brasileiro Ubiratan D&39;Ambrosio. Com isso, ao tratarmos de conceber o vocábulo
Etnomatemática, fazemos menção aos modos/maneiras de entendermos/compreendermos a realidade
por meio dos saberes advindos da cultura de determinado grupo social. Portanto, se dispormos a
Etnomatemática como o modus operandi do ensino de Matemática, então, além de articularmos esta
com a Antropologia – o que é coerente, visto que a origem de inúmeros conhecimentos matemáticos
deu-se como consequência de necessidades especificamente culturais de povos que viveram há cerca
de 3000 anos antes de Cristo (a.C.) –, a ação de seu ensino deverá partir dos elementos socioculturais
pertencentes ao público que o recebe. Aqui se inicia o estabelecimento das bases para a conceituação
de uma Pedagogia Etnomatemática.

Tal pedagogia associa-se sensivelmente às defesas educativas de Paulo Freire, ocorrendo em três
etapas: a de investigação, a da tematização e a do ato de problematização (FREIRE, 2014). Sendo
estas realizadas, conforme Santos (2002, n.p, grifos do autor), da seguinte maneira:

Dentro do ambiente formal de ensino e aprendizagem de matemática, a
primeira etapa, a da investigação, pode ser encaminhada na forma de uma
mesa redonda com os educandos, com o objetivo de deixar mais ou menos
claras as concepções do processo educativo da matemática, do professor e
dos educandos. Consideramos importante essa etapa pois, de certo modo e
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com poucas variações, os alunos vêm de um ensino tradicional, com forte
influência tecnicista. Assim, um confronto, primeiramente no nível das
concepções, é necessário. Porém, esse confronto, naturalmente, deverá ser
feito de forma inclusiva, convidando os alunos a terem voz em um espaço
que normalmente nunca tiveram – na aula de matemática. E esse fato causa, é
possível supor, um certo choque nos alunos. Ainda nessa primeira etapa, o
educador deverá estar atento para o universo do aluno, para as falas que, de
alguma forma, denunciem a realidade que o envolve. Já na segunda etapa – a
da tematização – o professor ouve os alunos para descobrir temas que
deverão ser organizados como problemas, desafiando a percepção prévia que
os alunos têm da realidade e do assunto em questão. Na terceira etapa, a da
problematização, as situações de aprendizagem e de ensino passarão a
centrar-se, também, nas atividades.

Deveras, considerando-se o campo de investigação científica denominado

Educação Matemática, é possível destacar que a Etnomatemática surgiu, então, enquanto um
domínio pedagógico cujo resultado se traduz em um ensino-aprendizagem crítico, autocrítico,
sensivelmente mais significativo. Assim, tornar-se-ia plausível (re)conhecer a produção/criação de
saberes entre diferentes povos e grupos específicos de indivíduos socialmente estabelecidos. Haja
vista que a Matemática dita acadêmica (formal), bem como a popular (informal), são caracterizadas
através da produção de diversos tipos de conhecimentos. Logo, defende-se que não é cabível que
toda e qualquer explicação seja somente engendrada pelos formalismos matemáticos, se atentarmos
para o fato de que a geração destes, em muito, decorre de decodificações culturais.

O professor deveria partir da realidade, a fim de atingir a ação pedagógica. Sendo este movimento
executado naturalmente e perpassando o necessário foco de análise sobre a cognição humana,
firmando abundantes prerrogativas culturais (D’AMBROSIO, 1993). Diante desse cenário, mesmo a
Matemática dita acadêmica possui legitimidade cultural, isto é, tronou-se real por meio dos contextos
naturais e sociais dos quais emanou; o que permite, inclusive, interpretações de culturas populares no
viés da cultura dita legítima, dominante (KNIJNIK, 1996).

Se os motivos de aprender Equações Algébricas, por exemplo, não partirem da dimensão
sociocultural dos alunos e do meio institucional em que eles estão inseridos, a primeira consequência
disso é a sensação de natural estranheza diante do assunto, ainda que este venha carregado de
aplicações ao dia a dia. Afinal, essas contextualizações são referentes à realidade de quem? Dos
meus alunos ou de outro grupo cultural que desencadeou específica sistematização matemática? De
fato, as construções frasais repletas da necessidade de contextualizar essa ou aquela disciplina, em
muito, é um verdadeiro embuste, se não consideramos o cotidiano efetivo do coletivo social
específico ao qual nos dirigimos, enquanto professores. As outras consequências caminham na
direção do velho e sucateado ensino-aprendizagem apenas memorístico, acrítico, em que o estudante
não passa de um objeto do conhecimento e não um sujeito deste.

