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Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.  

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde 

quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a 

essência dos pássaros é o voo.  

 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em 

voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem 

fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 

encorajado. 

Rubem Alves 
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RESUMO 

Esta investigação teve como objetivo analisar quais as marcas que a disciplina de 

Etnomatemática na Licenciatura deixa nos futuros professores de Matemática. Ela representa 

um olhar sobre a formação inicial dos futuros professores de Matemática, tendo como premissa 

a escuta sensível e o diálogo com os sujeitos que vivenciam tal formação.  A pesquisa tomou 

como referencial teórico autores do campo da Educação Matemática com uma vertente 

sociocultural, da Etnomatemática e da Educação. Identificamos por meio do e-mec os cursos 

que apresentam alguma disciplina cujo nome se vincule diretamente à Etnomatemática, 

elegemos como sujeitos da pesquisa os professores de tais disciplinas e estudantes que já a 

tinham cursado. Tivemos  ao todo 37 sujeitos que participaram da pesquisa: 5 professores e 32 

discentes. A produção dos dados se deu por meio da análise das ementas  e dos Planos de Curso 

de cada componente curricular, das entrevistas com os professores e do questionário eletrônico 

respondido pelos estudantes. A partir desse contexto, a pesquisa se dividiu em  quatro 

movimentos. O primeiro analisa as ementas das disciplinas selecionadas, a fim de identificar o 

modo como  os docentes escolhem e abordam os conteúdos programáticos e sinalizam as  

referências teóricas que serão utilizadas. O segundo, descreve a percepção dos sujeitos da 

pesquisa no que tange ao currículo vivenciado na disciplina. O terceiro, apresenta as concepções 

de Etnomatemática dos professores e discentes. O quarto, descreve e analisa as marcas deixadas 

pela disciplina de Etnomatemática na visão dos estudantes. Os resultados evidenciaram que as 

concepções dos professores deixaram marcas na construção da ideia de Etnomatemática de seus 

estudantes, assim como as  experiências vivenciadas nas aulas influenciaram na forma como os 

estudantes concebem e visualizam a sua prática docente no futuro. As marcas deixadas pela 

disciplina de Etnomatemática nos estudantes da Licenciatura em Matemática estão relacionadas 

a quebra de paradigma em relação a universalidade da matemática, a atribuição da Matemática 

como uma construção humana, a implicações na perspectiva de ensino aprendizagem dos 

futuros professores e a sua abertura para o diálogo com o outro. 

 

Palavras-chaves: Etnomatemática ; Formação inicial de Professores de Matemática; 

Licenciatura em matemática. 
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ABSTRACT 

This investigation aimed to analyze what marks the discipline of Ethnomathematics in the 

Licenciatura leaves in future Mathematics teachers. It represents a look at the initial training of 

future mathematics teachers, with the premise of sensitive listening and dialogue with the 

subjects who experience such training. The research took as a theoretical reference authors from 

the field of Mathematics Education with a socio-cultural, Ethnomathematics and Education 

aspect. We identified through e-mec the courses that present some discipline whose name is 

directly linked to Ethnomathematics, we elected as subjects of the research the professors of 

such disciplines and students who had already taken it. We had a total of 37 subjects who 

participated in the research: 5 teachers and 32 students. The production of the data took place 

through the analysis of the menus and the Course Plans of each curricular component, the 

interviews with the teachers and the electronic questionnaire answered by the students. From 

this context, the research was divided into four movements. The first analyzes the menus of the 

selected subjects, in order to identify the way the teachers choose and approach the syllabus 

and indicate the theoretical references that will be used. The second describes the research 

subjects' perception of the curriculum experienced in the discipline. The third, presents the 

conceptions of Ethnomathematics of teachers and students. The fourth, describes and analyzes 

the marks left by the discipline of Ethnomathematics in the students' view. The results showed 

that the teachers 'conceptions left marks in the construction of their students' idea of 

Ethnomathematics, as well as the experiences lived in class influenced the way students 

conceive and visualize their teaching practice in the future. The marks left by the discipline of 

Ethnomathematics in students of the Degree in Mathematics are related to the paradigm break 

in relation to the universality of mathematics, the attribution of Mathematics as a human 

construction, to implications in the perspective of teaching and learning of future teachers and 

their openness to the dialogue with the other. 

 

 Keywords: Ethnomathematics; Initial training of Mathematics Teachers; Degree in 

mathematics. 
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1. ENCONTROS E DESENCONTROS EM MINHA TRAJETÓRIA E A 

CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA INVESTIGATIVA  

 
 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas... continuarei a escrever. 

Clarice Lispector 

 

 

A presente pesquisa é o resultado do diálogo com alguns pesquisadores da área de 

Etnomatemática1 sobre as inquietações que foram aflorando ao longo das minhas leituras e da 

participação no Grupo de Pesquisa GETUFF e em congressos. O aprofundamento dessas 

inquietações e angústias aconteceu principalmente nas conversas entre a minha orientadora e 

eu, e com o tempo a questão de pesquisa foi se delineando. A escrita deste trabalho é uma 

tentativa de contribuir, mesmo que de forma singela, para a discussão sobre a formação inicial 

dos professores de Matemática2. 

A minha trajetória pessoal faz parte desta pesquisa, tendo em vista que apresenta 

elementos que ajudam a entender como surgiu esta proposta de trabalho, e é por este motivo 

que inicio este capítulo contando um pouco da minha história. Esta parte do texto está na 

primeira pessoa do singular e, posteriormente, com o encontro com minha orientadora e com o 

entrelaçamento de nossas trajetórias, passei a usar a primeira pessoa do plural. 

 

1.1. Trajetória pessoal e o encontro com a questão de pesquisa 

 

Nascida em uma família de classe média, cursei a Educação Básica na idade certa e em 

uma instituição particular de qualidade. Frequentei o Colégio Santa Ângela, uma instituição 

particular da Congregação Ursulina, durante todo o Ensino Fundamental. Minha mãe era 

professora de Artes da rede municipal de Resende. Ela, por muitas vezes, não tinha com quem 

me deixar para ir trabalhar, então eu a acompanhava e ajudava em sala de aula: entregando 

folhas com atividades, auxiliava os estudantes com as tarefas ou simplesmente fazia a mesma 

atividade que eles. Isso ocorreu até os meus 10 anos de idade. Quando completei 15 anos, 

 
1 Utilizaremos a palavra Etnomatemática com a letra maiúscula quando for empregada como área de 

conhecimento. 

2 Utilizaremos a palavra Matemática com a letra inicial maiúscula quando for empregada como área de 

conhecimento. 
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comecei a trabalhar. No começo foi em um café, depois em um consultório de dentista e por 

último como auxiliar em uma escola de Educação Infantil. Eu trabalhava não por uma questão 

de sobrevivência, mas porque meu pai sempre dizia que o “trabalho dignifica o homem”, que 

era preciso “ensinar a pescar e não entregar o peixe”. Nesse contexto, percebi que ele queria 

despertar em mim a autonomia. O apoio do meu pai foi e tem sido decisivo em minha vida, pois 

sempre pude contar com seu carinho e suporte nos momentos difíceis.  

A experiência de ajudar a minha mãe na escola e depois ficar cerca de três anos como 

auxiliar em uma escola de Educação Básica contribuiu muito para que, ao ingressar no Ensino 

Médio, eu optasse pelo Curso de Formação de Professores. Na escola particular em que eu 

estudava, o Curso de Magistério havia sido fechado no ano anterior e, para me tornar professora, 

era preciso mudar de escola, era preciso sair da rede particular e ir para rede estadual de ensino. 

Confesso que fiquei muito insegura e preocupada, mas o desejo de ser professora falou mais 

alto. 

No Ensino Médio, no Colégio Estadual Pedro Braile Neto, fiz o Curso de Formação de 

Professores, antigo Curso Normal. Durante os três anos desse curso atuei como auxiliar em uma 

escola de Educação Infantil. Nesse período sentia falta de momentos em que pudesse discutir e 

refletir sobre o ensino dos conhecimentos matemáticos e o papel da Matemática escolar. 

Durante todo o período do Curso de Magistério, fiz parte do grêmio estudantil e já levava para 

as reuniões com a direção do colégio muitos questionamentos, projetos e inquietações em 

relação ao Curso Normal.  

O interesse pela Matemática surgiu no 6° ano quando apresentei algumas dificuldades 

em relação as operações e suas propriedades. A professora responsável por essa disciplina 

afirmou algumas vezes que eu era “burra” e que não aprenderia Matemática. Nessa época a 

Matemática se tornou “algo insuportável”, algumas vezes cheguei a pensar que a professora 

poderia ter razão, porém  não aceitei esse rótulo, estudei e me dediquei bastante a essa disciplina 

e consegui aprender e ter a aprovação nessa série escolar. Nos  anos seguintes tive professores 

de Matemática muito compreensivos, afetivos e carinhosos. Diante dessa vivência, pude 

perceber que o perfil do professor de Matemática pode influenciar a concepção de Matemática 

de seus alunos.  

Logo que terminei esse curso, fui efetivada na escola em que era auxiliar de professora 

da classe de alfabetização (atual 1º ano do Ensino Fundamental). Nessa fase, minha prática 

tinha como referência as representações dos meus professores e dos que eu tinha observado no 
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estágio. Minha prática era mais sustentada pela intuição do que por concepções. Muitas 

propostas de atividades eram realizadas por já ter visto algo similar no estágio. 

No Ensino Superior, lancei-me na Licenciatura em Matemática na Fundação 

Educacional Rosemar Pimentel (FERP), em Volta Redonda - RJ. As expectativas eram muitas 

e aumentaram as esperanças de obter respostas para algumas de minhas inquietações. Durante 

a graduação, entendi o objetivo de alguns conteúdos que eu ensinava e pude aprofundar meus 

conhecimentos sobre alguns conceitos matemáticos. Contudo, esse curso tinha como ponto 

central o que é denominado “Matemática pura”3 e mais uma vez, não existia espaço para o 

estudo reflexivo sobre o ensino da Matemática. 

Ao me formar em 2004, iniciei minha atuação no Ensino Fundamental II e no Ensino 

Médio em uma escola da rede privada em Resende. E em 2007 iniciei minha trajetória em uma 

escola da rede estadual de ensino nesse mesmo município. A rotina de trabalho era intensa, mas 

a vontade e o desejo de continuar a estudar e aprender era maior; com isso iniciei uma 

especialização. 

Cursei duas especializações na pós–graduação: uma em Educação Matemática e outra 

em Novas Tecnologias para o Ensino da Matemática, a primeira na Fundação Educacional 

Rosemar Pimentel e a segunda na Universidade Federal Fluminense (UFF). Nessa segunda tive 

contato com professores como Wanderley Resende e Carlos Eduardo Mathias,  que trouxeram 

à tona a discussão sobre a Educação Matemática, o uso da História da Matemática como recurso 

didático e o papel do professor frente aos novos desafios educacionais.  

O contato com esses professores provocou muitas reflexões e com isso mais 

inquietações, que, somadas à experiência que tive ao ministrar um curso de formação 

continuada em Resende para um grupo de professoras do Ensino Fundamental I, me levaram a 

refletir sobre as dificuldades que muitas professoras desse segmento apresentam para ensinar 

Matemática. Diante de algumas inquietações em 2010, ingressei no Curso de Mestrado em 

Educação, na UFF, especificamente no campo de confluência Ciências, Educação e Sociedade, 

buscando pesquisar como ocorre a articulação dos saberes da experiência e as disciplinas 

voltadas para a Matemática do Curso de Pedagogia, dos professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I para o ensino da Matemática.  

Durante todo o tempo em que permaneci no mestrado, participei do Grupo de Pesquisa 

em Etnomatemática na UFF – GETUFF, coordenado pela minha orientadora de mestrado e 

 
3 A Matemática pura é a matemática propriamente dita. O que a distingue da Matemática aplicada é o fato de 

a Matemática pura não ter preocupações com a sua possível aplicação. 
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doutorado, professora Cecilia Fantinato. Meu primeiro contato com a Etnomatemática foi no 

GETUFF. No primeiro ano em que participei das reuniões, confesso que fiquei com muito 

receio de não acompanhar o ritmo de leituras do grupo, pois os encontros eram às sextas-feiras 

na UFF em Niterói, e, como eu morava em Resende, era necessário acordar às quatro horas da 

manhã e viajar por quatro horas. As reuniões do grupo aconteciam das 9h às 12h. Logo após a 

reunião, eu permanecia na universidade fazendo algumas leituras e no final da tarde retornava 

para Resende. Lembro-me de que meu corpo sentia o cansaço da rotina de trabalho de segunda 

a quinta-feira e da viagem realizada na sexta feira para as reuniões do GETUFF, mas eu 

permanecia feliz, pois as leituras, as reflexões e as conversas informais com o grupo 

alimentavam minha alma, modificavam minha visão de mundo, de sociedade e de educação, 

além de me impulsionar a ir ao encontro do outro e buscar o diálogo permanente com ele. 

Isso me ajudou muito como pesquisadora, como pessoa, como filha, como mãe e como 

professora. Foi nesse movimento que eu fui me construindo, me desconstruindo e me 

reconstruindo. Ao vivenciar essa experiência, percebi que os estudos relacionados à 

Etnomatemática haviam deixado marcas profundas em mim e encontrei, nos estudos que 

relacionavam a formação inicial e a Etnomatemática, um espaço para compreender quais 

marcas a Etnomatemática poderia deixar nos estudantes em um curso de Licenciatura em 

Matemática.  

A formação oferecida nos cursos de Matemática em geral dá ênfase ao domínio do 

conhecimento matemático, assim como foi na minha formação. Quando iniciamos a docência, 

percebemos que nos faltaram espaços na graduação para reflexões sobre a escola, os diversos 

saberes existentes, as diversas atividades matematizantes, o papel do professor e o 

conhecimento que o estudante traz da sua experiência de vida, reflexões essas que encontrei ao 

ler e debater os textos de Etnomatemática. Isso me encantou e, ao mesmo tempo, me inquietou 

muito, me fez buscar cada vez mais leituras sobre essa área do conhecimento. Esse estudo 

culminou no meu projeto para o doutorado. Em 2016, entrei no doutorado na UFF e durante 

esse ano e 2017 cursei as disciplinas obrigatórias, que me proporcionaram ler  e enxergar o 

mundo com base em novas perspectivas. 

Atualmente, sou diretora adjunta de um colégio da rede estadual do Rio de Janeiro e 

ministro aulas no Ensino Superior nos Cursos de Psicologia, Engenharia, Pedagogia, Sistema 

de Informação e Comunicação Social. Com minha atuação na Educação e meus estudos no 

doutorado, espero trazer alguns elementos para as reflexões sobre a formação inicial dos futuros 
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docentes que lecionarão Matemática. Pensando nesse desafio, seguem alguns questionamentos 

que sinalizam caminhos para esta pesquisa: 

✓ Como as pesquisas acadêmicas na área de Educação Matemática apresentam as 

possíveis contribuições da Etnomatemática para a formação de professores? 

✓ Quais as marcas da Etnomatemática para a formação dos futuros professores de 

Matemática? 

A partir das leituras referentes a essa temática e às inquietações que são apresentadas no 

decorrer deste texto, levantamos a hipótese de que a Etnomatemática pode contribuir para levar 

o futuro professor a compreender a riqueza e a importância do contexto sociocultural dos 

estudantes, a buscar superar as barreiras entre os saberes cotidianos dos estudantes e os saberes 

escolares, sobretudo colocando-se mais propensos ao diálogo e transformando-se em 

pesquisadores da sua própria prática. 

Nesse sentido, este projeto, intitulado Etnomatemática e suas marcas na formação 

inicial dos futuros professores de Matemática, pretende-se responder a seguinte questão de 

pesquisa: quais as marcas que a experiência de ter cursado uma disciplina de Etnomatemática 

na licenciatura deixa nos futuros professores de Matemática? 

 

Objetivo geral 

Analisar quais as marcas que a disciplina de Etnomatemática na licenciatura deixa nos 

futuros professores de Matemática. 

 

Objetivos específicos 

✓ Analisar como a disciplina de Etnomatemática pode contribuir para a construção 

dos saberes dos futuros professores de Matemática; 

✓ Investigar como a disciplina influencia na perspectiva de ensino-aprendizagem 

da Matemática dos futuros professores de Matemática. 

 

Esta pesquisa se insere no conjunto de trabalhos que buscam responder às questões sobre 

a formação docente para o ensino de Matemática e dialoga com a linha Diversidade, 

Desigualdades Sociais e Educação, pois considera a educação como um processo de construção 

social. 
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 1.2. Justificando a pesquisa 

 

Me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente.  

