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Resumo
O presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição da prática pedagógica de Paulo Freire para o ensino de
Matemática a partir da Etnomatemática e da Educação Ambiental. Para isso, lançamos mão dessa pesquisa qualitativa,
na qual, discutimos aspectos pedagógicos da Etnomatemática e da Educação Ambiental nas aulas de Matemática. Os
resultados mostram que, tanto a Etnomatemática, como a Educação Ambiental, fundamentam-se a partir da proposta
pedagógica de Paulo Freire e que a Educação Ambiental complementa a Etnomatemática, enquanto que esta abre um
espaço pedagógico para que a primeira se desenvolva através de uma prática pedagógica problematizadora, a partir da
dialogicidade com os educandos.
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Abstract
This study aims to analyze the contribution of the pedagogical practice of Paulo Freire for teaching mathematics from the
Ethnomatematics and Environmental Education. For this, we used this qualitative research in which we discuss
pedagogical aspects of Ethnomathematics and environmental education in math classes. The results show that both
Ethnomathematics as environmental education are founded from the educational proposal of Paulo Freire and that
environmental education complements Ethnomathematics, while it open a pedagogical space for the first develops
through a problem-based educational practice from of dialog with the students.
Keywords: Education. Ethnomathematics. Environmental and Education.
 

  
 

1. Introdução
O conhecimento que denominamos de “matemática” não possui uma data precisa da época em que surgiu na vida diária
dohomem. Ifra (1997) acredita que a percepção de uma propriedade abstrata, que certos grupos têm em comum, foi a
primeira ideia do que conhecemos hoje, por número, e que tenha surgido, de forma gradual, no período da descoberta
do fogo, ou seja, aproximadamente há trezentos mil anos, e destaca ter evidências arqueológicas de que o homem, já
há uns 50.000 anos, era capaz de contar. Eves (2002), aponta que o registro mais antigo de contagem comprovada que
temos, refere-se a um osso de lobo com 55 incisões, que data de aproximadamente trinta mil anos, além do fato de que
o trabalho matemático mais antigo data de 1650 a.C.
Apesar do conhecimento matemático ter surgido há muitos anos, as questões ligadas à melhor forma de ensiná-lo, ou, o
que ensinar e quando ensinar, só começou a ser discutida mais profundamente no Brasil, a partir de 1970, quando
começou a se formar a área de pesquisa da Educação Matemática, conforme assegura Fiorentini e Lorenzato (2007).
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Nesse período surgiram as primeiras propostas pedagógicas para o ensino de matemática no Brasil. Vale lembrar que
nessa época, as ideias pedagógicas de Paulo Freire ganharam destaque, além de influenciar tanto no desenvolvimento
da proposta pedagógica da Etnomatemática quanto da Educação Ambiental Crítica.
Dessa forma, justificamos que as duas propostas citadas anteriormente podem e devem ser trabalhadas em conjunto, a
fim de poderem proporcionar um ensino crítico e reflexivo da realidade do educando e sua relação com o ambiente,
através da prática pedagógica subsidiada pela problematização, e associada ao diálogo defendido pela proposta
pedagógica de Paulo Freire. Objetivando atingir essa finalidade realizamos uma revisão bibliográfica sobre a obra de
Paulo Freire, sobre etnomatemática e sobre Educação Ambiental.
Para iniciarmos essa explanação, apresentaremos a seguir o que entendemos sobre o conhecimento da
Etnomatemática, sobre educação ambiental e a influência da proposta pedagógica de Paulo Freire nessas duas linhas
de pesquisa, ressaltando que as duas podem ser trabalhadas em conjunto.