De fato, na disciplina de Matemática, há evidências das muitas maneiras com que múltiplas práticas
sociais são esquecidas em sala de aula, mesmo que corriqueiramente estas sejam dotadas de
relevância pelo grupo social. Mas, foi exatamente ao observar este adendo, como um caminho
inverso, que vários educadores matemáticos no mundo atestaram, num currículo escolar respaldado
pela Etnomatemática, uma concreta autonomia na relação aluno-professor, tanto no ensino quanto na
aprendizagem, agora, inclusive, declarando que as diversas práticas sociais, comuns aos seus
inúmeros contextos, aperfeiçoam constantemente o processo educacional. Aliás, para Bandeira
(2016), a ação de educar matematicamente demonstra ser genuína, em geral, quando são
consideradas situações do dia a dia culturalmente particulares.

Por outro lado, toda essa discussão em defesa da Etnomatemática como uma implacável tendência
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pedagógica em Educação Matemática, na visão de muitos cientistas da Educação, é mero modismo
pedagógico, uma atuação docente essencialmente líquida, momentânea e incongruente ao nível da
práxis educacional. Estudiosos como Saxon (1996), Montillano (1997), Leo (1997) e Gardner (1998)
já apontavam suas rejeições às práticas pedagógicas que concediam primazia aos elementos
multiculturais dos diversos alunos em um ambiente formal de aprendizagem.

Saxon (1996) insiste que se deve ensinar a mesma Matemática para todos, uma vez que, após a
formação escolar, costumeiramente, os alunos irão competir por vagas de empregos em um mesmo
lugar, sendo aceitos ou não pelos seus alcances de produtividade e não por sua cultura. Esse autor
considera revoltante a ideia de ensinarmos Matemática através de metodologias que destaquem o
ritmo de desenvolvimento de cada aluno em uma sociedade multicultural. Ele encara, portanto, a
Etnomatemática como uma maneira “aguada” de ensinar Matemática. Na sua visão, o ensino desta
deve ser padronizado, com testes de eficiência do aprendizado comum a todos. Isso, sim, é o que
oportunizará as minorias à ascensão social, podendo competir com os demais estamentos sociais.

Numa postura fortemente contrária aos pós-modernistas, Montillano (1997) chegou a asseverar que
estabelecer a ciência por motivações culturais não passaria de uma prática pseudocientífica. Eles, os
pós-modernistas, segundo este autor, atacam o conhecimento científico que está posto, buscando
demonstrar as muitas limitações dele, como poderíamos evidenciar pelo Princípio de Incerteza de
Heisenberg. Assim, propõem alternativas de investigação que também seriam válidas no campo
científico, dada a subjetividade deste. Mas, Bernard Ortiz de Montillano não vê possibilidades
ideológicas na geração do saber científico, mas motivações baseadas em fenômenos naturais,
neutros, de onde surge a ciência, de fato. Tal crítico do multiculturalismo até chega a elogiar os
professores que utilizam os plurais contextos culturais na ação de ensinar, pois isso tende a aumentar
a autoestima dos alunos e, por consequência, o sucesso escolar, porém, no mundo real, esses
estudantes estariam fadados ao fracasso.

Não obstante possamos encontrar diferentes maneiras de realizarmos certa medição – determinado
cálculo aritmético ou geométrico, por exemplo –, não há mudança absolutamente em nada quanto ao
resultado final obtido. Leo (1997) e Gardner (1998) argumentam sob a ótica de que a matemática é
universal, é igual em todo o globo. Trata-se de uma ciência estritamente exata, generalista, mesmo
metafísica: um mais um são dois, em qualquer realidade cultural. Logo, os simbolismos matemáticos
de diferentes povos não terão quaisquer diferenças na ponta do processo, em seu resultado, apesar de
seu valor histórico. Martin Gardner, inclusive, chamará de tolice o ato de creditar alguma validade ao
fato de que as pessoas possuem uma matemática própria, natural, associada à cultura a qual
pertencem, a menos que em nosso dia a dia fizéssemos uso de técnicas matemáticas não
academicamente popularizadas. Ou seja, falar em pedagogia etnomatemática não passaria de
verdadeiro ultraje, para eles.

Quantas controvérsias se apresentam. Como poderíamos resolver esse embate, ainda que saibamos
do fato de que há intelectuais que irão até o fim em defesa de seus posicionamentos, mesmo sendo
estes carentes de coerência argumentativa in totum? Pois bem, nesse emaranhado dialético, entre prós
e contras, em meio a teses e antíteses, necessitamos atingir uma síntese para a concepção pedagógica
da Etnomatemática. Faremos isso recorrendo às definições e disposições pedagógicas em torno da
formação humana integral. A Etnomatemática poderia trazer implicações pedagógicas preconizadas
por esta formação? Se sim, entenderemos que a Pedagogia Etnomatemática segue por uma trajetória
educacional, de fato, digna de ser classifica como tendência em Educação Matemática, considerando
a perspectiva do racionalismo pedagógico crítico-emancipatório; se não, tentaremos propor maneiras
de superação ao estado de modismo pedagógico da Etnomatemática.