Paulo Freire 

 

As pesquisas de D’Ambrosio (2018), Domite (2004), Santos (2010), Souza (2010) e 

Fantinato e Soares (2018) vêm refletindo sobre as possibilidades e articulações da 

Etnomatemática e da formação inicial dos futuros professores de Matemática. Segundo 

D’Ambrosio (2018, p. 8), “os cursos de formação de professores de Matemática devem preparar 

para inovar, evitando a mesmice na escolha de conteúdos e métodos”. Para pensar a formação 

inicial nessa perspectiva de D’Ambrosio, é importante levantar antes alguns questionamentos, 

tais como: qual é a prática social do educador matemático? Que saberes ele mobiliza na sua 

prática na escola? Que Matemáticas ou Etnomatemáticas ele precisa conhecer para atuar na 

escola? Quais as práticas formativas seriam mais interessantes na sua prática na escola? 

Diante desses questionamentos, percebemos que a formação de professores representa 

um grande desafio. Fiorentini e Oliveira (2013) apresentam a tricotomia entre a formação 

matemática, a formação didático-pedagógica e a prática profissional existente na formação de 

professores de Matemática e ressaltam que: 

Essa problemática nos desafia, enquanto formadores de professores de Matemática, a 

buscar, de um lado, novos aportes teóricos que possam ajudar a compreender e a 

problematizar essa quase tricotomia e, de outro, a criar e desenvolver estratégias e 

práticas que possam romper com essa tradição tricotômica da formação inicial do 

professor de matemática (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 933). 

 

Esses autores, assim como D’Ambrosio, fomentam a importância de criar estratégias 

inovadoras que visem a promover uma formação de professores mais significativa, crítica e 

integradora. Fiorentini e Oliveira (2013) revelam ainda, a partir do balanço feito pelo GEPFPM 

(Fiorentini et al., 2002), que ainda temos poucas investigações acerca da formação inicial dos 

futuros professores de Matemática. 

Ao trazer para discussão esses elementos relacionados ao currículo, as ementas e as 

práticas desenvolvidas na Licenciatura em Matemática, não podemos deixar de sinalizar as 

relações de poder existem nesse campo de conhecimento. Com base em Bourdieu (1983) e em 

Passos (2016), podemos afirmar que a Matemática está inserida no campo acadêmico e é 

caracterizada pelos matemáticos acadêmicos e pelos educadores matemáticos (agentes sociais). 

Segundo Passos (2016), no campo da Matemática os matemáticos que desenvolvem pesquisas 

com a Matemática pura ou aplicada correspondem ao grupo “dominante” do campo. Farias 
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(2015) insere nesse grupo boa parte do corpo científico do IMPA4. No grupo “dominado” desse 

campo estão os Educadores matemáticos preocupados com o ensino e os educadores 

matemáticos (PASSOS, 2016). Neste último grupo inserem-se os pesquisadores em 

Etnomatemática, pois entende-se que ela está inserida na subárea denominada Educação 

Matemática. 

 Os matemáticos acadêmicos buscam aproximar do contexto escolar as práticas 

matemáticas desenvolvidas por eles, enquanto os educadores matemáticos buscam estratégias 

de resistência, visando apresentar outras matemáticas, diferentes da conhecida como 

Matemática eurocêntrica. 

 Para Vilela (2013, p. 280) e Passos (2016), o campo da Matemática é marcado pela 

tensão entre os dominantes matemáticos acadêmicos e os dominados educadores 

matemáticos. Para os autores, as expressões “Matemática acadêmica e popular”, “Matemática 

da escola e das práticas sociais do cotidiano” e “Matemática de um grupo profissional e do 

indígena Kaiabi” são objetos de pesquisa da Educação Matemática e são acolhidas no campo 

da Matemática como práticas de menor valor, resultando em tensão nesse campo. 

Tamayo-Osório (2017) ressalta que: “a subalternização e o apagamento dos 

conhecimentos matemáticos e experiências dos colonizados reforçam a re-produção das 

relações de dominação, manifestando-se, assim, a colonialidade do saber” (TAMAYO-

OSÓRIO, 2017, p. 46). Na perspectiva da Etnomatemática, a Matemática eurocêntrica não é 

uma perspectiva única de conhecimento, é apenas uma das etnomatemáticas existentes, porém 

não é a única. Por isso reivindica que as diversas etnomatemáticas sejam valorizadas e 

reconhecidas como conhecimento. D’Ambrosio (2001) enfatiza que a Etnomatemática se 

encaixa em uma postura de descolonização e visa viabilizar possibilidades de reconhecimento 

e acesso aos saberes matemáticos que foram marginalizados e subalternizados ao longo da 

história, sendo – enfim – uma prática libertadora que promove espaço para questionar a 

educação.  

 Diante desse contexto, as pesquisas em Educação Matemática e Etnomatemática 

assumem uma postura “herética” (BOURDIEU, 1983, p. 20), pois tal perspectiva visa 

contestar as regras impostas pelo grupo dominante que impõe e valoriza apenas a Matemática 

pura, destacando a simbologia própria da Matemática e seu pensamento dedutivo. 

 
4 IMPA - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 
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No campo da Matemática, os principais objetos de disputa, segundo Vilela (2007, p. 

92), são a “atuação profissional na formação dos professores de Matemática e a determinação 

dos programas de ensino”. Pensando a esse respeito, percebe-se que o desenvolvido traz 

reflexões acerca da formação de professores de Matemática e precisa levar em consideração 

que a atuação na formação inicial desses professores é um objeto de disputa no campo da 

Matemática. O grupo que tiver autoridade para determinar os programas de ensino e atuar nessa 

formação poderá incorporar uma visão específica da Matemática.  

 As pesquisas de Vilela (2007), Souza Neto (2012), Farias (2015) e Passos (2016) 

mostram que o grupo dominante no campo da Matemática é composto pelos matemáticos 

acadêmicos – o que confere a eles autoridade para a organização e determinação dos programas 

de ensino na formação inicial dos professores de Matemática. Esse monopólio é caracterizado 

pela pesquisa de Moreira, Cury e Viana (2005), que representa uma das inúmeras pesquisas em 

Educação Matemática que visam questionar essa autoridade dos matemáticos. Eles relatam que: 

a profissão do professor de matemática da escola básica não se 

identifica, nem mesmo parcialmente, com a profissão do matemático. 

Os saberes profissionais, as condições de trabalho, as necessidades 

relativas à qualificação profissional, tudo concorre muito mais para 

diferenciar do que para identificar as duas profissões. Por que, então 

(...), a formação matemática do professor da escola básica deveria se 

constituir a partir de valores, concepções e práticas específicas de uma 

“cultura matemática” [do matemático profissional] a qual tem se 

relacionado com a cultura escolar quase sempre através da emissão de 

prescrições? (MOREIRA; CURY; VIANNA, 2005, p. 31). 

 

Esse contexto reforça a urgência de espaços na formação dos professores de Matemática 

que valorizem as diversas “matemáticas”, segundo D’Ambrosio (2001), que discutam o 

contexto escolar e as necessidades práticas da profissão, visando suscitar estratégias e atitudes 

“heréticas” em relação à Matemática eurocêntrica e excludente que vem dominando os diversos 

cursos de formação. 

É necessário na formação inicial do professor de Matemática haver um espaço para que 

esse futuro docente reflita sobre: por que ensinamos Matemática? Para quê? Para quem? Como? 

Essas inquietações precisam fazer parte do Curso de Licenciatura em Matemática, pois esses 

estudantes posteriormente serão agentes sociais no campo da Matemática e farão parte de lutas 

internas dentro desse campo. Eles precisam se questionar em relação ao ensino da Matemática 

e assumir uma postura que com certeza irá influenciar a posição desses agentes no interior do 

campo. 

De fato, ensinar Matemática a partir da perspectiva da Etnomatemática colaboraria para 

que os futuros professores compreendessem essa disciplina, além de ajudar na elaboração de 
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práticas e estratégias que visem superar a discriminação. Daí a importância de reconhecer a 

Etnomatemática, como afirmam Frankenstein e Powell (1997) e Knijnik (1996), como um 

programa de pesquisa que se desenvolve reconhecendo que as culturas produziram e produzem 

conhecimentos matemáticos, não havendo uma verdade única e absoluta, não havendo uma 

matemática única e universal. 

Os conceitos de campo, habitus e capital, de Bourdieu (1983), também se mostraram 

fecundos para a análise da relação de poder, das lutas dos agentes sociais no campo da 

Matemática. Cada campo possui características específicas, e sua estrutura está diretamente 

ligada aos capitais que são mais valorizados no interior desse campo, como esses estão 

distribuídos entre os agentes. Percebe-se no campo da Matemática, por meio da pesquisa 

apresentada por Passos (2016), que as práticas desenvolvidas pelos matemáticos acadêmicos 

são dominantes na Licenciatura de Matemática, mas também se nota que as pesquisas em 

Etnomatemática começam a receber atenção nesse ambiente, como afirma Vilela (2013), o que 

auxilia o futuro professor de Matemática a compreender os aspectos políticos, pedagógicos, 

filosóficos, econômicos e sociais envolvidos no trabalho docente na Educação Básica e no 

Ensino Superior. 

 No campo da Matemática, a atuação profissional na formação dos professores e a 

determinação dos programas de ensino são objetos de disputa. Essa realidade pode estar 

presente quando se volta o olhar para o curso de formação de professores. É preciso entender 

que apresentar a Etnomatemática como proposta que concilia a Matemática dominante, devido 

à sua necessidade para o desenvolvimento tecnológico, com as práticas matemáticas de diversos 

grupos sociais, visando reconhecer e respeitar suas raízes, é essencial para formar professores 

de Matemática mais críticos e reflexivos. Com base em  Bourdieu (1983) no que tange as  

práticas heréticas podemos apresentar a Etnomatemática como uma prática “herética” que 

promove espaço para questionar a educação.  

 Diante dessa reflexão, percebemos que a formação inicial dos professores de 

Matemática pode ser repensada no sentido de envolver elementos mais adequados à realidade, 

os quais se constituem na valorização dos saberes e fazeres dos sujeitos, da sua história de 

vida e do meio social onde estão inseridos. Compreendemos que a Etnomatemática pode 

deixar marcas na formação de professores, promovendo uma formação mais crítica e 

significativa, evitando uma formação docente meramente técnica, fragmentada e excludente. 

E é nessa perspectiva que identificamos que discutir e refletir a formação do futuro 

professor de Matemática na perspectiva da Etnomatemática indica uma nova possibilidade de 
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olhar e pode trazer consigo elementos interessantes para uma formação mais holística, na qual 

possamos refletir sobre o contexto sociocultural dos estudantes, estar abertos para pensar o 

processo de ensino-aprendizagem dentro e fora do espaço escolar, questionar o que ensinar, o 

porquê de ensinar e para quem ensinar tais assuntos... Enfim, esse novo olhar pode trazer 

inúmeras possibilidades de reflexão e mudanças, sejam elas de cunho pedagógico, social ou 

pessoal.  

Diante das justificativas aqui apresentadas, esta pesquisa espera contribuir com o debate 

da formação inicial dos futuros professores de Matemática por meio de aprofundamento das 

pesquisas e do diálogo com sujeitos que estão vivenciando a disciplina de Etnomatemática na 

graduação, seja como estudantes ou como docentes. 

 

 

 

1.3. Revisão de literatura 

 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade  

Paulo Freire (1996, p. 32). 

 

Nesta seção apresentamos a revisão de literatura na qual buscamos abordar as 

possibilidades da Etnomatemática na formação inicial de professores. Começamos por 

conhecer como a produção acadêmica na área da Educação Matemática vem relacionando a 

Etnomatemática e a formação inicial dos professores de Matemática. 

Fantinato (2013) apresenta um balanço dessa área com base nas análises dos trabalhos 

do CBEm 1 (2000), CBEm 2 (2004), CBEm 3 (2008) e CBEm 4 (2012); a autora constata que 

em pouco mais de uma década os trabalhos apresentados no CBEm 4 foram mais que o dobro 

do CBEm 1, evidenciando um crescimento significativo nas produções em Etnomatemática, o 

que demonstra o interesse da comunidade acadêmica nessa área de conhecimento. 

Ao analisar os resultados da produção desses congressos por eixo temático, Fantinato 

(2013) evidencia que a formação de professores apresentou tendência de crescimento ao longo 

dos quatros congressos, além de sinalizar que essa temática tem sido recorrente em teses, 

dissertações e publicações.  

Visando verificar se a tendência apresentada por Fantinato (2013) não foi alterada, 

optamos por fazer uma revisão bibliográfica nos resumos do Banco de Teses e Dissertações da 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes – com o objetivo de 

estabelecer um panorama sobre como foi articulada a Etnomatemática e a formação de 

professores nos últimos sete anos. Entendemos que a utilização desse recurso pode limitar nosso 

acesso a algumas pesquisas, seja pelo tempo necessário para a disponibilização dos dados na 

plataforma, seja pela falta de atualização de dados por parte de alguns programas de pesquisa. 

Realizamos no banco de dados citado um levantamento dos trabalhos de 2013 a 2019; 

na tentativa de ampliar a consulta, introduzimos apenas a palavra Etnomatemática e, a partir 

dos resultados, analisamos, além dos títulos, as palavras-chave e os resumos, na busca por 

perceber quais desses textos relacionavam de alguma forma os temas de nosso interesse. Assim 

procuramos perceber como os pesquisadores da área vêm ao longo dos anos relacionando a 

Etnomatemática e a formação inicial do professor de Matemática.  

Tabela 1: Pesquisas em Etnomatemática de 2013 a 2019, com base nos dados do Banco de Teses e Dissertações 

da Capes 

Ano Pesquisas relacionadas à 

Etnomatemática 

Pesquisas que relacionam a 

Etnomatemática e a formação de 

professores 

2013 28 2 

2014 27 1 

2015 47 9 

2016 49 2 

2017 38 2 

2018 14 5 

2019 11 1 
Fonte: Autoras, 2020. 

 

Nesse recorte contemplamos 214 pesquisas; 10% tratam da Etnomatemática e a 

formação dos professores. Após a coleta de todos os resumos que emergiam de acordo com o 

ano selecionado, realizamos uma leitura buscando identificar aspectos que apresentassem 

articulação entre a Etnomatemática e a formação inicial de professores. Destacamos que esse 

trabalho é um recorte feito por nós, carregado de nossa história de vida e referenciais, em que 

as leituras realizadas não abarcam toda a complexidade das pesquisas analisadas quanto à 

formação inicial do professor de Matemática. 

Apresentamos a seguir os trabalhos identificados no decorrer dos anos de 2013 a 2019 

que articulam a Etnomatemática e a formação de professores. Para classificar os trabalhos, 

optamos por quatro categorias: Etnomatemática e a formação na Licenciatura em Matemática; 

Etnomatemática e a formação de professores indígenas; Etnomatemática e a formação de 
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professores dos anos iniciais; e Etnomatemática e a formação continuada, conforme 

evidenciado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Divisão das pesquisas em Etnomatemática por tema de 2013 a 2019, a partir dos dados fornecidos no 

Banco de Teses e Dissertações da Capes 

Temas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Etnomatemática e a Formação na 

Licenciatura em Matemática 

1 0 1 0 1 1 0 5 

Etnomatemática e a Formação de 

professores Indígena 

1 1 2 2 1 0 1 7 

Etnomatemática e a Formação de 

professores dos anos iniciais 

0 0 1 0 0 1 0 2 

Etnomatemática e a Formação 

Continuada 

0 0 5 0 0 3 0 8 

Fonte: Autoras, 2020. 

 

Nas 22 pesquisas que abordam a formação de professores, encontramos os estudos de 

Lima (2017), Santos (2015), Leite (2014), Monteiro (2011) e Maciel (2009), que se debruçam 

sobre a formação de professores indígenas, e as pesquisas de Varela (2018), Ferrete (2016) , 

Sanchez (2015), Santos (2015) e Silva (2013) sobre a formação continuada. Reconhecemos que 

essas pesquisas podem ajudar a pensar a formação de forma mais ampla. Dos trabalhos 

encontrados, apenas cinco são referentes à formação de professores de Matemática na 

licenciatura: Nascimento (2013), Aquino (2014), Almeida (2015), Passos (2017) e Ghendi 

(2018).  