  
2. O conhecimento Etnomatemático
 
A Etnomatemática vem sendo praticada por diversos grupos culturais, desde a origem do conhecimento matemático,
pois a matemática se origina de diversas culturas que, muitas vezes, se comunicavam entre si, trocavam experiências,
passando para outras culturas, sua forma, modo, estilo, arte, além da técnica para resolver seus problemas. O
conhecimento elaborado por uma determinada cultura reflete a realidade dessa cultura, não existindo cultura superior ou
inferior, apenas culturas diferentes. No entanto, no longo processo de construção do conhecimento matemático, dentro
das diversas civilizações ao longo do tempo, foi prevalecendo a cultura do grupo dominante e praticamente ignorando
as demais culturas. Dessa forma, o conhecimento matemático passou a ser considerado único, pois só havia uma
matemática, a matemática do grupo cultural dominante.
Tal fato se reflete no ensino da matemática, uma vez que, apenas o professor sabe matemática e os alunos têm que
aprender a matemática do professor, não importando o que essa matemática significa ou representa. Dessa forma, a
matemática que chamamos de moderna ou ocidental ou acadêmica, que representa a cultura europeia, não leva em
consideração a existência de outros conhecimentos matemáticos de diferentes grupos culturais. D’Ambrosio (2011),
explica que a disciplina que denominamos como matemática é, na verdade, uma etnomatemática que se originou e se
desenvolveu na Europa, tendo recebido importantes contribuições das civilizações do Oriente e da África, chegando à
forma atual nos séculos XVI e XVII, e desta forma, levada e imposta a todo o mundo. Nesse sentido, o que hoje
reconhecemos como Matemática Ocidental tem origem e fundamentação em mitos e rituais próprios da Europa, e nada
tem a ver com o saber e o fazer de outras culturas.
A matemática que trabalhamos nas escolas reflete a cultura do colonizador e, muitas vezes, não faz sentido para os
alunos estudarem esse conhecimento, criando uma rejeição e até repúdio. Devemos entender que, o que estamos
defendendo e almejando é uma matemática com significado e contextualizada, pois acreditamos que essa maneira de
entender a matemática, mostra a necessidade de confirmar a sua existência, pois o conhecimento matemático foi e é
desenvolvido por todos os grupos culturais de diversas formas, devido ao fato de ela fornecer os instrumentos
intelectuais para lidar com situações novas e definir ações de estratégias.
Destaca D’Ambrosio (2011), que a matemática do indígena é eficiente e adequada para as coisas do seu contexto
cultural, naquela sociedade, não existindo motivo para substituí-la. No entanto, vale ressaltar que a matemática
ocidental serve para outras coisas, que também são muito importantes na sociedade moderna. Porém, não podemos
pretender que uma seja mais eficiente, mais rigorosa ou melhor que a outra, pois ambas são importantes dentro de suas
respectivas culturas. O que nos leva ao seguinte questionamento: afinal o que é etnomatemática? D’Ambrosio (2001, p.
9) assim explica:
 
Hoje considerada uma sub-área da História da Matemática e da Educação Matemática, com uma relação muito natural
com Antropologia e as Ciências da Cognição. É evidente a dimensão política da Etnomatemática, ela é a matemática
praticada por grupos culturais, tais como: comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais,
crianças de certa faixa etária, sociedades indígenas e tantos outros grupos que se identificam por objetivos e tradições
comuns aos grupos. A Etnomatemática é embebida de ética, focalizada na recuperação da dignidade cultural do ser
humano.
 
O autor acrescenta que a Etnomatemática possui seis dimensões: dimensão conceitual, dimensão histórica, dimensão
cognitiva, dimensão epistemológica, dimensão política, dimensão educacional, a fim de mostrar a amplitude do que ele
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chama, então, de Programa Etnomatemática. A etnomatemática ganha, portanto, uma nova característica, a de um
programa de pesquisa e, com isso, o referido autor reforça a ideia de que uma definição para o que é etnomatemática,
possivelmente a restringiria, reforçando-se, assim, a necessidade de não se criar um conceito para o que seja
etnomatemática.
 
3. A Educação Ambiental
 
Diante de divergentes concepções que envolvem a questão ambiental, trouxemos o pensamento de Grün (1996, p. 20)
ao afirmar que a Educação Ambiental surge devido a Educação Moderna não considerar o ambiente, pois a educação
deveria conseguir reorientar a forma de agir da sociedade, em relação ao meio ambiente, e por não conseguir isso,
“firmou-se hoje uma forte convicção no meio acadêmico-científico e político, de que precisamos de uma educação
ambiental”, levando a uma falsa compreensão de que temos duas educações, uma ambiental e outra não ambiental.
Outra vertente enfatiza que a Educação Ambiental é um complemento da Educação que traz a essa última, à questão
do ambiente. Esse fato é reforçado quando observamos que a Educação Ambiental não surgiu como um subcampo ou
subárea da Educação, e sim, dos movimentos ecológicos e ambientalistas.
Dessa forma, Morales (2009, p. 162) destaca que:
 
Observa-se que a educação incorpora o adjetivo "ambiental", assinalando educação para o meio ambiente; e a
educação ambiental irrompe como resposta à problemática ambiental, que busca formar educadores e educadoras que
levem em conta a diversidade de olhares sobre o mundo, na tentativa de reintegrar sociedade, natureza, aceitação,
reconhecimento e valorização da diversidade cultural.
 