A OMNILATERALIDADE ENQUANTO FORMAÇÃO HUMANA
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Etimologicamente, omni, de acordo com o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (DELP),
possui origem no latim, significando tudo, relativo a todo. Assim, quando evocamos a palavra
omnilateralidade, estamos fazendo referência à condição de algo ser, em todas as dimensões de sua
composição física e metafísica, plenamente desenvolvido e eficaz para diferentes propósitos.

Bertrand (2001, p. 9), ao definir o que viriam a constituir as Teorias da Educação, afirma que estas
dizem respeito às ponderações “sobre a educação que inclua uma análise dos problemas e das
propostas de mudança”. Ele ainda nos dirá que, na maioria das vezes, tais teorias “vêm
acompanhadas de reflexões sobre as finalidades da educação, a noção de aprendizagem, os papéis
dos docentes, o lugar do estudante, o alcance dos conteúdos e a pertinência sociocultural da
educação”. A partir dessas afirmações, ao longo da história mundial da Educação, encontramos um
vasto conteúdo sobre quais seriam os mais eficazes modelos teórico-metodológicos de
ensino-aprendizagem para estudantes de diferentes faixas etárias, com objetivos sociais diversos, ora
para o bem comum da sociedade, ora para o enriquecimento de alguns em detrimento de outros. É
nesse bojo de posicionamentos, quanto à Educação, que surge a defesa por uma formação humana
integral, também chamada de formação omnilateral.

A formação humana integral, determinada pela omnilateralidade como formação humana, faça-se a
devida separação, não é uma forma equivalente de formação de alunos em tempo integral. Uma de
suas concepções decorre dos pensamentos de Karl Marx, presentes, por exemplo, entre outras obras
suas, no Manifesto Comunista, de 1848. Ele “apresenta a proposta da formação integral que propõe
abranger todas as dimensões da vida do indivíduo, concepção esta denominada de omnilateral. Essa
perspectiva marxiana pretende não privilegiar um ou outro elemento de forma isolada” (CARLOS;
TEIXEIRA; TAVARES, 2016, p. 2, grifo dos autores). Em outras palavras, pormenorizando tal
proposta de formação integral das pessoas, temos que esta trata-se de:

[…] conceber uma formação em que os aspectos científicos, tecnológicos,
humanísticos e culturais estejam incorporados e integrados. Assim, os
conhecimentos das ciências denominadas duras e os das ciências sociais e
humanas serão contemplados de forma equânime, em nível de importância e
de conteúdo, visando a uma formação integral do cidadão autônomo e
emancipado. A formação integral implica competência técnica e
compromisso ético, que se traduzam em atuação voltada para a edificação de
uma sociedade justa e igualitária. (MOURA, 2010, p. 5-6)

Moura (2010, p. 9, grifo nosso), por extensão desta menção sobre o que a formação omnilateral
concebe e traz de implicação, acerca da pesquisa como princípio educativo na prática docente – o
que vai ao encontro da formação em questão –, asseverará que a:

[…] (re)produção de conhecimento deve ser orientada por um sentido ético: é
imprescindível potencializar uma concepção de pesquisa, aplicada ou não,
assim como de ciência e de desenvolvimento tecnológico comprometidos
com a produção de conhecimentos, saberes, bens e serviços que tenham
como finalidade melhorar as condições da vida coletiva. Não se trata apenas
de produzir bens de consumo para fortalecer o mercado e privilegiar o valor
de troca em detrimento do valor de uso, concentrando riqueza e aumentando
o fosso entre incluídos e excluídos. A edificação da autonomia intelectual dos
sujeitos frente à (re)construção do conhecimento e de outras práticas sociais
inclui a conscientização e a autonomia [...]. Potencializar a relação entre o
ensino e a pesquisa contribui para desenvolver, ao longo da vida, entre outros
aspectos, as capacidades de interpretar, analisar, criticar, refletir, rejeitar
ideias fechadas, aprender, buscar soluções e propor alternativas,
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potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética diante das
questões políticas, sociais, culturais e econômicas.

Agora, diante do exposto sobre a omnilateralidade enquanto formação humana até aqui,
perguntemo-nos: há mais ou menos elementos comuns entre Etnomatemática e formação humana
integral? Com efeito, a proposta desta formação coaduna estritamente com a Pedagogia
Etnomatemática que apresentamos nas páginas 7 e 8 deste artigo.