A investigação de Nascimento (2013) é oriunda do seu mestrado em Educação na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Essa pesquisa foi desenvolvida com os licenciandos 

de Matemática do Instituto Federal do Piauí no 1° semestre de 2013. A autora se baseia nos 

pressupostos de Foucault e constata que três enunciados foram recorrentes: que não basta saber 

Matemática para ensinar Matemática; a licenciatura não fornece ferramentas para ensinar a 

Matemática; e o último está relacionado ao desafio de fazer do ensino da Matemática algo mais 

atraente e encantador aos estudantes. 

Nascimento (2013) afirma ainda a “importância de estudos nessa formação inicial 

ligados à Etnomatemática e à Modelagem Matemática, pois nas entrevistas e questionários 

pontou-se, com vemência, a necessidade de reconhecimento do contexto do estudante e das 

diversas maneiras didáticas de aprendizado” (NASCIMENTO, 2013, p. 60). Esse trabalho 

evidenciou um papel importante da Etnomatemática no contexto da formação inicial do futuro 

professor de Matemática. A autora ressalta que a Matemática ensinada na escola tem sido 

colocada em lugar privilegiado, o que acarreta processos de exclusão e desvalorização de outros 
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sabaeres. E relata que, no contexto pesquisado, a Matemática acadêmica e a escolar são 

predominantes no curso e que apresenta pouca ênfase em “outras Matemática existentes”. 

Segundo a autora, os licenciandos sentem necessidade de aprender sobre docência, apesar de 

terem um olhar técnico como referência (NASCIMENTO, 2013, p. 73). 

A pesquisa de Aquino (2014) é oriunda do Mestrado em Educação na Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos. Essa pesquisa foi desenvolvida com sete licenciandos que estavam no 

último semestre do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Piauí. O trabalho buscou analisar as enunciações dos licenciandos no 

que diz respeito às disciplinas Didática da Matemática, Modelagem Matemática, Pesquisa em 

Ensino da Matemática e História da Matemática. A pesquisa se fundamenta na Etnomatemática 

e nos estudos de Foucault. 

O estudo de Aquino (2014) sinaliza que as disciplinas Modelagem Matemática e 

Didática da Matemática priorizam o uso de materiais concretos e foram consideradas 

satisfatórias pelos estudantes. Segundo esse estudo, as disciplinas História da Matemática e 

Pesquisa em Ensino de Matemática, que priorizam a leitura e discussão de textos, não tiveram 

a mesma avaliação dos estudantes. A autora se apoiou nas ideias Knijnik et al. (2012) e na 

perspectiva de que a Etnomatemática é uma “caixa de ferramentas teóricas” para pensar a 

escola, o currículo e a Educação Matemática e nos pressupostos de Foucault para a análise dos 

dados. 

A pesquisa de Almeida (2015) é oriunda do Mestrado Profissional em Educação para 

Ciências e Matemática no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Goiás. Foi 

desenvolvida com 21 licenciandos do 3° semestre do curso de Matemática do Programa 

Parceladas da Universidade Estadual de Mato Grosso. Para esse estudo foi elaborado e realizado 

um curso de extensão de 70 horas no período de agosto a outubro de 2014, e teve como objetivo 

estudar, planejar e produzir WebQuest como recurso pedagógico para a Educação Básica. 

Almeida (2015) caracteriza as contribuições do uso de WebQuest em sete eixos: a 

WebQuest de tendência Etnomatemática; a WebQuest com a tendência em Modelagem 

Matemática; a WebQuest com a tendência na História da Matemática; a WebQuest com 

tendência de jogos e materiais manipulativos; a WebQuest com tendência de investigação 

matemática; a WebQuest com a tendência de resolução de problemas; e a WebQuest com 

tendência de tecnologias de informação e comunicação. A pesquisadora afirma que as 

tendências de Educação Matemática mais abordadas nas WebQuest foram a Etnomatemática, 

Modelagem Matemática e a História da Matemática e justifica esse ocorrido pelo fato de a 
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instituição ofertar disciplinas sobre estas tendências. Na categoria WebQuest de tendência 

Etnomatemática, foi desenvolvido um trabalho intitulado “A Etnomatemática nas receitas 

medicinais” com o objetivo de reconhecer a Matemática envolvida nas receitas dos 

medicamentos caseiros. Essa proposta foi elaborada para ser aplicada em uma turma de 3° ano 

de Ensino Médio no período de dois meses. A autora relata que os estudantes sinalizaram a 

importância da modelagem matemática nas atividades que foram desenvolvidas, o que, segundo 

a autora, mostra a confusão entre Modelagem Matemática e Etnomatemática por parte dos 

licenciandos. A partir dessa perspectiva, Almeida (2015) evidencia que ter uma disciplina de 

Etnomatemática na licenciatura pode despertar o interesse dos licenciandos e a busca por 

aprofundar as leituras na área. 

A pesquisa de Passos (2017) é oriunda do Mestrado em Educação, Ciências e Matemática 

na Universidade Federal de Goiás. A pesquisa foi desenvolvida no subprojeto de Matemática do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e tem como objetivo 

problematizar a formação inicial dos professores de Matemática por meio de questionamentos 

relacionados à Etnomatemática e ao pós-estruturalismo dos pressupostos foucaultianos do 

discurso. Para a análise, ele se apoiou em D’Ambrosio no tange à Etnomatemática e nos 

pressupostos foucaultianos do discurso. Essa pesquisa contou com a participação de treze 

estudantes, duas professoras supervisoras e uma professora coordenadora; a coleta de dados foi 

realizada nas reuniões semanais do grupo. Esse estudo evidencia que, mesmo oportunizando 

leituras de outros textos e de outras perspectivas, as enunciações dos sujeitos da pesquisa em 

grande maioria são “discursos absolutistas/logocêntricos” (PASSOS, 2017, p. 228). Apesar de os 

sujeitos afirmarem não haver apenas uma única Matemática tida como universal em seus 

discursos, o pesquisador percebe a dificuldade de romper com o discurso de essencialidade, o que 

sinaliza, segundo Passos (2017), “um certo colonialismo, em que a Matemática (universal) tem 

um lugar central” (PASSOS, 2017, p. 199). 

O pesquisador ressalta que não foi possível construir discursos etnomatemáticos ou pós-

estruturais com o grupo pesquisado, porém o estudo se configurou como um “apelo” a esse 

conjunto de discursos. O pesquisador ressalta a dificuldade de romper com a Matemática 

eurocêntrica. Ele também verificou que, com as problematizações realizadas na pesquisa, os 

pibidianos reconheceram o “outro cultural” e as possibilidades de incorporar seus saberes em 

suas práxis docentes. 

O estudo de Ghedin (2018) é oriundo da sua tese de Doutorado em Educação em 

Ciências e Matemática na Universidade do Estado do Amazonas. Essa pesquisa foi 
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desenvolvida com base em Wittgenstein e na desconstrução de Derrida. O estudo foi realizado 

na Universidade Federal de Roraima (UFRR), na Universidade Estadual de Roraima (UERR) 

e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR), porém 

concentrou seus esforços junto aos estudantes do Curso de Licenciatura em Matemática da 

UFRR. A autora apresenta três ideias predominantes sobre Etnomatemática que emergiram da 

pesquisa. Duas delas estão relacionadas ao pressuposto de que é possível correlacionar os 

conceitos da Matemática Escolar aos artefatos de diferentes culturas. A terceira ideia 

apresentada por Ghedin (2018, p. 116) sugere que “é possível admitir outras matemáticas que 

têm semelhanças de família com a Matemática Escolar no que diz respeito a orientar de modo 

inequívoco consecução de objetivos”. Ela ressalta ainda a necessidade de inserir nos currículos 

a disciplina Etnomatemática e que ela deve contemplar os diferentes usos da Etnomatemática 

contidos na literatura visando valorizar os significados de diversas práticas culturais. 

Ghedin (2018) sinaliza que, na Licenciatura Intercultural da UFRR, a Etnomatemática 

perpassa todos os módulos do curso, porém não se apresenta como uma disciplina nessa 

graduação; na UERR, ela aparece como conteúdo na disciplina de Prática Pedagógica II e a 

Licenciatura em Matemática do IFRR contempla a disciplina Etnomatemática. A pesquisadora 

relata que duas ideias foram predominantes: a Etnomatemática que 

(...)considera a matemática fazendo parte dos saberes e fazeres da cultura de um povo; 

a outra é de que a etnomatemática é uma metodologia que facilita a significação de 

conteúdos matemáticos escolares ao correspondê-los às ações operacionais e às 

formas utilizadas na confecção dos instrumentos de grupos culturais (GHEDIN, 2018, 

p. 115).  

 

Ambas possuem como princípio a possiblidade de correlacionar a Matemática Escolar 

a artefatos culturais. A autora ressalta que os licenciandos reconhecem a importância da 

presença da Etnomatemática no curso de licenciatura e afirma que, 

no que se refere à formação inicial do professor de matemática, esta pesquisa tem 

mostrado a importância de se inserir nos currículos a disciplina Etnomatemática que 
contemple seus diferentes usos na literatura, a fim de contribuir com um trabalho de 

formação que valorize os significados de práticas culturais, também, daquelas 

vivenciadas e trazidas pelos próprios estudantes para a sala de aula. Formação esta 

que possivelmente repercutirá na formação dos futuros estudantes desses docentes 

(GHEDIN, 2018, p.118). 

 

Essa pesquisa sinaliza ainda a importância de oportunizar, na formação inicial dos 

futuros professores de Matemática, diferentes “usos da Etnomatemática”, buscando assim 

evitar a unicidade de um único olhar para essa área de conhecimento. 

Com base nas pesquisas citadas, identificamos alguns entrelaçamentos com a nossa 

pesquisa ao verificar que, no estudo de Nascimento (2013), as enunciações dos licenciandos 

revelam a importância de a Etnomatemática ser trabalhada na formação inicial do futuro 
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professor de Matemática, o que corrobora os objetivos da nossa pesquisa. Já no estudo de 

Aquino (2014), reconhecemos a Etnomatemática como a possibilidade de ser uma “caixa de 

ferramentas teóricas” para repensar a escola. Nesse sentido, percebemos que essa perspectiva 

nos ajuda a pensar a disciplina Etnomatemática como um espaço que fomente o debate e a 

reflexão a acerca da escola, do professor e do mundo.  

No estudo de Almeida (2015), notamos a importância de apresentar aos licenciandos as 

tendências em Educação Matemática, entre elas a perspectiva etnomatemática, pois pode 

despertar o interesse do licenciando para essa área de pesquisa. Na pesquisa de Passos (2017), 

identificamos a dificuldade dos licenciandos de romper com o discurso da universalidade e 

essencialidade da Matemática, uma perspectiva marcante quando analisamos a formação inicial 

dos futuros professores de Matemática. Por fim, Ghedin (2018) sinaliza a importância de inserir 

nos currículos da licenciatura a Etnomatemática como forma de valorizar os diversos saberes 

existentes, o que corrobora nossa hipótese.  

Essa revisão de literatura teve como objetivo estudar a produção bibliográfica no que 

tange à Etnomatemática e a formação inicial no período de 2013 a 2019, visando dar uma visão 

geral dessa temática e evidenciando ideias que se entrelaçam com a nossa pesquisa.  
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Etnomatemática e a formação inicial: possíveis 
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2. ETNOMATEMÁTICA E A FORMAÇÃO INICIAL: POSSÍVEIS CAMINHOS 

 

 
O que vemos é governado pelo modo como vemos e este é determinado pelo lugar de onde vemos.  

Mikhail Bakthin 

 

 Neste capítulo, abordaremos as concepções da Etnomatemática e suas relações com a 

formação inicial dos cursos de Licenciatura em Matemática. Não pretendemos, no entanto, 

esgotar as reflexões sobre essa temática, mas apresentar alguns autores que se debruçaram sobre 

o assunto. Inicialmente apresentamos a Etnomatemática como uma área de conhecimento com 

múltiplos olhares e concepções, posteriormente trazemos uma breve discussão sobre as 

licenciaturas em Matemática e as possíveis contribuições da Etnomatemática nesse contexto. 

 

2.1. Etnomatemática como um caleidoscópio de olhares e concepções 

 

 Nesta seção apresentamos a ideia do caleidoscópio para refletir um pouco as diversas 

concepções de Etnomatemática, uma metáfora que pode auxiliar a pensar as diferentes 

perspectivas que se tem da Etnomatemática em seu contexto de produção simbólico. Segundo 

o dicionário, caleidoscópio é o “aparelho usado para obtenção de imagens através de espelhos 

inclinados em ângulo, sendo que cada movimento giratório produz variadas e distintas 

combinações, podendo ser vistas por meio de uma abertura numa de suas pontas” (Dicionário 

Online de Português), ou seja, é um instrumento que nos mostra diversas facetas dos objetos 

que estão no seu interior. Nesse sentido, este capítulo busca ser uma possibilidade de reconhecer 

a Etnomatemática por “olhares caleidoscópicos”, olhares esses de alguns pesquisadores que 

têm se dedicado às pesquisas nesse campo e que possivelmente contribuem para refletir a 

respeito, além de nos possibilitar pensar na Etnomatemática como sendo esse movimento a que 

o caleidoscópio é submetido, gerando assim caraterizações das pulsões de sobrevivência e 

transcendência, o que implicaria um encontro de culturas entre o sujeito e “objeto” a ser 

observado, resultando diferentes facetas. 

Assume-se aqui apoiado em Miarka (2011) que as pesquisas em/na/para 

Etnomatemática têm buscado estabelecer relações entre cultura e a Matemática e cultura e 

Educação Matemática. Nesse sentido, segundo Ferreira (1997), na década de 1970 emergiram 

alguns educadores matemáticos com uma postura reativa à “existência de um currículo único e 

contra a maneira imposta de apresentar a matemática em todos os países” (FERREIRA, 1997, 



34 

 

 

 

p. 13). Leite (2014) esclarece que, com nessa mudança de paradigma, surgem alguns estudos e 

discussões próximos do que hoje chamamos de Etnomatemática. Ele afirma que 

é nesse contexto de mudança de postura ideológica e filosófica de produção da 

memória humana que surgem, a partir dos anos 1970, os primeiros trabalhos com 

objetivo de promover o conhecimento das atividades matematizantes de diferentes 

povos e grupos socioculturais no mundo (LEITE, 2014, p. 131). 
 

 Nesse período inicial, destacamos algumas pesquisas, como a Gay e Cole (1967), com 

o trabalho A nova Matemática e uma velha cultura, estudo de atividades do cotidiano que 

envolviam Matemática com estudantes Kpelle da Libéria; os estudos de Claudia Zaslavski 

(1973), que utiliza o termo sociomatemática para as aplicações da Matemática na vida dos 

povos africanos; D’Ambrosio (1982) traz o termo matemática espontânea para denominar os 

métodos matemáticos na luta por sobrevivência; Posner (1982) utiliza o termo matemática 

informal para aquela que se aprende e ensina em ambientes diferentes da educação formal; 

Caraher (1982) e Kane (1987) utilizam o termo matemática oral no seu livro Na vida dez, na 

escola zero, com o mesmo princípio de Posner (1982); Gerdes (1982) apresenta o termo 

matemática oprimida para designar a Matemática desenvolvida em um ambiente com 

elementos opressores; Carraher (1982), Gerdes (1985) e Harris (1987) usam o termo 

matemática não estandartizada para diferenciar da Matemática Acadêmica; Gerdes (1985) 

apresenta a matemática escondida ou congelada no período que se dedicou aos estudos em 

Moçambique da produção de cestas e desenhos na areia; Mellin-Olsen (1986) utiliza o termo 

matemática popular para representar a Matemática do cotidiano que pode ser utilizada para 

ensinar a Matemática Acadêmica; Sebastiani (1986) recorre à matemática codificada no saber-

fazer também para representar a matemática do cotidiano que pode ser utilizada para ensinar a 

Matemática Acadêmica. Esses termos emergiram para representar uma “Matemática” diferente 

daquela ensinada e aprendida no ambiente formal da escola. Nesse sentido, percebemos que 

havia um grupo de pesquisadores que, ao longo de aproximadamente 20 anos,(1967 à 1987) 

refletiram e discutiram essa temática. 

Segundo os pesquisadores Gerdes (2007), Conrado (2004 ) e Miarka (2011) 

D’Ambrosio é um dos principais pesquisadores em Etnomatemática, tornou-se em 1968 

professor titular e diretor de estudos de graduação na State University of New York. Em 

parceria com a Unesco, em 1970 ele aceitou o convite para orientar “o setor de Análise 

Matemática e Matemática Aplicada no programa conhecido como Centre Pédagogique 

Supérieur de Bamako, na República do Mali” (D’AMBROSIO, 1991, p. 5). Exerceu a função 

de diretor do Programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática na Unicamp, em 

convênio com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Ministério da Educação do 
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Brasil entre 1975 a 1980. Segundo D’Ambrosio (2014), as experiências culturais vividas na 

África e a convivência com sujeitos de diversos estados do Brasil e da América Latina foram 

significativas para a elaboração do seu Programa Etnomatemática. 