Para isso, a Educação Ambiental, hoje, é embebida de um posicionamento crítico e reflexivo, sendo um substantivo
composto, inseparável, com as duas dimensões interdependentes, relacionadas às diversas áreas de conhecimento,
inclusive, quebrando a ideia do conhecimento cartesiano, fragmentado, separado e individual, pois os problemas sociais
e científicos não são isolados, mas interligados e pertencentes a um macro ambiente. Araujo e Araujo (2014) destacam
que a Educação Ambiental tem como finalidade reconhecer o ser humano como um indivíduo social cujos fenômenos e
fatos não ocorrem fora de um contexto e, consequentemente, deve ser estudado sob um olhar amplo do ambiente e das
várias áreas envolvidas, de forma interdisciplinar, tornando-o ingrediente essencial para a formação social e pessoal do
cidadão.
Entendemos as diversas pesquisas nessa área através das considerações de duas grandes tendências:
conservacionista e crítica:
A primeira tendência, a conservacionista, engloba todas as linhas de pesquisa ou trabalhos que tem o intuito de
conservar, preservar, manter o meio ambiente, seja ele intacto, ou ainda, discutindo as possibilidades de seu uso da
melhor forma possível, ou seja, são concepções de caráter naturalista e conservacionista. Trein (2012), aponta para
uma prática política orientada, no sentido de minimizar os impactos ambientais das ações humanas. Essa tendência
baseia-se em uma visão fragmentada do ambiente, e não engloba toda a realidade, mas abarca apenas parte dela.
Além disso, entendemos que os problemas ambientais atuais não podem ser pensados a partir de uma determinada
realidade, mas de forma ampla que atenda às necessidades de todos.
Os trabalhos referentes à segunda tendência, denominada de crítica, englobam várias linhas de pesquisas como:
Ecopedagogia, Educação Ambiental Crítica, Educação Ambiental Transformadora, Alfabetização Ecológica, Educação
para as Sociedades Sustentáveis, Educação Ambiental Popular, entre outras. Esses trabalhos se caracterizam por
trazer ao foco da discussão, questões históricas, políticas e sociais, além de buscarem um olhar amplo através da
prática da interdisciplinaridade, envolvendo os olhares dos diversos atores relacionados à questão. Para Loureiro
(2007), sua principal característica consiste em relacionar os processos ecológicos aos sociais na leitura de mundo, na
forma de intervir na realidade e de existir na natureza, reconhecendo que nos relacionamos, na natureza, por mediações
que são sociais, como a cultura, educação, classe social, instituições, família, gênero, etnia, nacionalidade, entre outras.
Dessa forma, somos sínteses singulares de relações, apesar de sermos unidades complexas que envolvem estrutura
biológica, criação simbólica e ação transformadora da natureza.
Diante do exposto, vale lembrar que, a maioria dessas correntes estão embasadas no pensamento de Paulo Freire,
centrando-se segundo Morales (2009, p. 170):
 
Na aprendizagem, na ação pela ação e para a ação, estando a reflexão integrada nesse processo, o que forma a
unidade ação-reflexão-ação. Essa práxis, que é atividade social transformadora, implica a ação e a reflexão dos seres
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humanos sobre o mundo para transformá-lo.
 
Vale frisar que essas correntes possuem, também, a característica de serem mais solidárias e abertas a novos diálogos
de saberes. Além disso, traz uma abordagem crítica, emancipatória, transformadora, marcada pelo pensamento de
Paulo Freire. Essa é a tendência que defendemos nessa pesquisa e que optamos por chama-la de Educação Ambiental
Crítica.
 