Portanto, distinguir sobre o mais provável impacto educacional de um ensino de Matemática,
conduzido pelas etapas de aplicação da Etnomatemática como prática pedagógica, representou ir
direto ao cerne da discussão que viemos promovendo: a Etnomatemática, de fato, “serve para alguma
coisa” na Educação, ou, é somente outro fetiche entre alguns teóricos? Efetivamente, ela não serve
simplesmente para alguma coisa, senão, talvez, é a única – ou a mais potencial – maneira concreta de
se deflagrar a perspectiva omnilateral de formação ao alunado, durante as aulas de Matemática, em
um ambiente formal de ensino, visto que a busca pela emersão das dimensões sociais e culturais dos
discentes, na medida que os conteúdos matemáticos forem sendo administrados, cria o espaço
propício à omnilateralidade.

Por fim, aqueles que se oporem, insistindo em estereotipar a Pedagogia Etnomatemática nas vias de
um modismo pedagógico, provavelmente assim agirão, se estiverem a serviço da (des)educação
gestada pelo mercado financeiro, balizada pela importância do capital monetário, sem afeição
genuína pelos maiores anseios e necessidades da intelectualidade própria do indivíduo e do
bem-estar social para todos. Esses opositores, na verdade, assumiriam, ainda que digam que não, a
dualização da educação em tipos de “formações” para diferentes classes sociais, objetivando dissipar
os níveis mais significativos do conhecimento científico às camadas ricas da sociedade – sem
criticismo, faça-se referência –, relegando o exercício de atividades laborais como único alcance para
os mais pobres.

Essa estrutura nos diria o que tais educadores da oposição realmente querem: a exploração dos
homens entre si. No fundo, não deviríamos chamá-los de educadores. Assim, podemos e devemos
reafirmar a Pedagogia Etnomatemática como uma destacável tendência em Educação Matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo que realizamos, de fato, traduziu-se por aqueles casos típicos de clorosas discussões
polêmicas atraídas à arena dos debates educacionais. A Pedagogia Etnomatemática esteve no centro
de nossa investigação nesta pesquisa, sendo discutida em torno de sua eficácia ou de seu mero
passatempo pedagógico.

Ao examinarmos o conceito e a própria formatação de como desenrolam-se as etapas de execução da
Pedagogia Etnomatemática, constatamos que esta vai na direção de uma prática docente que seja
dialógica, promotora de um ensino-aprendizagem em que o aluno tenha voz, seja parte enfaticamente
ativa nesse processo. Isso possível, entre outras coisas, a partir da instauração da relação
horizontalizada envolvendo professor e alunos, precisamente por que a dialogicidade frereana é
categoria fundante nas práticas pedagógicas etnomatemáticas. Essas caracterizações engendraram
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nas argumentações a favor da Pedagogia Etnomatemática enquanto uma tendência em Educação
Matemática.

Por outro lado, críticas depreciativas quanto à Etnomatemática foram descritas em nossa pesquisa, a
fim de criarmos contextos de contrastes educacionais que favoreceriam o embate de ideias. Uma
disputa que, como vimos, em verdade, tem muito mais a ver com determinado projeto de sociedade
perseguido: aquele fundado na majoritária importância do capital monetário, ou, aqueloutro
configurado sobre o capital humano, definido sob a égide das necessidades sociais humanas, em
detrimento dos anseios societais das grandes corporações financeiras.

Alcançamos uma síntese para a altercação promovida, após o trânsito das teses e antíteses,
distinguindo, finalmente, como poderíamos entender o impacto pedagógico da Pedagogia
Etnomatemática, se na concepção da formação unilateral, utilitária para uma determinação social, ou,
se na perspectiva da formação omnilateral do indivíduo. O resultado obtido demonstrou, pela
natureza científico-educacional da Etnomatemática, que a omnilateralidade é imanente às aulas de
Matemática conduzidas pela Pedagogia Etnomatemática. A emersão das dimensões sociais e
culturais de um grupo social, formado por IEs, alunos e comunidades locais, como pré-requisito para
a ação docente baseada na problematização dos saberes estabelecidos pela sociedade, visando à
geração de novos conhecimentos, inclusive, implica, pedagogicamente, no desenvolvimento real das
múltiplas extensões do ser humano, quais sejam a intelectual, a física, a espiritual, a cultural e a
tecnológica. Eis a formação omnilateral.

Essa formação, por consequência, cria situações de aprendizagem crítico-emancipatórias, mesmo em
meio às contradições educacionais. Logo, a Pedagogia Etnomatemática é um canal de germinação
para a transformação da realidade que objetiva a justiça social. Assim sendo, seria uma ignomínia
considerá-la como mais um modismo pedagógico.
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