No 5° Congresso Internacional de Educação Matemática, em Adelaide, na Austrália, em 

1984, D’Ambrosio presidiu a conferência plenária de abertura sobre “As bases socioculturais 

da Educação Matemática”. Foi nesse  evento que, segundo ele e outros pesquisadores, foi 

apresentado pela primeira vez em um congresso internacional a ideia inicial de Etnomatemática. 

Nesse evento, o autor procurou articular a Matemática a uma concepção de cultura ao afirmar 

que: 

Estes grupos culturais, tais como crianças ou ainda agricultores, engenheiros e classe 

de profissionais em geral, desenvolvem modos próprios de comportamento, com 

símbolos e códigos próprios, assim como modos próprios de matematizar, em outras 

palavras, sua própria matemática. Como resultado por R.L. Wilder, cada cultura tem 

sua própria Matemática, que se desenvolve e morre com a própria cultura 

(D’AMBROSIO, 1985, p. 42-43). 

 

 Nesse contexto D’Ambrosio usa a Etnomatemática para “referir-se a uma forma 

desenvolvida de conhecimento que se manifesta em práticas que podem mudar com o tempo” 

(BARTON, 2004, p. 46). Ainda nesse período, outro fator que contribuiu para o 

desenvolvimento e consolidação da Etnomatemática como área de pesquisa foi a estruturação 

do Grupo Internacional de Estudos em Etnomatemática (ISGEm) em 1986, pois articulou e 

aproximou pesquisadores de diversos países para pensar e refletir sobre essa nova área de 

conhecimento. 

 Em 1990, D’Ambrosio apresentou uma perspectiva mais ampla da Etnomatemática ao 

defini-la como 

a arte de explicar, entender e enfrentar o meio sócio-cultural e natural. A dinâmica 

desta interação (entre o indivíduo e o meio) mediada pela comunicação e a codificação 

e simbolização resultantes produz conhecimento estruturado que pode eventualmente 

tornar-se disciplinas (D’AMBROSIO, 1990, p. 22). 

 

 Para Barton (2004, p. 46), nesse momento D’Ambrosio (1990) argumenta de forma mais 

clara a favor da Etnomatemática como programa de pesquisa. Em 2001, D’Ambrosio 

apresentou a expressão Etnomatemática como sendo a síntese de um “jogo” (associação) de 

palavras e ressalta que ela não deve ser entendida como etno + matemática ou como matemática 

étnica, mais sim como: 

“ etno + matema + tica”, pois neste formato sintetiza a proposta do programa. Para 

compreendermos melhor é necessário voltar às raízes gregas dos termos acima. 

Assim, a partir das raízes gregas “techné”, “matemá” e “ethno”, em que usa “ethno 

[para um grupo comumente aceito de mitos e valores e comportamentos compatíveis] 
+ techné [para maneiras, artes, técnicas] + matemá [para explicar, compreender, 

aprendizagem]” (D’AMBROSIO, 2014, p. 20). 
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Atualmente, a Etnomatemática é entendida pelo autor como “um programa de pesquisa 

para entender as ticas de matema em diferentes etnos” (D’AMBROSIO, 2014, p. 20). Ele 

esclarece que o Programa Etnomatemática tem como ponto crucial 

compreender como os indivíduos e grupos culturais respondiam às suas pulsões de 

sobrevivência, adequada a cada estrutura de vida, e transcendência, específica dos 

seres humanos, que são intrínsecos à natureza humana. Essas pulsões conduzem as 

ações realizadas incessantemente, de forma simbiótica, pelos seres vivos. Em 

respostas às necessidades de sobrevivência e transcendência, o conhecimento é 
gerado, partilhado pelo grupo cultural e organizado em formas, estilos e técnicas de 

fazer e de explicar, compreender e aprender (D’AMBROSIO, 2014, p. 19). 

 

O autor explica que, em todos os sistemas culturais, grupos de indivíduos em seus 

contextos culturais, com linguagens específicas e códigos de comportamento, desenvolvem 

técnicas apropriadas de compreensão e razão para lidar com as situações do dia a dia. É 

importante, segundo ele, que o campo da Matemática tenha um olhar atencioso para os grupos 

culturais diferentes que estão a todo momento comparando, classificando, quantificando, 

medindo, explicando, generalizando, inferindo e avaliando, e para que isso aconteça utilizam 

os “materiais intelectuais” e os instrumentos que foram desenvolvidos para atender as 

necessidades em sua cultura. Fantinato (2004) já problematizava a noção de grupo cultural 

apresentada nesse contexto. Para D’Ambrosio (2014), é importante considerar 

a noção de grupos culturais no sentido mais amplo do que aquele restrito aos níveis 

de homogeneidade de padrões raciais, de línguas, do conjunto de valores, dos mitos e 

das religiões. Eu entendo, como grupos culturais, as famílias, os amigos, as 

comunidades, os grupos profissionais, as nações, e tento identificar formas de saber e 

de fazer desses grupos (D’AMBROSIO, 2014, p. 16). 

 

Em particular, acreditamos que a expressão “grupo cultural”, como concebido por 

outros pesquisadores, não contemple toda a complexidade apresentada por D’Ambrosio (2014). 

Assim, entendemos que a expressão “grupo social” se aproxima melhor do que D'Ambrosio 

descreve como grupo cultural. Essa escolha é sustentada por Campos e Sanz (2004), que 

apresentam o grupo social como sendo um grupo visto “não só através de seus nomes e de 

algumas características tanto individuais e pessoais (anthropos) quanto através de 

características grupais (ethnos)” (CAMPOS; SANZ, 2004, p. 15). 

Esses autores ressaltam ainda que a noção de grupo social é extremamente importante 

para a Etnografia e a Antropologia. Segundo Campos e Sanz (2004), a antropóloga Mair (1982) 

descreve bem essa noção de grupo social quando afirma: 

O termo grupo tem um significado especial na linguagem dos antropólogos sociais. 

Não quer dizer, como na conversação diária, qualquer reunião de pessoas. Significa 

uma comunidade corporativa com existência permanente; uma reunião de pessoas 

recrutadas de acordo com os princípios reconhecidos, com interesses e regras 
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(normais) comuns que fixam os direitos e deveres dos membros em relação uns aos 

outros e a esses interesses (MAIR, 1982, apud CAMPOS e SANZ, 2004, p. 15). 

 

Nesse sentido, percebemos que a utilização da expressão grupo social dialoga de forma 

mais significativa com a proposta da Etnomatemática.  

D’Ambrosio (2014), nos escritos que estruturam o Programa Etnomatemática, apresenta 

uma estreita aproximação com essa ideia, pois adotou a perspectiva de uma teoria do 

conhecimento. Essa formulação foi a responsável pela inclusão da Etnomatemática5 nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), o que resultou em maior divulgação da 

Etnomatemática na área da Educação Matemática. É possível perceber, após a apresentação 

desses elementos, que D'Ambrosio, a principal referência na área, vem ao longo dos anos 

configurando e reconfigurando a Etnomatemática. 

 Deve-se identificar a importância do pesquisador D’Ambrosio para a área, porém é vital 

reconhecer que outros pesquisadores também são referências na Etnomatemática. Sebastiani 

Ferreira (1997) é professor no Instituto de Matemática, Estatística e Computação da Unicamp 

e apresentou a Etnomatemática do seguinte modo: 

Para alguns autores a Etnomatemática faz parte da Matemática; para outros, a 

Etnomatemática faz parte da Etnologia e há ainda outros para os quais 

Etnomatemática faz parte da Educação. É precisamente o meu caso – a 

Etnomatemática passou a ser, para mim, um novo método de se ensinar matemática – 

chamei-a de Matemática Materna (SEBASTIANI FERREIRA, 1997, p. 16). 

 

 Sebastiani Ferreira (1997) é pioneiro em pesquisas de campo no Brasil, realizando 

trabalhos nas comunidades indígenas do Alto Xingu e Amazonas, além de estudos em 

Campinas. Ele apresenta a modelagem matemática como uma possibilidade de ensinar 

Matemática, destacando a necessidade da cooperação entre a Matemática e a Etnomatemática 

na busca pela valorização dos diversos saberes. 

Outra referência reconhecida nacional e internacionalmente é Gelsa Knijnik, professora 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unisinos e coordenadora do Grupo 

Interinstitucional de Pesquisa em Educação Matemática e Sociedade (GIPEMS) da Unisinos. 

Para Knijnik (2001), uma abordagem etnomatemática é:  

a investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um grupo social 

subordinado (quanto ao volume e composição social, cultural e econômico) e o 

trabalho pedagógico de que o grupo: interprete e decodifique seu conhecimento; 

Adquira o conhecimento produzido pela Matemática Acadêmica; estabeleça 
comparações entre o seu conhecimento acadêmico, analisando as relações de poder 

envolvido no uso destes dois saberes (KNIJNIK, 2001, p. 88) 

 
5 É importante registrar que, se no século XX a Etnomatemática foi referência nos PCN, no século XXI ela não foi 

mencionada nas recentes reformas curriculares brasileiras, sobretudo a BNCC (2017; 2018). 
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Segundo essa pesquisadora, as suas ideias são oriundas do contato com a escola 

camponesa do grupo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Seu trabalho é 

inspirado atualmente nos estudos de Deleuze, Foucault e Wittgenstein. Nessas concepções de 

Etnomatemática, percebemos uma preocupação em questionar a política do “conhecimento 

dominante” e as relações de poder existentes no cotidiano da escola do campo. Atualmente seus 

estudos estão voltados para os jogos de linguagem, conceito que, segundo Miarka (2011, p. 

233), a autora utiliza “para sustentar a possibilidade de existência de diferentes matemáticas”. 

Outro investigador importante é Bill Barton (2004, p. 55), neozelandês que atua na 

Universidade de Auckland e trabalhou em países como Botswana, Lesoto e Suazilândia. 

Segundo ele, a Etnomatemática é apresentada como: 

uma tentativa de descrever e entender as formas pelas quais ideias, chamadas pelos 

etnomatemáticos de matemáticas, são compreendidas, articuladas e utilizadas por 

outras pessoas que não compartilham da mesma concepção de ‘matemática’ 
(BARTON, 2004, p. 55).  

 

Bill Barton (2004) assume que a Etnomatemática contribui para ampliar a concepção de 

Matemática, pois abarca outros modos de pensar, trazendo assim uma perspectiva de que a 

Matemática ainda tem muito para trilhar. 

Segundo Miarka (2011,p. 362), “Barton considera que essa dimensão humana na 

compreensão da Matemática, essência do trabalho de D’Ambrosio há anos, foi perdida e que a 

Etnomatemática tem potencial para trazê-la de volta”; nesse sentido, percebemos uma visão 

mais ampla de Etnomatemática. 

O pesquisador Paulus Gerdes (2007), holandês naturalizado moçambicano, também 

merece destaque nessa discussão. Na perspectiva de Gerdes (1989, p. 2), “a Etnomatemática 

tenta estudar a Matemática (ou ideias matemáticas) nas suas relações com o conjunto da vida 

cultural e social”. Esse autor considera ainda a Etnomatemática como 

a área de investigação que estuda as multifacetadas relações e interconexões entre 
ideias matemáticas e outros elementos e constituintes culturais, como a língua, a arte, 

o artesanato, a construção, a educação. É a área de investigação que estuda a influência 

de factores culturais sobre o ensino e a aprendizagem da matemática (GERDES, 2007, 

p. 156). 

 

Paulus Gerdes desenvolveu sua pesquisa em Moçambique, em 1975, após a luta de 

libertação de onze anos, na qual Moçambique se tornou independente de Portugal. Ele fez parte 

da primeira equipe internacional do primeiro curso de formação de professores de Matemática 

na Universidade Eduardo Mondlane, em 1977. Gerdes por algum tempo utilizou a palavra 

Etnomatematicologia; atribuiu o sufixo logos buscando refletir sobre os contextos culturais e a 
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Matemática, pois acreditou que essa palavra expressaria melhor a Matemática em um contexto 

cultural. Segundo Miarka (2012), não faz sentido, para Gerdes, 

adjetivar a Matemática como “ocidental” ou “acadêmica”, por exemplo. Tal ação cria 

um efeito contrário aos seus objetivos com a etnomatemática. Nomear a matemática 

daquele modo pode desmerecer ou mesmo inviabilizar a contribuição de inúmeras 

culturas para a expansão dessa ciência (MIARKA, 2012, p. 152-153). 
 

A importante pesquisadora Darlinda Moreira atua na Universidade Aberta, em Lisboa, 

Portugal. Participa do Grupo de Investigação de Comunicação Intercultural e do Centro de 

Estudos em Migrações e Relações Internacionais da Universidade Aberta (CEMRI). Segundo 

Moreira (2014), a Etnomatemática é  

um campo multidisciplinar que investiga a atividade matemática nos sistemas de 

conhecimento dos processos de construção da realidade. O seu estudo permite 

entender as interligações entre contextos culturais, operações cognitivas e práticas 

sociais (MOREIRA, 2014, p. 25-26). 

 

 Essa autora sinaliza que a Etnomatemática apresenta perspectivas teóricas para ajudar a 

pensar e refletir sobre questões educativas em um mundo multicultural. A aproximação dessa 

pesquisadora com o campo educacional traz grandes contribuições ao pensarmos a formação 

de professores na perspectiva da Etnomatemática. 

Outra pesquisadora relevante para a área é Sônia Clareto, professora associada da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e coordenadora do Travessia (Grupo de Pesquisa no 

Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia NEC/FACED/UFJF). Ela contribui 

afirmando que a função da Etnomatemática é questionar a visão universal de Matemática, é 

pluralizar “noções de conhecimento matemático, racionalidade, cognição, aprendizagem, além 

de colocar no plural também maneiras de conhecer, de viver e de existir” (CLARETO, 2009, p. 

126). 

Clareto (2009) concebe a “Etnomatemática como lugar da diferença” que impulsiona a 

constituição de múltiplos olhares teóricos promovendo o que a autora chama de “guinada 

epistemológica e cognitiva”, fazendo-nos refletir que podemos olhar o outro e ir ao seu 

encontro, mas que precisamos ter cuidado ao olhar para ele com as lentes da nossa própria 

cultura. 

As concepções sobre Etnomatemática sinalizam de modo geral que não têm a intenção 

de substituir a Matemática, mas, sim, de promover o diálogo entre os diversos saberes/fazeres, 

inclusive os matemáticos. Trazer para esse espaço de diálogo a matemática Acadêmica, a 

“matemática” do cotidiano, a “matemática” Paiter, a “matemática” quilombola, entre tantas 

outras “etnomatemáticas”, e a partir desse encontro potencializar cada uma e todas elas. 
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Entretanto, desde o surgimento das diversas concepções de Etnomatemática até os dias 

atuais, destacam-se também algumas compreensões diferentes, observadas, sobretudo, a partir 

das pesquisas nessa área, como apontam Marchon e Costa (2018). 

Concordamos com esses autores quando salientam, especificamente, que “mesmo sem 

uma definição precisa e universal, as muitas caracterizações enunciadas por D’Ambrosio 

(2011) contribuem para que o leitor possa elaborar uma compreensão do que vem a ser a 

Etnomatemática de inspiração d’ambrosiana”. 

Analisando os anais do evento Etnomat-RJ (2014), Marchon e Costa (2018, p. 68) 

concluíram que, naquele contexto, duas abordagens se apresentaram: “a primeira como prática 

matemática local, distinta mas sem desprezar a Matemática Acadêmica e a segunda amplia a 

perspectiva e apresenta como Teoria do Conhecimento, em que a Etnomatemática é considerada 

como arte de conhecer e entender em diversos contextos culturais”. Diante dessa diversidade 

de concepções e compreensões, optamos por situar nossa pesquisa nos escritos de D’Ambrosio 

e na segunda abordagem citada. 

Nesse sentido, em termos de proposta pedagógica, D’Ambrosio (2001) considera 

primordial que a Etnomatemática propicie uma visão crítica da realidade, fazendo da 

Matemática “algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui]. E, 

através da crítica, questionar o aqui e agora. Ao fazer isso mergulhamos nas raízes culturais e 

praticamos dinâmica cultural” (D’AMBROSIO, 2001, p. 46), inserindo os sujeitos em seu 

tempo e proporcionando que eles sejam capazes de refletir e agir para a transformação da 

sociedade. 