4. PAULO FREIRE: O PONTO DE INTERSECÇÃO
 
Em entrevista com o próprio Paulo Freire, e em diversas palestras, Ubiratan D’Ambrosio, afirmou que, apesar de nunca
ter sido oficialmente aluno de Freire, considerava-se como se tivesse sido, tendo em vista que suas ideias e teorias
sobre educação o influenciaram bastante. Gerdes (1996, p. 9) ressalta isso, ao afirmar: [...] os etnomatemáticos
favorecem geralmente, a uma educação matemática crítica, que permite aos estudantes, refletir sobre a realidade em
que vivem e que lhes dá o poder de desenvolver e usar a matemática de uma maneira emancipadora”, e, por isso, é
visível para os princípios da etnomatemática a influência do pensamento de Paulo Freire.
Além de D’Ambrosio, vários outros pesquisadores que contribuíram para a formulação do então Programa de Pesquisa
Etnomatemática, como Marilyn Frankenstein, Marcelo Borba, Eduardo Sebastiani, Arthur Powell, destacaram em suas
obras, a importância de Freire para o desenvolvimento de suas teorias educacionais. O próprio Paulo Freire incluiu o
artigo “Etnomatemática: a matemática de uma favela numa proposta pedagógica”, escrita por ele e por Marcelo Borba
em seu livro “Na escola nós fazemos: uma reflexão interdisciplinar sobre a educação das pessoas” de 1987.
Santos (2004, p. 214) afirma que, a etnomatemática e a teoria pedagógica de Paulo Freire tem em comum, “a busca
pelo entendimento da realidade do sujeito”, com o intuito de compreender essa realidade, a partir da visão do sujeito,
suas experiências, dialogando com este, na construção do entendimento da realidade, com o intuito de modificá-la,
dentro de seus anseios políticos e socioculturais, através do desenvolvimento de uma consciência crítica. Além disso,
Santos ainda ressalta que a pedagogia etnomatemática utiliza uma prática problematizadora no processo de construção
do entendimento dialogado da realidade com os educandos, desenvolvendo o seu poder de captação e de
compreensão do mundo.
A importância de conhecer a realidade do educando, evidenciado por Santos, é muito discutida por Paulo Freire (1989B)
em seu livro “Educadores de Rua”, em que relata o trabalho desenvolvido com meninos de rua da cidade de
Recife(Pernambuco). Nessa obra, ele reflete sobre a importância do educador pedagogo, nas equipes que trabalham
com esses meninos, destacando que para trabalhar com o menor de rua é fundamental ouvi-lo, entender suas histórias,
expectativas, valores para acolher o menor em sua totalidade, compreendê-lo e estar ciente de suas próprias limitações,
dos riscos e dos desafios impostos ao trabalho pedagógico na rua. Dessa forma, ele evidencia que esse educador
precisa trabalhar uma pedagogia diferente com esses jovens, pois ele não deve impor sua visão, conceitos, valores
sobre a realidade deles.
Além de ter influenciado os pensamentos de D’Ambrosio e outros pesquisadores, Paulo Freire influenciou, também, os
pesquisadores que desenvolveram a linha de pesquisa da Educação Ambiental Crítica. A esse respeito, Loureiro (2004,
p. 67) destaca que, as pesquisas nessa linha, originam-se de uma concepção libertária de educação, na qual, entende
“o ser humano como um ser inacabado, que age para conhecer e transformar o mundo e, ao transformar, se integra e
conhece a sociedade”.
A Educação Ambiental Crítica acredita que, através do processo educativo e do desenvolvimento do conhecimento
crítico, é possível desenvolver uma compreensão de realidade, e assim, uma consciência ambiental na qual, o ser
humano consciente muda sua forma de se relacionar com o meio, de maneira a conservar os bens naturais para as
gerações futuras e, dessa forma, permite que se construa uma sociedade mais justa. Araujo (2008) relata que a
discussão dessa interação homem-ambiente-conhecimento é evidenciada por Paulo Freire quando debate sobre o que
ele destaca como “educação bancária" e, ao defender um ensino problematizador, dialogado, baseado nos problemas
da realidade do educando, que estimule o pensamento crítico sobre o mundo e sua realidade.
Morales (2009, p. 170) destaca que “o pensamento de Freire não estava centrado na questão ambiental propriamente
dita, pois a ele interessava mais os aspectos cognitivos e políticos, pautados na relação dialógica entre o fazer e o
aprender, de um lado, e o aprender e o transformar, de outro”. A esse respeito temos que entender o momento histórico,
político e social em que Freire desenvolveu sua proposta pedagógica e, refletir sobre suas ideias nessa perspectiva.
Podemos compreender o fato de Freire centrar-se na alfabetização dos adultos e, dentro desta, discutir as questões
ambientais através de uma proposta pedagógica transformadora e emancipatória. Contudo, suas ideias, seus
pensamentos e sua proposta pedagógica se tornaram referências para os profissionais educadores ambientais da teoria
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crítica, enquanto fonte de questionamento das questões sociais que geram problemas e conflitos ambientais.
Diante do exposto, entendemos que a proposta pedagógica de Freire embasa, tanto a proposta pedagógica da
etnomatemática, como da educação ambiental crítica, pelos diversos aspectos já mencionados e, nos seguintes pontos
que se constituem os fundamentos dessas duas linhas de pesquisa:

1. A leitura de mundo crítico
Freire (1967) defende uma permanente leitura crítica de mundo, como a única forma de proporcionar uma atitude
crítica, através da qual, o homem consiga integrar-se com os temas e tarefas de sua época, e à medida em que
seus temas são captados, e suas tarefas resolvidas, a leitura crítica do mundo se aprofunde. Assim consegue
superar novos anseios emergentes, que exigem, inclusive, uma visão nova dos velhos temas. Essa forma crítica
é conseguida, conforme Freire (1967, p. 60), através da
 
[...] educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, e se caracteriza pela
profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações mágicas por princípios causais.
Por procurar testar os ‘achados’ e se dispor sempre às revisões.
 
 
Nesse sentido, percebemos a importância de repensarmos quais são realmente os objetivos que pretendemos
alcançar com determinada atividade educativa, pois ao invés de alcançá-los podemos acabar criando barreiras
ou uma consciência ingênua que não permite a compreensão de sua realidade ou da importância e do
significado do que está sendo ensinado. Somente com o desenvolvimento de uma consciência crítica é que
ocorre a ligação entre o conhecimento com a realidade, fundamental para a leitura crítica do mundo e que
acontece a partir da experiência comum dos alunos e, não simplesmente, da experiência do educador.

2. A necessidade de uma posição política na educação
Freire (1989A) destaca a importância de o educador possuir uma posição política, pois ele não pode ser neutro,
nem tão pouco, ser um manipulador. Na verdade, ele deve trabalhar com o educando, assumindo a sua opção
perante a sociedade, opção essa que é política, e deve ser coerente com ela em sua prática pedagógica. Por
isso, ele evidencia que, ensinar não pode se constituir em um simples processo de transferência mecânica de
conhecimentos do educador ao educando, pautado na memorização e anulação do educando enquanto ser ativo
da sociedade.
A forma crítica de compreender e de realizar a leitura do mundo, segundo Freire (2002), consiste em uma ação,
através da qual, um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado, pois quem
ensina, ensina alguma coisa a alguém. Esse ensinamento deve estar baseado em sua leitura crítica do mundo,
em seu posicionamento político, em suas opiniões, em sua forma crítica de entender a realidade, e por isso, o
educador não pode desenvolver suas atividades, ignorando sua posição política da realidade e da educação.

3. O poder de transformação da educação.
A Educação é o caminho pelo qual, a sociedade pode repensar suas ações, práticas, fazer com que o cidadão
pense e repense sua realidade tanto individual como coletiva, a importância e a consequência de suas ações
para as gerações futuras. Freire foi um visionário que percebeu esse poder da educação em um tempo em que,
o número de analfabetos, na região em que vivia no Nordeste Brasileiro, chegava a 80% das pessoas. Defendeu
que o pensamento crítico da realidade, através da ação e reflexão, poderia melhorar a condição social da maior
parte da população que vivia para atender às necessidades de uma minoria que se beneficiava dessa relação
desigual e injusta.

4. < >< >Mecanização do Ensino
Freire (1981, p. 8) descreve um fato que acorre rotineiramente nas tradicionais aulas de matemática, “as fugas
ao texto, que fazem os estudantes, cuja leitura se torna puramente mecânica; enquanto, pela imaginação, se
deslocam para outras situações. O que se lhes pede, afinal, não é a compreensão do conteúdo, mas sua
memorização”. Claro que ele estava falando do ensino de um modo geral, mas isso é muito recorrente nas aulas
de matemática, pois o desafio colocado aos alunos, não é a compreensão do assunto, e sim, a memorização do
mesmo, ou melhor, dos algoritmos de resolução das questões. Nessa perspectiva, tanto Freire como a
etnomatemática, defendem uma visão crítica do ensino que desafie o aluno a apropriar-se da significação do
assunto que está sendo proposto, pois a educação não pode se reduzir a um conjunto de métodos e de técnicas
com os quais educandos e educadores simplesmente descrevem situações, problemas reais ou não.