Diante desses diversos olhares, concepções e compreensões, percebemos que a potência 

da Etnomatemática pode estar em refletir criticamente e buscar romper com a visão falseada de 

uma única Matemática universal, a-histórica e eurocêntrica, restituindo a essa área do 

conhecimento a sua dimensão filosófica, histórica, cultural e humana, que faz dela, segundo o 

próprio D'Ambrosio, uma Etnomatemática. As reflexões em relação a Matemática e a produção 

do conhecimento nos impulsionam a perguntar: quais os reflexos e as relações entre a 

Etnomatemática teria na formação de professores? 

 

2.2. A Etnomatemática e a formação de professores em Matemática 

 

O curso de Licenciatura em Matemática tem por objetivo formar os futuros professores 

de Matemática. Nesse sentido nos questionamos: o que seria interessante ofertar na formação 
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desse futuro professor visando ter profissionais mais abertos ao diálogo, criativos em sua prática 

pedagógica, pesquisadores da sua própria prática e que valorizem a relação humana no processo 

de construção de conhecimento? Formar professores é um grande desafio quando observamos 

as diversas demandas do nosso tempo.  

Ao pensar nos cursos de Licenciatura em Matemática, é importante voltar o nosso olhar 

para como estão sendo desenhados e propostos esses cursos em nosso país. Para iniciar nosso 

diálogo sobre a formação inicial dos futuros professores de Matemática, tomaremos como 

referência uma articulação do trabalho de Fiorentini e Oliveira (2013), que destaca três 

perspectivas que têm impacto no modo de organizar o processo de formação profissional dos 

futuros professores de Matemática, com a pesquisa de Gatti e Nunes (2009), que apresenta um 

estudo sobre algumas matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Matemática no 

Brasil.  

Segundo Gatti e Nunes (2009), os cursos de Licenciatura em Matemática podem ser 

divididos em três tipos, de acordo com o desenho da sua matriz curricular. O primeiro tipo são 

os cursos que investem em disciplinas de formação específica em Matemática pura. Essa 

perspectiva também é apresentada por Fiorentini e Oliveira (2013) ao abordar a concepção de 

prática de formação centrada no conhecimento matemático clássico. Nesse caso, o futuro 

professor de Matemática terá uma formação profunda no que tange à Matemática pura e pouca 

familiaridade com questões pedagógicas referentes à escola. 

O segundo tipo de curso investe na formação Matemática clássica e na formação 

pedagógica, propondo um espaço pequeno para as disciplinas relacionadas à Educação 

Matemática. Essa perspectiva também é sinalizada por Fiorentini e Oliveira (2013) quando 

afirmam que alguns cursos enfatizam a prática de ensino da Matemática como aplicação de 

conhecimentos produzidos, dando mais ênfase à dimensão didática e aos processos 

metodológicos do ensino da Matemática do que à dimensão pedagógica. Nesse caso, os autores 

acreditam que o professor de Matemática terá uma formação didática consistente, mas que 

estará pouco conectado com a área específica da Matemática. 

O terceiro e último tipo, segundo Gatti e Nunes (2009), oferece disciplinas de formação 

específica em Matemática pura e disciplinas em Educação Matemática, além de algumas 

disciplinas relacionadas à Educação. Essa perspectiva de curso se encaixa na prática pedagógica 

da Matemática na qual Fiorentini e Oliveira (2013) sinalizam que 

na terceira perspectiva, a prática pedagógica da matemática é vista como prática 

social, sendo constituída de saberes e relações complexas que necessitam ser 

estudadas, analisadas, problematizadas, compreendidas e continuamente 

transformadas (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 921).  
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 Segundo Gatti e Nunes (2009), esses cursos estariam proporcionando vivências mais 

significativas para a construção da prática pedagógica dos futuros professores de Matemática. 

Elas ressaltam, ao analisar as matrizes curriculares, que há desequilíbrio entre a formação 

específica da Matemática pura e a formação para a docência e que no estudo notaram pouca ou 

quase nenhuma formação integradora.  

Diante dessas concepções, compreende-se que os saberes do futuro professor de 

Matemática constituem-se de diversas naturezas, pois o professor, na sua atuação profissional, 

desenvolve uma atividade de relação com suas crenças sobre o sistema educacional, com o 

mundo, com os sujeitos; enfim, é um saber de relação, como propõe Charlot (2001). Mantendo 

o nosso olhar nessa perspectiva e reconhecendo que no campo da Matemática  a tensão se dá 

entre os Matemáticos Acadêmicos e os Educadores Matemáticos, a determinação dos 

programas de ensino da formação inicial dos futuros professores de Matemática diretamente 

impactada. Diante disso, ressaltamos a importância de pensar um espaço de diálogo, de resgate 

da dimensão humana tanto do estudante quanto do professor e a valorização dos diversos 

saberes no ambiente escolar. 

Muitos pesquisadores da área de Educação Matemática vêm discutindo a formação 

inicial dos futuros professores de Matemática. Segundo Moreira (2004), os professores de 

Matemática tiveram em sua grande maioria a experiência com o processo de ensino-

aprendizagem associado ao modelo tradicional; ela esclarece que “isto é, as suas aprendizagens 

formais basearam-se essencialmente na memorização, no treino de procedimentos rotineiros e, 

enquanto estudante, não foi na generalidade envolvido na construção da sua própria 

aprendizagem” (CRAWFORD; ALDER, 1996, apud MOREIRA, 2004, p. 32). Essa realidade 

também é observada por Domite (2004, p. 419) ao afirmar que “o educando não tem estado de 

todo fora das propostas de formação de professores, mas também não está dentro”. O curso de 

Licenciatura em Matemática vem sofrendo muitas críticas como essa; segundo Fiorentini e 

Oliveira (2013), essas críticas são referentes aos 

currículos, sobretudo às disciplinas específicas, às metodologias de ensino de aulas, 
ao distanciamento ou desconexão entre a prática de formação e as práticas de ensinar 

e aprender na escola básica, à falta do diálogo ou inter-relação entre as disciplinas 

específicas e as de formação didático-pedagógica, ao isolamento do estágio, entre 

outras (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p. 920). 

 

 Entendemos que outra crítica pertinente está associada ao exagero na formação teórica 

da Matemática em detrimento de uma formação holística e mais pautada na prática social. 

Fiorentini (2005), apoiado nas ideias de Shulman (1986), é enfático ao dizer que:  
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saber Matemática para ser matemático não é a mesma coisa que saber 

Matemática para ser professor de Matemática. Ele não defende que o 

licenciado deva ter uma Matemática inferior ou mais simples que o 

bacharel. Se, para o bacharel, é suficiente ter uma formação técnico-

formal da Matemática – também chamada de formação sólida da 

Matemática –, para o futuro professor, isso não basta (FIORENTINI, 

2005, p. 109). 

 

 A formação de professores é um processo complexo, segundo Serrazina (2012, p. 267); 

a autora esclarece que “ser professor sempre foi uma profissão complexa. Essa complexidade 

tem tendência a acentuar-se com a incerteza e a imprevisibilidade que caracterizam este início 

do século XXI”. Essa complexidade é visível nos cursos de licenciatura, pois o professor é um 

profissional que se forma no mesmo espaço em que irá atuar futuramente – a sala de aula.  

Segundo Fiorentini (2005), nos cursos de Licenciatura em Matemática percebemos 

algumas desconexões entre os professores responsáveis pelas disciplinas voltadas para os 

elementos da Matemática e aqueles responsáveis pelas disciplinas de cunho pedagógico; com 

isso, muitas vezes os estudantes da licenciatura vivenciam no dia a dia da sua formação, 

modelos e estratégias pedagógicas diferentes das teorias educacionais. Para Tardif (2002), os 

futuros professores já vivem nas salas de aulas das escolas e das universidades em torno de 16 

anos imersos no processo de ensino-aprendizagem, e essa experiência é formadora, pois esses 

futuros professores internalizam “crenças, valores, representações e certezas sobre a prática do 

ofício de professor” (TARDIF, 2002, p. 20), o que torna a formação desse profissional ainda 

mais complexa. 

Em geral observamos que, seja na Educação Básica, seja no Ensino Superior, o 

conhecimento que o estudante traz da sua vida cotidiana não é valorizado no espaço escolar. 

Essa preocupação vem aparecendo nos textos e entrevistas de vários autores da área da 

Educação e da Etnomatemática. Freire (2009) ressalta esse aspecto ao afirmar: 

A vida que vira existência se matematiza. Para mim, e eu volto agora a esse ponto, eu 

acho que uma preocupação fundamental, não apenas dos matemáticos mas de todos 

nós, sobretudo dos educadores, a quem cabem certas decifrações do mundo, eu acho 

que uma das grandes preocupações deveria ser essa: a de propor aos jovens, 

estudantes, estudantes homens do campo, que antes e ao mesmo em que descobrem 

que 4 por 4 são 16, descobrem também que há uma forma matemática de estar no 

mundo (ENTREVISTA: D’AMBROSIO, FREIRE, DOMITE, 2009). 

 

Diante dessa realidade, é importante conhecer o contexto sociocultural dos estudantes, 

dos professores e da comunidade escolar, visando proporcionar a experiência de matematizar e 

de estar no mundo.  

Outro aspecto que foi evidenciado tanto por Freire (2005) quanto por D’Ambrosio 

(1985) é a certeza de que a educação é um ato político; isso implica que o educador tenha plena 
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consciência das possibilidades políticas de sua prática. Contudo, a formação deficiente dos 

educadores é um problema apontado pelos dois autores. Nessa direção, D’Ambrosio (1993) faz 

duras críticas ao sistema de formação docente, principalmente dos professores de Matemática, 

que, a seu ver, são 

carregados de obsolescência e preconceitos inevitáveis, embutidos na formação do 

professor e na sua própria ação. O conceito de reciclagem e atualização, como uma 

medida destinada a aliviar esta obsolescência, é absolutamente insuficiente e não 

atinge esse objetivo. Faz-se necessário um outro professor, formado de outra maneira 

e com a capacidade de renovar seus conhecimentos como parte integrante de sua 

preparação profissional. Além disso, um professor conscientizado do seu papel tem 

sua ação bem mais ampliada é certamente mais empolgante do que a de um mero 

transmissor de informação na função de professor (D’AMBROSIO, 1993, p. 49). 

 

As falhas na formação do educador devem ser analisadas com uma visão mais 

abrangente do processo. Um educador “conscientizado” precisa ser formado de “outra 

maneira”; acreditamos que a Etnomatemática, por seu caráter libertador, pode trazer inúmeras 

contribuições aos futuros professores de Matemática. 

 Alguns autores da Etnomatemática, como Gerdes (1996), Stillman e Balatti (2001), 

Domite (2004), Moreira (2004) e Monteiro (2004), sinalizam algumas possibilidades de 

contribuição da Etnomatemática para a formação inicial dos professores de Matemática. 

Segundo Gerdes (1996, p. 126), é essencial incluir na formação inicial do professor o desejo e 

a preocupação deles em “investigar as ideias e as práticas das suas próprias comunidades 

culturais, étnicas e linguísticas e procurar formas de construir o seu ensino a partir delas (...) e 

para construir, para entendimento mútuo, o respeito e a valorização das (sub)culturas e 

atividades”. Esse autor enfatiza a necessidade de desenvolver nos futuros professores a busca 

por conhecer as práticas matemáticas locais e o contexto sociocultural a que ele, os estudantes 

e a escola onde leciona pertencem. 

 Stillman e Balatti (2001), complementando a proposta de Gerdes (1996), afirmam que 

na perspectiva Etnomatemática é preciso que o futuro professor de Matemática seja também 

um pesquisador da sua própria prática, tornando-se um professor pesquisador, desenvolvendo 

sua capacidade de problematizar e investigar.  

 Domite (2004) ressalta que um dos pilares da Etnomatemática é a valorização da 

aprendizagem que o estudante traz do seu cotidiano, é “lidar com as aprendizagens de fora da 

escola e da escola” (DOMITE, 2004, p. 420). Essa postura irá contribuir para que os futuros 

professores estabeleçam conexões com os estudantes e com outras áreas de conhecimento. 

 Outro aspecto importante é apresentado por Monteiro (2004) quando afirma que, na 

perspectiva da Etnomatemática, a escola deixa de ser um espaço ou local de transmissão de 
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conhecimento para ser um espaço de “interlocução entre diferentes saberes”. Monteiro (2004) 

argumenta que 

a instituição escola precisa, assim, se preparar para ser, nos próximos anos, mais que 

um espaço para a difusão do saber; será necessário gerar condições de: interlocução 

entre diferentes saberes; articulação entre igualdade e diferença, entre tempo e espaço, 

ou seja (...) a escola está desafiada a ser um espaço de cruzamento de saberes e 
linguagens, de educação intercultural e construção de uma nova cidadania 

(MONTEIRO, 2004, p. 436). 

 

 A Etnomatemática pode fornecer aos futuros professores de Matemática elementos para 

ajudá-los a mediar na discussão e no diálogo dos diversos saberes. Enfim, nós concordamos 

com Moreira (2004) quando ela afirma que, 

na sua especificidade, o enfoque situa-se ao nível da inclusão do conhecimento 

etnomatemático na formação inicial de professores e de um desenvolvimento 

profissional em torno da ideia do professor investigador etnomatemático, isto é, um 

professor apto a investigar as práticas matemáticas fora da escola e a enquadrá-las e 

desenvolvê-las pedagogicamente, sendo essencial uma visão transdisciplinar do 
conhecimento e uma discussão em torno do papel social da escola e da construção do 

conhecimento escolar (MOREIRA, 2004, p. 9). 

 

 Nesse sentido, a autora sinaliza que trazer reflexões acerca do papel social da escola e 

da construção do conhecimento escolar na formação inicial pode ampliar a visão de educação 

dos futuros professores. Diante dessa perspectiva, é necessário que os futuros professores de 

Matemática possam ter contato com todas as possibilidades, inquietações e fundamentações 

que emergem da Etnomatemática; reconhecendo-a como elemento potente para uma formação 

de professores que fomente uma postura e uma prática mais criativas, críticas e reflexivas e 

voltadas para a especificidade sociocultural dos estudantes, D’Ambrosio (2005), Domite (2004) 

e Ribeiro (2006) inquietam a todos ao questionar se essas dimensões de fato vêm sendo 

abordadas nos cursos de Licenciatura em Matemática. E nós trazemos a seguinte inquietação: 

quais as marcas que a disciplina Etnomatemática na Licenciatura deixa nos futuros professores 

de Matemática? 
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3. CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

 

Não se pode descobrir novas terras sem aceitar perder de vista a costa por um longo tempo. 

André Gide 

 

Neste capítulo retomo a questão principal da pesquisa e seus objetivos, para depois 

apresentar as estratégias metodológicas que foram utilizadas. A questão principal deste estudo 

é: quais as marcas que a disciplina Etnomatemática, na licenciatura, deixa nos futuros 

professores de Matemática? Para responder à questão principal e contemplar esse objetivo, 

optamos por uma pesquisa qualitativa.  

 

3.1. Os caminhos da pesquisa 

 

A decisão por trabalhar a partir de um olhar qualitativo justifica-se pelo interesse na 

perspectiva dos sujeitos no contexto ligado ao comportamento das pessoas na formação da 

experiência. Segundo Bogdan e  Biklen (1994, p. 16), em Educação a investigação qualitativa 

assume muitas formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos, privilegiando a 

compreensão dos comportamentos com base nas perspectivas dos sujeitos da investigação. A 

pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001), abrange o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que impulsiona a um aprofundamento das relações e 

dos processos ressaltando a proposta qualitativa deste trabalho.  

Esta investigação envolveu levantamento bibliográfico, entrevistas e questionários com 

pessoas que tiveram experiências práticas com a questão de pesquisa, configurando assim uma 

pesquisa exploratória que visa maior proximidade com o objeto de estudo na busca por trazer 

contribuições para a reflexão sobre ele. A identificação do tipo de pesquisa possibilita melhor 

organização dos procedimentos técnicos de coleta de dados e análise deles, o que 

consequentemente contribui para melhor entendimento dos fatos a serem estudados. 

Iniciei o curso de Doutorado com a proposta de pesquisar as contribuições da 

Etnomatemática para a formação inicial dos futuros professores de Matemática, porém tinha 

muitas ideias que, ao cursar as disciplinas, fui modificando, reorganizando e, no final do 

segundo ano, o objeto de pesquisa foi se delineando para mim de forma mais clara. Sabia que 

esta pesquisa tinha muito a ver com a minha trajetória de vida e profissional e a vi como a 

possibilidade de contribuir para as discussões sobre a formação de professores. 
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Na fase exploratória da pesquisa me deparei com a escolha do campo para desenvolvê-

la. Com o intuito de responder à nossa questão de pesquisa, foi feito o levantamento das 

universidades públicas do Brasil que possuem cursos de Licenciatura em Matemática ativos. 

Esse levantamento foi feito por meio do e-MEC, pelo fato de ser a base de dados oficial de 

informações relativas às Instituições de Educação Superior – IES e cursos de graduação do 

Sistema Federal de Ensino no Brasil, sendo facultativo às IES do Sistema Estadual de Ensino 

fazer parte do seu cadastro. 

Visando verificar a quantidade de cursos de Licenciatura em Matemática ativos no 

Brasil, foi feita a consulta avançada no e-MEC com os seguintes parâmetros: busca por (curso 

de graduação); Categoria administrativa (pública federal); Organização acadêmica 

(universidade); Tipo de credenciamento (presencial); e Situação (ativa). Essa busca resultou em 

433 instituições em todo o país. Reconhecemos que a escolha desse recurso pode limitar nosso 

acesso a alguns cursos, seja pelo tempo que é necessário para a disponibilização dos dados na 

plataforma, seja pela falta da atualização dos dados de alguns cursos nessa plataforma, seja pelo 

fato de ser facultativo às instituições estaduais de Ensino Superior. 

Logo após essa etapa, iniciamos uma busca para identificar quais cursos apresentam 

componentes curriculares que contenham no nome a expressão Etnomatemática. Para essa 

identificação, acessamos a matriz curricular ou o projeto pedagógico do curso na página 

eletrônica de cada campus. 

As IES que não disponibilizaram o plano pedagógico do curso ou a matriz curricular 

foram desconsideradas, devido à impossibilidade de conseguirmos informações. A partir dos 

parâmetros fixados anteriormente, encontramos nove cursos de Licenciatura em Matemática de 

universidades públicas do Brasil que possuem em sua matriz curricular uma disciplina que 

apresente no título a palavra Etnomatemática. Apresento a seguir as universidades que foram 

identificadas nesse levantamento. 
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Tabela 3: Universidades e seu componente curricular 

Universidade Campus Região Componente curricular 

Universidade Federal 

do Pampa 

Itaqui Sul Etnomatemática e 

Modelagem Matemática 

na Educação Básica 

Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul 

Paranaíba Centro-Oeste Educação e 

Etnomatemática 

Universidade Estadual 

do Centro-Oeste 

Guarapuava Centro-Oeste Etnomatemática 

Universidade Federal 

de Uberlândia 

Pontal Sudeste Matemática e cultura: 

Etnomatemática 

Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro -

Faculdade de 

Educação da Baixada 

Fluminense 

Baixada 

Fluminense 

Sudeste Cultura e Etnomatemática 

Universidade Estadual 

Paulista Júlio de 

Mesquita 

Ilha Solteira Sudeste Etnomatemática 

Universidade Federal 

de São João del-Rei 

São João del-Rei/ 

Santo Antônio 

Sudeste Etnomatemática 

Universidade Federal 

Fluminense 

Pádua Sudeste Educação Matemática e 

Etnomatemática 

Universidade Federal 

do Amapá 

Amapá Norte Educação Ambiental e 

Etnomatemática 

Fonte: Autoras (2018). 

 

Visando coletar dados atuais, estabelecemos como critério que esse componente 

curricular tenha sido ofertado nos anos de 2018 e 2019; assim, foram desconsideradas as IES 

que ofertaram a disciplina apenas uma vez ou que por opção não desejaram fazer parte da 

pesquisa. Esse parâmetro foi estabelecido visando estabelecer um contato com os alunos que 

cursaram a disciplina e ainda estariam como ativos no curso. Com base nos parâmetros fixados, 

encontramos cinco cursos de Licenciatura em Matemática de universidades públicas do Brasil 

que possuem em sua matriz curricular uma disciplina que apresente no título a expressão 

Etnomatemática. As universidades e os nomes das disciplinas que foram identificadas nesse 

levantamento são: Universidade Federal de Uberlândia (campus Pontal) – Matemática e cultura: 

Etnomatemática; Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Faculdade de Educação da 

Baixada Fluminense) – Cultura e Etnomatemática; Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita (campus Ilha Solteira) – Etnomatemática; Universidade Federal de São João del-Rei 

(campus Santo Antônio) – Etnomatemática; e Universidade Federal Fluminense (campus 
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Pádua) – Educação Matemática e Etnomatemática. É importante ressaltar que a disciplina 

oferecida pela Universidade Federal de Uberlândia foi ofertada em 2019, porém não conseguiu 

o número mínimo de estudantes para formar uma turma. Como nosso critério foi a oferta da 

disciplina no ano de 2018/2019, a universidade em questão foi mantida em nossa pesquisa e 

realizamos a entrevista com a professora responsável pela disciplina. Apresentamos a seguir as 

universidades que foram identificadas neste levantamento. 

 

                Tabela 4: Universidades pesquisadas e seus componentes curriculares 

Universidade Campus Região Componente curricular 

Universidade Federal de Uberlândia Pontal Sudeste Matemática e cultura: 

Etnomatemática 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Faculdade 

de Educação da Baixada Fluminense 

Baixada Fluminense Sudeste Cultura e Etnomatemática 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Ilha Solteira Sudeste Etnomatemática 

Universidade Federal de São João del-Rei São João del-Rei / 

Santo Antônio 

Sudeste Etnomatemática 

Universidade Federal Fluminense Pádua Sudeste Educação Matemática e 

Etnomatemática 

Fonte: Autoras (2018). 

 

O mapa abaixo foi elaborado considerando as universidades públicas que apresentam 

um componente curricular com a expressão Etnomatemática. Esse mapa nos ajuda a perceber a 

predominância dessa ocorrência na Região Sudeste do Brasil. 

 

Figura 1: Universidades que foram identificadas no levantamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoras (2020). 
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No mapa anterior podemos notar a predominância na Região Sudeste; para explicar esse 

fato, levantamos possíveis explicações; a primeira delas seria a dificuldade das universidades 

de manter seus cadastros atualizados no e-MEC e no site oficial da instituição. O segundo fator 

pode estar relacionado ao fato de o cadastro das universidades públicas estaduais ser facultativo 

nessa plataforma; com isso, algumas instituições estaduais podem não ter sido contempladas. 

Essa parte da pesquisa é caracterizada como uma fase documental, pois, segundo Gil (2010, p. 

30), “a pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades 

diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação etc.”. No caso desta pesquisa, a 

ementa da disciplina e o projeto pedagógico do curso ou projeto político-pedagógico são 

documentos para a autorização e reconhecimento dos cursos de graduação junto ao Ministério 

da Educação.  

Ao definir os cinco cursos de licenciatura em Matemática, buscou-se olhar atentamente 

para a originalidade de cada um deles, o que configura uma proposta de estudo de caso. Essa 

perspectiva tem como objetivo compreender os sujeitos, além de tentar estabelecer relações do 

que foi observado com fundamentação teórica. Mesmo que algumas semelhanças com outros 

estudos sejam percebidas, o pesquisador volta seu olhar para o caráter singular daquilo que está 

sendo observado. Ou seja, “quando queremos estudar algo de singular, que tenha um valor em 

si mesmo, devemos escolher o estudo de caso” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 17). 

Esta pesquisa busca analisar um grupo específico de pessoas – os professores que 

ministram a disciplina de Etnomatemática e os estudantes que já vivenciaram a disciplina, além 

das atividades pedagógicas desenvolvidas nela. Esses elementos remetem ao estudo de caso. 

Como analisaremos mais de uma universidade, esta pesquisa se configura como estudo de 

múltiplos casos, como afirmam Bogdan e Bilklen (2010, p. 97): “Quando os investigadores 

estudam dois ou mais assuntos, ambientes ou bases de dados, realizam estudos de caso 

múltiplos”. 

Na busca por ouvir os sujeitos que estão “empenhados a ensinar e aprender” no cotidiano 

da escola, optei pelo uso de entrevistas e questionários. A entrevista é um instrumento 

importante, pois o discurso do professor fornece elementos preciosos para perceber como se 

deu a construção de seus saberes. Sendo assim, Nóvoa (2008) afirma que: 

O discurso que (os professores) elaboram, se não constitui a realidade vivida, dá no 

entanto, conta do sentido e significado que essa vivência assume no presente para o 

sujeito de enunciação e é revelador de traços de esquemas de atuação, encontrados 

então, que continuam a dar respostas “natural” a problemas enfrentados no cotidiano 

(NÓVOA, 2008, p. 162). 
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Assim, percebe-se que os professores, ao elaborarem suas respostas, recorrem à sua 

história de vida para compreender e reafirmar sua identidade e seu trabalho, evidenciando as 

marcas deixadas ao longo do tempo. Como esta pesquisa se propôs a ouvir a perspectiva de 

alguns sujeitos, foi necessário submetê-la na Plataforma Brasil, que emitiu, por meio do parecer 

nº 3.915.356, a sua aprovação, conforme o Anexo 2. 

No mês de novembro de 2018, enviei um email aos coordenadores dos cursos de 

Licenciatura em Matemática apresentando a pesquisa e buscando estabelecer parceria com a 

IES. No decorrer dos meses, entrei em contato com os professores para agendar as entrevistas. 

Conforme acordado com os docentes, utilizaremos nomes fictícios para representá-los. Os 

professores participantes serão chamados de Carla, Denise, Fábia, Georgia e Joaquim.  

No dia 27 de novembro de 2018, às 16h35min, realizamos a entrevista com a professora 

Georgia, da UERJ, com duração de 1h36min, sendo realizada por chamada de vídeo pelo 

aplicativo WhatsApp e gravada em mp4. Foi necessário um novo contato com a professora para 

sanar algumas dúvidas. Esse novo contato aconteceu no dia 5 de outubro de 2020, às 14h21min 

e teve a duração de 19 minutos. 

No dia 27 de março de 2019, às 14h15min, realizamos a entrevista com a professora 

Carla, da Universidade Federal de Uberlândia, e teve duração de 1h44min; também foi realizada 

por chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp e gravada em mp4.  

No dia 24 de abril de 2019, às 13h11min, realizamos a entrevista com o professor 

Joaquim, da UFF; a conversa durou 1h29min, sendo realizada pelo Skype e gravada em mp4.  

No dia 14 de maio de 2019, às 16h realizamos a entrevista com a professora Fábia, da 

Universidade Federal de São João del-Rei, e teve a duração de 1h13min, sendo realizada por 

chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp e gravada em mp4. 

No dia 25 de maio de 2019, às 14h, realizamos a entrevista com a professora Denise, da 

Unesp, com duração de 1h24min; foi realizada por chamada de vídeo pelo aplicativo WhatsApp 

e gravada em mp4. 

Todas as entrevistas foram feitas via chamada de vídeo ou Skype, devido ao fato de a 

investigadora ou o programa não possuírem recursos financeiros para o deslocamento para tal 

atividade. Os professores devolveram o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

(TCLE) assinado por email.  

No total foram registradas 7h26min de gravação, que foram posteriormente transcritas 

e analisadas. Durante toda a coleta dos dados, eu me mantive atenta às falas dos sujeitos 

envolvidos. A escolha da entrevista foi baseada em Bogdan e Biklen (1994), que afirmam que 
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a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio 

sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo (BOGDAN; BIKLEN, 

1994, p. 134). 

 

Tendo em vista que a grande vantagem da entrevista, segundo Ludke e André (1986, p. 

34), está em “permitir a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer informante”, optei por fazer entrevistas do tipo semiestruturadas, pois permitia 

acrescentar perguntas a partir das repostas dadas pelos sujeitos. 

O roteiro da entrevista era composto por uma parte de identificação dos sujeitos da 

pesquisa e por perguntas que evidenciavam o objeto da investigação, disponível no Anexo 1. 

Durante o processo de transcrição das entrevistas, mantive a maior precisão possível em relação 

às falas dos sujeitos da pesquisa. 

Apesar de saber que durante as entrevistas as suas falas seriam gravadas, os sujeitos da 

pesquisa não apresentaram nenhum desconforto. Assim, realizei as entrevistas individualmente, 

iniciando e terminando no mesmo dia. Estabeleci com eles o compromisso de apresentar os 

resultados da pesquisa. No dia 23 de julho de 2020, das 16 horas às 18 horas, apresentei alguns 

resultados parciais da pesquisa à turma que estava cursando a disciplina Etnomatemática na 

Unesp no primeiro semestre de 2020, conforme a declaração disponível no Anexo 3. Os 

professores disponibilizaram alguns trabalhos finais da disciplina que foram realizados pelos 

estudantes. 

Para ouvir os estudantes que já cursaram a disciplina, foi elaborado um questionário 

digital pelo Google Forms, devido ao fato de termos sujeitos em diferentes estados do Brasil, 

com as perguntas discursivas disponíveis no Anexo 4. A seleção dos estudantes foi realizada a 

partir de um “email convite” no qual constava a apresentação da pesquisa e o link do Google 

Forms. O link foi também disponibilizado pelo aplicativo WhatsApp para os professores, 

visando uma comunicação mais imediata e fácil com os estudantes. 

O formulário ficou aberto de março a novembro de 2019. Tivemos 32 estudantes 

respondendo o questionário; 13 da UERJ/FEBF, 9 da UFF, 7 da Unesp e 3 estudantes da 

Universidade Federal de São João del-Rei. Lembrando que a universidade UFU ofertou a 

disciplina, porém teve um número insuficiente de alunos interessados o que impactou sua 

realização. Os estudantes aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) no 

instante em que responderam e clicaram em enviar o questionário eletrônico. Foram 

representados como Estudante 1, Estudante 2... de acordo com a ordem que responderam o 

questionário, e atribuímos a primeira letra do nome do seu professor após o número; por 
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exemplo, Estudante 1 G significa o primeiro estudante que respondeu o questionário e é aluno 

da professora Georgia. 

Nesse sentido, ouvimos de cada curso que apresentou a disciplina com a expressão 

Etnomatemática: o professor atual da disciplina e estudantes que já a cursaram. Tivemos ao 

todo 37 sujeitos para pesquisa: cinco professores que lecionam a disciplina Etnomatemática e 

32 estudantes que já a cursaram. 

As entrevistas feitas com os professores, somadas aos questionários respondidos pelos 

estudantes, corroboraram para a percepção sobre as marcas que a disciplina Etnomatemática 

deixou na formação inicial desses futuros professores de Matemática.  

  

3.2. Perspectiva para a análise dos dados 

 

 Com o objetivo de analisar os dados coletados na pesquisa, escutei as entrevistas 

gravadas com os professores e li e reli as transcrições das entrevistas e as respostas dadas pelos 

estudantes no questionário, sempre tendo em mente a pergunta que motivou esta pesquisa. 

Iniciei então o processo de análise dos dados; segundo Bogdan e Biklen (1994), 

a análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições 

de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo acumulados, 

com objetivo de aumentar sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe 

permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise envolve o trabalho com 

dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 

padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão 
sobre o que vai ser transmitido aos outros (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). 

 

Nesse sentido, busquei correlacionar os dados que emergiram da pesquisa ao referencial 

teórico adotado para fazer a análise. Como metodologia de análise de dados, optei pela Análise 

Textual Discursiva, pois esse processo é considerado uma tempestade de ideias e possibilita 

visualizar novas conexões e relações aos fenômenos estudados (MORAES, 2003). 

 A primeira etapa dessa metodologia é reunir um conjunto de informações sistematizadas 

em forma de texto ou outras representações gráficas e recebe o nome de Corpus. A próxima 

etapa é a desconstrução; nessa fase ocorre a derivação do Corpus em elementos textuais 

significativos na busca pela emersão das unidades de análise tendo como parâmetro os objetivos 

da pesquisa. Posteriormente é feita a categorização, na tentativa de estabelecer articulações 

entre as unidades de análise. Na última etapa construímos um texto interpretativo com base nas 

categorias. Ao final, realizamos o cruzamento de dados da análise documental e da análise dos 

questionários e das entrevistas, visando buscar elementos que apontem as possíveis marcas da 

Etnomatemática para a formação inicial dos futuros professores d 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

 

 

O contexto da pesquisa 
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo, cada passo deve ser ele próprio um 

objetivo em si mesmo, ao mesmo tempo que nos leva para diante. 

Johann Goethe 

 

Este capítulo tem o intuito de descrever resumidamente os contextos nos quais a 

pesquisa foi realizada. Para facilitar sua compreensão, dividimos o texto em dois momentos. 