5. Igualdade entre as culturas
A etnomatemática traz para o conhecimento matemático a antropologia, e com isso, passa a discutir muito a
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questão da cultura. Nos Estados Unidos, as ideias etnomatemáticas ganharam muito destaque, nas décadas de
1970 e 1980, principalmente por trazer ao ensino da matemática, a discussão sobre raças, defendendo a
igualdade racial que foi, e ainda é um problema naquele país. Os trabalhos de Frankstein, Power, entre outros,
muitos influenciados pelas ideias de opressão e libertação de Freire, trouxeram para as aulas de matemática em
muitas escolas Americanas, resultados de destaque na melhoria do aprendizado matemático por conseguir
superar o preconceito e o problema dos brancos não quererem estudar a matemática dos negros, e dos negros,
por sua vez, não quererem estudar a matemática dos brancos. Infelizmente no Brasil também temos problemas
raciais. Os professores de matemática não podem achar que este não seja um problema que os compete
resolver em sala de aula, afinal o conhecimento está diretamente ligado às questões culturais.

6. Reflexão sobre os conteúdos a serem ensinados
Freire e Nogueira (1999) condenam a forma de preparação das aulas, que normalmente ocorrem pela imposição
do professor, aos conteúdos que devem ser estudados, aos conteúdos que os alunos devam aprender, sem
mesmo ouvi-los, nem compreender suas necessidades e sua realidade. Simplesmente, podemos dizer, conforme
Freire e Nogueira (1999, p. 26) que “roubamos autonomia ao processo deles, de saber e aprender, enquanto
receitamos conteúdos que serão colocados sobre os corpos deles. Quando isto ocorre estamos reproduzindo a
dominação sobre eles”. A consequência dessa imposição aparecerá quando, mais cedo ou mais tarde, os alunos
começarem a recusar essa invasão que fazem à autonomia deles. Para justificar o fracasso dos que se
rebelaram, os professores acabaram, por diversas vezes, rotulando-os de "inferiores" e "preguiçosos". É para
evitar esse tipo de situação que a etnomatemática busca entender o conhecimento praticado por um
determinado grupo cultural e, em relação a esse conhecimento, refletir sobre o que e como devem ser
trabalhados os conhecimentos etnomatemáticos em sala de aula.

7. Reconhecimento de vários conhecimentos
Freire e Nogueira (1999), explicam que existem várias maneiras de organização do conhecimento, ou seja, que
temos vários caminhos para captar, e formular o saber apreendido em outra linguagem, com outra vestimenta, e
o que não podemos fazer é esperar que os alunos entendam a linguagem difícil e complexa que, muitas vezes,
esses conhecimentos lhes são apresentados, considerando que entre os professores e os alunos existem, não
apenas temas e programas, mas símbolos, códigos e movimentos da vida política. Este é o princípio básico para
o trabalho etnomatemático, ou seja, o de apresentar aos alunos, o conhecimento de forma clara, objetiva, e
ligada á sua realidade, pois não existe uma matemática, e sim, várias matemáticas, tendo em vista que, cada
grupo cultural desenvolve seu próprio conhecimento matemático.

8. A codificação do conhecimento
A questão inicial da etnomatemática consiste em entender que, não existe apenas uma única matemática e sim
diversas matemáticas, pois cada grupo cultural produz sua própria matemática para resolver seus problemas, o
que constitui um objeto de estudo de altíssimo valor pedagógico, histórico e cultural dessas diversas formas de
entendê-la. Sob esta perspectiva, Freire (1979), destaca que, a situação concreta, existencial, está "codificada"
no dia a dia do aluno, e sua "decodificação", ou seja, a compreensão do conhecimento de forma concreta, e não
simplesmente abstrata, consiste no desenvolvimento de situações e problemas em que o aluno se reconheça no
objeto que está sendo estudado, criando possibilidades para que, na análise da situação codificada, o aluno
possa desenvolver a percepção crítica do concreto que deixou de ser uma realidade densa e impenetrável.