No primeiro apresentamos algumas informações relacionadas à localização das universidades, 

os contextos socioeconômicos das cidades, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que 

é utilizado para medir o grau de desenvolvimento de determinada cidade ou país no que tange 

a educação (anos de escolaridade), saúde (expectativa de vida) e renda (per capita). Após essa 

breve contextualização, apresentamos dados relevantes do curso e da sua matriz curricular, 

visando sinalizar as especificidades de cada curso.  

As universidades que participaram da pesquisa foram: Universidade Federal de 

Uberlândia (campus Pontal); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Faculdade de 

Educação da Baixada Fluminense); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita (campus 

Ilha Solteira); Universidade Federal de São João del-Rei (campus São João del-Rei); e 

Universidade Federal Fluminense (campus Pádua).  

No segundo momento revelamos alguns elementos do perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Iniciamos com a apresentação dos professores e posteriormente dos estudantes que participaram 

da investigação. Participaram ao todo 37 sujeitos para a pesquisa: cinco professores que 

lecionam as disciplinas vinculadas à Etnomatemática e 32 estudantes que já as cursaram. Como 

relatamos no capítulo anterior os professores realizamos entrevistas semiestruturadas; com os 

estudantes, realizamos um questionário no Google Forms.  

Conforme acordado com os docentes, utilizaremos nomes fictícios para representá-los. 

Os professores participantes serão chamados de Carla, Denise, Fábia, Georgia e Joaquim. 

Tivemos 32 estudantes respondendo o questionário; 13 da UERJ/FEBF, 9 da UFF , 7 da Unesp 

e 3 da Universidade Federal de São João del-Rei; eles foram representados como Estudante 1, 

Estudante 2... de acordo com a ordem em que responderam o questionário. 
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4.1. A licenciatura da UFF – campus Santo Antônio de Pádua 

 

Segundo o projeto político-pedagógico do curso, a Universidade Federal Fluminense 

(UFF) iniciou suas atividades na cidade de Santo Antônio de Pádua em 1984. Essa cidade se 

localiza na região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, conforme o mapa a seguir. 

 

Figura 2: Mapa do Estado do Rio de Janeiro, indicando o município de Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a cidade tem área territorial de 603,633 km², população estimada em 42.594 

pessoas e índice de desenvolvimento humano municipal de 0,718. Trata-se de uma cidade 

pequena; suas principais atividades econômicas são a agricultura, a pecuária, a indústria de 

pedras decorativas e o turismo. 

A UFF, segundo o seu PPC, iniciou suas atividades com o curso de Licenciatura em 

Matemática e contava com poucos professores concursados; suas atividades eram 

desenvolvidas no Colégio de Pádua e no CIEP Anaídes Panaro Caldas. Esse curso foi criado 

pela Resolução nº 141, de 26 de dezembro de 1984, do Conselho Universitário, e reconhecido 

por meio da Portaria nº 1.902, de 18 de outubro de 1991, do Conselho Federal de Educação 

(CFE) e se constitui como a primeira experiência da Universidade Federal Fluminense de 

interiorização um curso de licenciatura. 

Fonte : Fundação Ceperj, disponível no site: https://escolaeducacao.com.br 

https://escolaeducacao.com.br/
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O projeto de uma unidade de formação de professores em Pádua foi incorporado ao 

Plano de Desenvolvimento da UFF e foi concretizado com o auxílio do Reuni. O Instituto do 

Noroeste Fluminense de Educação Superior (Infes) teve sua criação aprovada pela Resolução 

CUV nº 75, de 27 de maio de 2009. Nos últimos cinco anos, o Infes se expandiu e em 2020 

oferta os cursos de Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Ciências Naturais, Computação e 

Física, um bacharelado em Matemática e, em breve, do curso de Educação do Campo, além dos 

bacharelados em Engenharia de Produção, Administração e Ciências Contábeis. Essa expansão 

pode ser vista por meio das fotos da UFF - campus Santo Antônio de Pádua, apresentadas a 

seguir. 

 

Figura 3: Prédio da Universidade Federal Fluminense - campus Pádua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Fonte: Site oficial UFF-Pádua, disponível em: http://infes.uff.br/. 

 

O curso de Licenciatura em Matemática, segundo o site oficial da instituição, tem como 

objetivo formar professores com nível superior que podem assumir o ensino de Matemática a 

partir da 6° ano do Ensino Fundamental e têm condições legais e de formação especializada 

para atuar junto às turmas do segundo segmento do Ensino Fundamental. O PPC preconiza que, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, o curso pode contribuir para a “melhoria da 

qualidade da educação na região, habilitando e aperfeiçoando profissionais para o exercício do 

magistério” (PPC, 2014). 

http://infes.uff.br/
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A matriz curricular do curso é organizada em no mínimo nove semestres e máximo de 

catorze, com carga horária obrigatória de 2.830 horas e optativa de 150 horas, carga horária 

optativa de ênfase de 60 horas e de atividade complementar de 200 horas, totalizando 3.240 

horas. 

 

4.2. Licenciatura da UERJ – Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 

 

 A UERJ/FEBF iniciou o curso em 2003 na cidade de Duque de Caxias, no interior do 

Rio de Janeiro, segundo os dados do PPC. Essa cidade se localiza na Baixada Fluminense, 

conforme o mapa. 

 

Figura 4: Mapa do Estado do Rio de Janeiro, localizando o município de Duque de Caxias 

 

 

 

De acordo com os dados do IBGE, a cidade tem área territorial de 467,319 km², 

população estimada de 924.624 pessoas e índice de desenvolvimento humano municipal de 

0,71. As principais atividades econômicas são a indústria e o comércio. As industriais estão 

relacionadas ao segmento químico, petroquímico, metalúrgico, gás, plástico, mobiliário, têxtil 

e vestuário. 

O curso de Licenciatura em Matemática na UERJ/FEBF foi criado em 2002 pela 

Deliberação nº 036 – UERJ e reformulado pela Deliberação nº 14/2013, e faz parte do contexto 

Fonte: Fundação Ceperj, disponível no site https://escolaeducacao.com.br. 

https://escolaeducacao.com.br/
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de desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UERJ. A primeira turma 

iniciou-se em 2003 com 40 vagas para o período vespertino. Segue a foto da UERJ/FEBF - 

campus Duque de Caxias. 

 

Figura 5: Prédio da UERJ/FEBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site oficial da UERJ/FEBF disponível em www.febf.uerj.br. 

 

A UERJ/FEBF, em 2020, possui cursos de licenciatura nas áreas da Pedagogia, 

Matemática e Geografia que têm por finalidade a formação inicial para o exercício da docência 

na Educação Básica. Segundo o projeto político-pedagógico, os cursos de Licenciatura da 

UERJ/FEBF destinam-se “à formação de professores para atuar na Educação Básica e em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Entende-se que a docência 

também compreende a participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino” (Projeto Político Pedagógico do curso , p.7).  

Segundo o projeto político-pedagógico, esses cursos buscam formar professores para a 

Educação Básica que possam “refletir criticamente sobre sua ação no desenvolvimento e 

transformação da sociedade, sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem 

da Matemática e como investigador do conhecimento matemático” (PPPC, p. 17). 

http://www.febf.uerj.br/
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A matriz curricular é organizada em no mínimo oito períodos letivos e um máximo de 

doze, com a carga horária total de 3.420 horas, sendo destinadas 2.100 horas aos conteúdos 

científicos, pedagógicos e culturais; 120 horas às disciplinas eletivas; 480 horas ao Estágio 

Supervisionado; 480 horas à Prática de Ensino e 240 horas às atividades complementares. 

 

4.3. Licenciatura da UFU – campus Pontal 

 

 A FACIP/UFU no campus Pontal, em Ituiutaba, em Minas Gerais, iniciou suas 

atividades com o curso de Licenciatura em Matemática em 2007. A cidade se localiza no 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, conforme o mapa a seguir. 

 

Figura 6: Mapa do Estado de Minas Gerais, localizando o município de Ituiutaba 

 

Fonte: Mapa político do Estado de Minas Gerais (Foto: depositphotos), disponível em: 

https://www.estudopratico.com.br/mapa-minas-gerais/. 

 

Consultando  os dados disponíveis no IBGE, a cidade tem área territorial de 2.598,046 

km², população estimada de 105.255 pessoas e índice de desenvolvimento humano municipal 

de 0,739. As atividades econômicas da cidade estão baseadas no agronegócio de soja e milho, 

na presença de empresas do setor sucroalcooleiro e corporações como Nestlé, Coca-Cola e JBS-

Friboi. 

https://www.estudopratico.com.br/mapa-minas-gerais/
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De acordo com o projeto pedagógico do curso, a Resolução nº 02/2006, do Conselho 

Universitário da UFU, aprovou a criação do campus do Pontal. A primeira etapa indicou a 

implantação de nove cursos de graduação, entre eles o curso de Licenciatura em Matemática. 

Segue a foto da UFU - campus Pontal. 

 

Figura 7: Prédio da UFU - campus Pontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site oficial da UFU, disponível em http://www.facip.ufu.br/matematica.  

 

Nesse contexto, o curso tem como objetivo formar professores da Educação Básica para 

atuar em diferentes contextos: “a) cientes do seu papel social de educador; b) capazes de atuar 

de forma colaborativa e solidária, com espírito crítico e inovador; c) comprometidos com os 

valores inspiradores da sociedade democrática” (PPC, p. 10). 

A estrutura curricular da Licenciatura em Matemática é composta por três núcleos: o de 

Formação Específica, o de Formação Pedagógica e o de Formação Acadêmico-Científico-

Cultural. A carga horária curricular total é de 2.885 horas sendo 2565 horas de disciplina 

obrigatórias e 120 horas de disciplinas optativas e a carga horária mínima de Atividades 

Complementares é de 200 horas, totalizando o mínimo de 2.885 horas para a integralização 

curricular. A Licenciatura em Matemática da FACIP/UFU tem duração de 4,5 anos. 

 

http://www.facip.ufu.br/matematica
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4.4. Licenciatura da UFSJ – campus Santo Antônio 

 

O curso de Matemática da USFJ iniciou suas atividades na cidade de São João del-Rei 

- campus Santo Antônio em 2002, segundo o PPC. Essa cidade se localiza na região de Campo 

das Vertentes, como apresenta o mapa abaixo. 

 

Figura 8: Mapa do Estado de Minas Gerais, como localização de São João del-Rei 

 

Fonte: Mapa político do Estado de Minas Gerais (Foto: depositphotos), disponível no link 

https://www.estudopratico.com.br/mapa-minas-gerais/. 

 

Com base nas informações disponibilizadas pelo IBGE, a cidade tem área territorial de 

452,002 km², população estimada de 90.497 pessoas e índice de desenvolvimento humano 

municipal de 0,758.  

Autorizado em outubro de 2001 e reconhecido em maio de 2005, é oferecido na UFSJ 

desde 2002. Segundo o projeto político-pedagógico do curso, a UFSJ está inserida em uma 

região com grande variedade de cursos universitários públicos, porém, no que diz respeito a 

cursos de formação de professores, o oferecimento do curso de Matemática veio preencher uma 

lacuna. As principais atividades econômicas estão concentradas na produção agrícola e de 

empresas nas áreas de têxteis, metalurgia e alimentícia. 

Com base no PPC, o curso foi autorizado pela Portaria nº 2.210 do Ministério da 

Educação, em 11 de outubro de 2001. O curso de Licenciatura em Matemática presencial da 

UFSJ está sob responsabilidade da Comat (Coordenadoria do Curso de Matemática) e tem como 

https://www.estudopratico.com.br/mapa-minas-gerais/
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objetivo “formar o professor de Matemática para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio da Educação Básica” (PPC, 2019, p. 14). Segue a foto da UFSJ – São João 

del-Rei, campus Santo Antônio. 

 

Figura 9: Prédio da UFSJ em São João del-Rei, campus Santo Antônio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site oficial da UFSJ –Campus Santo Antônio, disponível em https://www.ufsj.edu.br/. 

 

A integralização do currículo deve ocorrer no mínimo em nove semestres, com prazo 

máximo para finalizar de 13 semestres. A carga total do curso é 3.207 horas, sendo 407 de 

prática como componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; 400 

dedicadas ao estágio supervisionado; 2.200 dedicadas às atividades formativas estruturadas dos 

núcleos e 200 de atividades teórico-práticas de aprofundamento. O curso apresenta o núcleo de 

estudos de formação geral e núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de 

atuação profissional. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufsj.edu.br/
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4.5. Licenciatura da UNESP –campus Ilha Solteira 

 

Segundo seu PPC, o curso de Matemática iniciou suas atividades na Unesp - campus 

Ilha Solteira em 2002. Essa cidade se localiza na região noroeste do Estado de São Paulo, 

conforme mostra o mapa a seguir. 

 

Figura 10: Mapa do Estado de São Paulo, localizando Ilha Solteira 

 

Fonte: Mapa político do Estado de São Paulo disponível no link https://pt.dreamstime.com/ 

  

 

 De acordo com os dados disponíveis no IBGE, a cidade tem área territorial de 652,641 

km², população estimada de 26.788 pessoas e índice de desenvolvimento humano municipal de 

0,812. As principais atividades econômicas são produção pecuarista, agricultura 

(principalmente de feijão e de milho) e empresas de médio e pequeno porte que fabricam 

artefatos de alumínio, produtos de limpeza, confecções, queijo e derivados, móveis rústicos e 

equipamentos eletrônicos. 

 O curso de Licenciatura em Matemática da Unesp – campus de Ilha Solteira foi criado 

em 24 de maio de 2001, pela Resolução Unesp nº 26. Esse curso preconiza seus objetivos em 

cinco dimensões: Formação Específica, Formação Didático-Pedagógica, Formação Prática 

Reflexiva, Formação Transversal e Formação para Pesquisa.  

A seguir está a foto da Unesp - campus Ilha Solteira. 

 

https://pt.dreamstime.com/
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Figura 11: Prédio da Unesp - campus Ilha Solteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site oficial da Unesp – campus Ilha Solteira, disponível em: https://www2.unesp.br/ 

 

Segundo o projeto político-pedagógico, o curso tem por objetivo “formar professores de 

Matemática com domínio no conhecimento matemático e seus significados em diferentes 

contextos, no conhecimento pedagógico e no conhecimento pedagógico dos conteúdos 

matemáticos” (PPP, 2015, p. 12). A matriz curricular desse curso é organizada em um total de 

3.240 horas, sendo 1.650 em disciplinas contemplando a formação geral e de aprofundamentos 

da área específica e interdisciplinares; 960 horas em disciplinas didático-pedagógicas, 

contemplando formação no campo educacional; 420 horas de estágio supervisionado e 210 

horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

estudantes (ATPA). O prazo mínimo para integralização curricular é de quatro anos e o máximo 

é de oito anos. 

 

 

 

 

 

https://www2.unesp.br/
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4.6. Caracterizando os sujeitos da pesquisa 

  

Na busca por identificar, na perspectiva dos sujeitos, as contribuições da 

Etnomatemática para a formação docente, ouvimos os professores que ministraram a disciplina 

e os estudantes que já a cursaram. Nesse sentido, de cada curso que apresentou a disciplina 

Etnomatemática, elegemos como sujeitos da pesquisa o professor atual da disciplina e 

estudantes que já a cursaram. Tivemos ao todo 37 sujeitos para pesquisa: cinco professores que 

lecionam a disciplina e 32 estudantes que já a cursaram. 

Conforme acordado com os sujeitos da pesquisa, utilizamos nomes fictícios para 

representá-los. Os professores participantes da pesquisa serão chamados Carla, Denise, Fábia, 

Georgia e Joaquim. E identificaremos os estudantes como Estudante 1, Estudante 2 e assim por 

diante. Visando conhecer um pouco dos professores da disciplina, apresentamos um quadro de 

formação e atuação de cada professor participante da pesquisa, visando conhecer um pouco da 

sua trajetória acadêmica. 

 

Tabela 5: Quadro de formação e atuação dos professores participantes da pesquisa 
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Fonte: Autoras (2020). 