9. A visão crítica do ensino de matemática
Freire (1997, p. 69), afirma que “ensinar a ler exige um envolvimento na experiência, de forma criativa, em torno
da compreensão e da comunicação”. Essa experiência será mais profunda quando associamos a experiência
escolar à experiência cotidiana e cultural do aluno. Dessa forma, temos que pensar no que, ensinar com o
objetivo de desenvolver uma visão crítica do aluno sobre sua realidade, levando em consideração o
conhecimento cultural dele. Para ilustrar esse seu posicionamento, Freire cita em sua obra, dois exemplos: o
primeiro envolvendo dois professores da UNICAMP, o físico Carlos Arguelo e o matemático Eduardo Sebastiani
Ferreira, que se deparam com uma criança empinando papagaio e questionam essa criança sobre como ela
consegue realizar a brincadeira, e questionam ainda como sabe a altura que o papagaio se encontra, a criança
responde a todos os seus questionamentos, demonstrando possuir um excelente conhecimento matemático e
físico relacionado à atividade, porém, descobrem que essa criança foi reprovado na escola, em matemática. O
segundo exemplo ocorreu com o professor Adão Cardoso, biólogo da UNICAMP, que foi convidado por um
jovem índio do interior da Amazônia a aprender a usar arpão na pescaria, e ao questionar o indígena porque
atirava o arpão não no peixe, mas entre o peixe e a lateral do barco obteve como resposta: "Não. Atirei no peixe.
Você não viu certo porque às vezes os olhos mentem” Freire (1997, p. 69). O índio explicava à sua maneira, ao
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nível da "ciência&39; que sua prática permitia o fenômeno da refração”.
10. O respeito ao conhecimento dos educandos

O processo educacional que Freire (1994) condena e critica gera, em sua visão, uma “invasão cultural” no
educando. O conteúdo do programa responde ao quadro valorativo dos invasores que normalmente só se
interessam em saber o que pensam os invadidos para dominá-los mais, convencê-los de sua inferioridade e,
consequentemente, impor a superioridade dos invasores. Esse processo educacional gera valores à cultura dos
invadidos que os alienam em sua própria realidade, fazendo com que estes pensem e ajam conforme os
interesses dos invasores e, com o tempo, os invadidos comecem até mesmo a quererem se parecer com os
invasores, no andar, no vestir, e no falar como eles, construindo uma cultura de submissão que interessa e
beneficia apenas aos invasores.

Esses princípios que destacamos emanaram da prática pedagógica de Paulo Freire e influenciaram diversos
educadores a repensar sua prática, e a constituir novas propostas pedagógicas, que no caso da Educação Ambiental
Crítica e da Etnomatemática, se desenvolveram com princípios próximos, buscando superar dificuldades pedagógicas
algumas comuns, e outras complementares. Dessa forma, se trabalhadas juntas podem proporcionar um ambiente
pedagógico capaz de desenvolver um ensino crítico e reflexivo sobre a realidade dos educandos.
 
5. Considerações Finais
 
Não encontramos pesquisas de Etnomatemática e Educação Ambiental Crítica relacionadas aos conhecimentos
etnomatemáticos dos alunos, discutindo possibilidades metodológicas de sua utilização em sala de aula, investigando o
ambiente em que são produzidos, nem tão pouco, discussão de sua importância para esse ambiente como um todo.
Assim, a Etnomatemática, ao tentarmos fazer uso dos conhecimentos dos alunos em sala de aula, acaba deixando de
trazer ao centro das discussões, elementos fundamentais ligados à importância desse conhecimento para o grupo
cultural, para o ambiente, e para a sociedade como um todo, evidenciando apenas as características etnomatemática de
produção desse conhecimento.
Entendemos que a Educação Ambiental Crítica e a Etnomatemática são duas linhas de pesquisas que buscaram e
buscam, em seu processo de estruturação, que ainda está em curso, a mesma fonte de suas ideias e princípios
fundamentais, sendo que a primeira complementa a segunda, enquanto que a segunda proporciona à primeira, um
ambiente rico e fértil para o seu desenvolvimento, ambas embebidas na prática pedagógica de Paulo Freire que, por sua
vez, reflete a essência dessas duas linhas, a partir da contextualização do ensino; da motivação do aluno; da reflexão
dos conteúdos que devam realmente ser ensinados; da importância da visão crítica do ensino; do respeito ao
conhecimento dos alunos; do reconhecimento de vários conhecimentos; da importância da igualdade entre as culturas;
da condenação da mecanização do ensino; do desenvolvimento de uma leitura crítica de mundo; da necessidade de
uma visão política da educação e do reconhecimento do poder de transformação da educação.
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