 

Observando o quadro, percebemos que boa parte dos professores vivenciou a formação 

acadêmica em universidades públicas e cursou Licenciatura em Matemática. Outro aspecto 

interessante reside no fato que todos os professores atuaram no mínimo três anos na Educação 

Básica e quatro anos no Ensino Superior. Podemos nos questionar: quem trabalhou na Educação 

Básica se torna mais sensível a Etnomatemática? Todos os professores participantes da pesquisa 

atuam na Educação há no mínimo 16 anos, o que pode sinalizar que esse é um grupo de 

professores experientes no que tange à docência. Diante da formação desses professores, 

podemos identificar que quatro dos cinco possuem título de doutorado, e apenas a professora 

Carla realizou o pós-doutorado. As professoras Carla, Fábia e Denise cursaram a graduação e 

prosseguiram os estudos no mestrado, diferentemente dos professores Joaquim e Georgia, que 

realizaram o curso de especialização antes do mestrado. Com base nessa trajetória, podemos 

sinalizar que esse grupo de professores teve mais de 10 anos de estudos e aprofundamentos 

após a sua formação inicial na graduação. 

Tivemos 32 estudantes participando da pesquisa, sendo 13 da UERJ/FEBF, 9 da UFF, 

7 da UNESP e 3 da Universidade Federal de São João del-Rei. O grupo de estudantes é formado 

por 23 pessoas que se intitularam do sexo feminino e 9 do sexo masculino. Segue a tabela com 

a distribuição dos estudantes por universidade. 

  

Tabela 6: Distribuição dos estudantes por universidade 

Universidade Mulheres Homens 

UERJ/FEBF 10 estudantes 4 estudantes 

UFF 9 estudantes 1 estudante 

UFSJ 2 estudantes 1 estudante 

Unesp 4 estudantes 3 estudantes 

Total 23 estudantes 9 estudantes 

Fonte: Autoras (2020). 

 

Nessa tabela percebemos que, dos estudantes que participaram da pesquisa, a maioria é 

de mulheres. Esse dado é interessante, pois nos estudos de Brech (2017) apenas cerca de 42% 

dos estudantes que iniciaram a graduação em Matemática no ano de 2014 eram mulheres, e o 

percentual oscila dependendo da região, mas não ultrapassa 50%. Nesse estudo a autora enfatiza 

que poucas mulheres se formam em Matemática e que tal realidade precisa ser pensada e 
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problematizada. Voltando o nosso olhar para esse pequeno grupo de estudantes, identificamos 

um percentual de 62% de participação feminina na pesquisa, representando assim um 

percentual expressivo. 

Em relação à idade dos estudantes que participaram, identificamos que 59% estão 

concentrados na faixa de 21 a 30 anos; o restante está distribuído conforme o gráfico a seguir. 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição dos estudantes por faixa etária 

 

Fonte: Autoras (2020). 

 

Com base nos dados apresentados no gráfico, percebemos que 78% dos estudantes 

possuem idade entre 18 a 30 anos e 22% têm idade acima de 30 anos, o que evidencia um grupo 

relativamente jovem. Os estudantes com mais de 40 anos são oriundos da UERJ/FEBF. Após a 

apresentação dos caminhos metodológicos e dos sujeitos da pesquisa, iniciamos a análise dos 

dados da pesquisa. 
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Capítulo 5 

 

 

 

A Etnomatemática na formação inicial dos futuros 

professores de Matemática: revelando olhares e 

marcas 
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5. A ETNOMATEMÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DOS FUTUROS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA: REVELANDO OLHARES E MARCAS 

 

A verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter 
novos olhos.  

Marcel Proust 

 

Neste capítulo apresentamos os principais resultados da pesquisa sobre as marcas 

deixadas pela disciplina Etnomatemática na formação inicial dos futuros professores de 

Matemática. Iniciamos apresentando uma análise acerca da estrutura curricular e dos desafios 

pedagógicos vivenciados nesse componente curricular por docentes e discentes. Considerando 

o currículo prescrito e o currículo vivenciado nas universidades, procuramos expor as 

singularidades de cada ementa, a organização feita pelos professores e a percepção dos 

estudantes em relação a essa atividade. Depois, utilizamos uma escuta sensível e atenta para 

descrever as concepções de Etnomatemática dos professores e estudantes, verificando como os 

professores, a partir de suas concepções, fomentaram nos estudantes concepções similares. Para  

Barbier (1998, p.172): “A escuta sensível é o modo de tomar consciência e de interferir próprio 

do pesquisador ou educador que adote essa lógica de abordagem transversal”. O princípio 

fundamental da escuta sensível está no ato de ouvir o outro com a máxima sensibilidade, 

buscando estabelecer um espaço de diálogo autêntico. Essa proposta se articula com os escritos 

de Freire (2005) sobre dialogicidade. Continuamos apresentando as marcas que a disciplina 

Etnomatemática deixou nos estudantes da Licenciatura em Matemática, no que tange à quebra 

de paradigmas em relação à Matemática, as implicações da disciplina na perspectiva de ensino-

aprendizagem dos estudantes e na sua abertura para o outro. Em suma, analisamos as marcas 

que esse componente curricular deixou nos graduandos de Matemática que fizeram parte desta 

pesquisa.  

 

5.1. Considerações sobre a disciplina relacionada a etnomatemática na licenciatura em 

Matemática 

 

Na busca por analisar como os componentes curriculares escolhidos podem se relacionar 

com a construção dos saberes dos futuros professores de Matemática, sentimos a necessidade 

de analisar as ementas das disciplinas de cada curso, visando identificar suas singularidades. 

 Inicialmente analisamos informações básicas, observando a quantidade de créditos, 

carga horária, condição (obrigatória ou optativa) e o semestre em que esse componente 

curricular é oferecido. A Tabela 7 ajuda a ter uma visão geral dos dados informativos.  
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Tabela 7: Dados informativos das universidades 

 UFU UERJ/FEBF UFSJ UFF Unesp 

Compo-

nente 

curricular 

Matemática e 

Cultura: 

Etnomatemá-

tica 

Cultura e 

Etnomatemá-

tica 

Etnomatemá

-tica 

Educação 

Matemática – 

Etnomatemá-

tica 

Etnomate-

mática 

Créditos da 

disciplina 

Não 

especificado 

4 Não 

especificado 

Não 

especificado 

4 

Carga 

horária 

60h 60h 36h 60h 60h 

Pré-

requisito 

Livre Livre Livre História da 

Matemática 

Livre 

Condição Optativa Obrigatória Obrigatória Obrigatória Optativa 

Semestre de 

oferta 

A partir do 5° 

período 

6° período 4° período 5° período A partir do 

5° período 
Fonte: Autoras (2020). 

  

Após a organização desses dados, percebemos que apenas uma universidade tem o 

componente curricular com carga horária de 36h, porém a professora responsável pela 

disciplina relatou que será de 72 horas a partir de 2020; as outras instituições apresentam carga 

horária de 60h.  

Outro fator que chamou a atenção é a localização do componente curricular na matriz 

do curso, que de modo geral é ofertado após o 4° período, ou seja, após as disciplinas básicas 

já terem sido ofertadas aos discentes. Observando as condições propostas nas ementas dos 

componentes curriculares, a maioria das universidades traz como obrigatória; apenas a UFU e 

a Unesp ofertam como optativa. A ementa da UFF define que a disciplina História da 

Matemática é pré-requisito para a participação dos estudantes na disciplina Etnomatemática.  

A professora responsável pelo componente curricular na Universidade Federal de 

Uberlândia, ofertado na condição optativa, revela dificuldade de conseguir o número mínimo 

de discentes para que a disciplina aconteça com constância. De acordo com Carla, pelo fato de 

ser optativa, os discentes optam primeiro por cursar as disciplinas obrigatórias e com o viés da 

Matemática pura. Essa situação dialoga com Aranha e Souza (2013), ao afirmarem que 

as práticas cotidianas dos professores formadores estabelecem uma hierarquia entre 

bacharelado e licenciatura, em que a formação pedagógica, quando não é vista como 

inteiramente desnecessária, é apenas tolerada como um verniz cultural, já que o 

essencial da formação, segundo esses professores, é o domínio dos conteúdos 

específicos de cada área (ARANHA; SOUZA, 2013 p. 81). 
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Esses autores esclarecem que é importante compreender que práticas que foram 

consolidadas no tempo não são mudadas apenas com pareceres, resoluções e uma nova 

organização curricular e não podemos deixar de considerar as  relações de poder que permeiam 

o campo. Um caminho possível para a superação dessa realidade é fomentar espaços e 

momentos para dialogar e refletir “sobre os saberes (e a necessidade de saberes) da prática 

docente escolar em Matemática” (FERREIRA, 2014, p. 155). 

No segundo momento, analisamos os ementários dos componentes curriculares no que 

tange aos seus objetivos. Na Tabela 8 podemos observar as informações obtidas com base nos 

documentos oficiais das instituições pesquisadas. 

 

Tabela 8 : Objetivos dos componentes curriculares, disponíveis nas ementas 

Universidade Objetivos 

UFU Compreender os saberes etnomatemáticos a partir de múltiplas perspectivas reveladas no 

Campo da Educação Matemática brasileira e internacional. Conhecer e expor o histórico do 
movimento da Etnomatemática. Conceituar, discutir e refletir sobre a natureza da cultura e 

da Etnomatemática na perspectiva da pesquisa e da prática docente em Educação 

Matemática. Verificar possibilidades didático-pedagógicas a partir da implementação das 

leis federais nº 11.639 e 11.645, que incentivam a inserção da cultura afro-brasileira e 

indígena no currículo escolar. 

UERJ/FEBF Proporcionar instrumentos teóricos e conceituais básicos para o estudo dos fenômenos 

culturais. Desenvolver conhecimentos teórico-práticos sobre a perspectiva de trabalho 

etnomatemática, como uma tendência no ensino e na aprendizagem de ideias matemáticas. 

UFSJ Refletir a respeito das relações entre globalização, multiculturalismo e suas influências na 

constituição da etnomatemática como campo de trabalho e de pesquisa. Discutir acerca das 

definições da Etnomatemática. Conhecer as várias dimensões da Etnomatemática: 

conceitual, histórica, cognitiva, epistemológica, política, educacional. Analisar o currículo 

de matemática sob o enfoque da Etnomatemática. Tecer considerações a respeito da 

etnomatemática como uma etnociência. 

UFF Reconhecer diferentes práticas matemáticas, compreender as diferentes dimensões da 
Etnomatemática, conhecer alguns temas educacionais atrelados à Etnomatemática, analisar 

a Etnomatemática em um mundo em transição. 

Unesp Discutir os fundamentos e perspectivas da Etnomatemática no contexto da pesquisa e do 

ensino em Educação Matemática, abordando desde a constituição da área até os dias atuais, 

considerando diferentes referenciais teóricos que a embasam, bem como sua relação com 

diversas áreas do conhecimento para além da Educação Matemática. Investigar 

possibilidades e desafios do trabalho em sala de aula com Etnomatemática no contexto da 

Educação Básica e/ou do Ensino Superior.  

Fonte: Autoras (2020). 

 

No que se refere aos objetivos das disciplinas, ressaltamos que apenas a UFU distinguiu 

o objetivo geral dos objetivos específicos; utilizamos ambos os objetivos para fazer a análise. 

Entre as ementas estudadas, há forte convergência para que os objetivos desses componentes 

curriculares estejam articulados com uma fundamentação teórica da Etnomatemática, bem 

como refletir sobre a perspectiva da pesquisa e da prática docente apresentada. A relação 

estabelecida entre a Etnomatemática e a prática docente se justifica nesse componente, tendo 
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em vista que estamos analisando um curso de Licenciatura, que visa formar futuros professores. 

Percebemos que a UFU, a UFF e a Unesp apresentam em seus objetivos a proposta de 

evidenciar o histórico do movimento da Etnomatemática. D’Ambrosio (1999) ressalta: 

O aspecto crítico que resulta de assumir que a Matemática que está nos currículos é 

um estudo de matemática histórica. E partir para um estudo crítico do seu contexto 

histórico, fazendo uma interpretação das implicações sociais dessa matemática. Sem 

dúvida isso pode ser mais atrativo para a formação do cidadão. O aspecto lúdico 

associado ao exercício intelectual, que é tão característico da matemática, e que tem 

sido totalmente desprezado. Por que não introduzir no currículo uma matemática 
construtiva, lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno. O 

enfoque histórico favorece destacar esses aspectos, que considero fundamentais na 

Educação Matemática (D’AMBROSIO, 1999, p. 270). 

 

Esse contexto também pode ser pensado de forma análoga para a apresentação do 

histórico da Etnomatemática na licenciatura, pois pode ser interessante aos estudantes na 

medida em que pode ajudá-los a compreender as condições econômicas, sociais, políticas e 

culturais que favoreceram as discussões e o desenvolvimento dessa área de pesquisa, dando-

lhes subsídios para pensar os desafios atuais na Educação. 

As universidades UFU, UFF, UFSJ e Unesp sinalizam uma proposta de reflexão sobre 

a Etnomatemática na perspectiva da pesquisa e da prática. André (2012) revela que essa 

proposta pode contribuir com a formação de professor, ao sinalizar que: 

Toma-se como ponto de partida o papel didático da pesquisa na formação de 

professores, já que ela pode propiciar o desenvolvimento de sujeitos autônomos, livres 

e emancipados. A pesquisa pode tornar o sujeito professor capaz de refletir sobre sua 

prática profissional e de buscar formas (...) que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais 

seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de 

emancipação das pessoas (ANDRÉ, 2012, p. 123). 

 

A autora ressalta, ainda, que a formação inicial dos futuros professores é o momento em 

que se deve “utilizar uma metodologia presidida pela pesquisa, que leve à aprendizagem da 

reflexão educativa e que vincule constantemente teoria e prática” (ANDRÉ, 2012, p. 124). 

Nesse contexto, os cursos participantes desta pesquisa dialogam com as ideias de Marli André 

(2012). Esse aspecto também é ressaltado por Ponte (2005, p. 3), quando destaca o 

“protagonismo do professor no processo de formação, a importância da reflexão sobre a 

experiência e a importância de que o trabalho de formação seja informado e apoiado por estudos 

de investigação”. 

Com base nesse panorama, podemos inferir que de forma geral as universidades buscam 

aprofundar os fundamentos e dimensões da Etnomatemática, assim como a articulação dela 

como programa de pesquisa com a prática docente, em uma perspectiva social, histórica e 

cultural. Não percebemos na maioria das ementas nenhuma evidência da abordagem de 
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questões especificamente voltadas para os povos indígenas e quilombolas, à exceção da UFU, 

que apresenta no seu objetivo geral as Leis nº 11.639 e nº 11.645, que preconizam a inserção 

da cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar.  

 Em relação aos referenciais teóricos, optamos por apresentar as bibliografias contidas 

nas ementas visando compor um panorama dessas referências. Nas tabelas a seguir podemos 

identificar os autores citados nos documentos. 

 

Tabela 9: Bibliografia básica da UERJ/FEBF 

 

Universidade Bibliografia 

UERJ/FEBF 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUCHE, D. A noção de Cultura em Ciências Sociais. São Paulo: EDUSC, 1999.  

 
GEERTZ, C. A Interpretação da Cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.  

 

D'AMBROSIO, U. Educação Matemática - da teoria à prática. São Paulo: Papirus, 1996.  

 

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática. São Paulo: Ática, 1990. 

 

KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; OLIVEIRA, C. Etnomatemática: currículo e formação 

de professores. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2004. 

Fonte: Ementa da disciplina - UERJ/FEBF. 

 

 

Tabela 10: Bibliografia básica da UFF 

 

Universidade Bibliografia 

UFF 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARRAHER, T. N.; SCHLIEMANN, A. D.; CARRAHER, D. W. Na vida dez, 

na escola zero. 13ª ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

 

D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 2ª 

ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  
 

FANTINATO, M. C. C. B., Etnomatemática: novos desafios teóricos e 

pedagógicos. Niterói: EdUFF, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVES, E. R. Etnomatemática: multiculturalismo em sala de aula: a atividade 

profissional como prática educativa. São Paulo: Porto de Ideias, 2010. 

 

D'AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. 4ª 

ed. São Paulo: Ática, 1998.  

 
HUNTLEY, H. E. A divina proporção: um ensaio sobre a beleza na matemática. 

Brasília: Universidade de Brasília, 1985. 

 

Fonte: Ementa da disciplina – UFF. 
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Tabela 11: Bibliografia básica da UFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ementa da disciplina – UFU. 

 

 
 

Tabela 12 : Bibliografia básica da UFSJ 

Universidade Bibliografia 

UFU 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CORTELLA, M. S. A escola e o conhecimento. São Paulo: Cortez, 

2002. 
 

D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a 

modernidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
 

DOMITE, M. C. S.; RIBEIRO, J. P. M.; FERREIRA, R. 

Etnomatemática: papel, valor e significado. São Paulo: Zouk, 2004.  
 

KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; OLIVEIRA, J. Etnomatemática: 

currículo e formação de professores. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 

2004.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: D’AMBRÓSIO, U. 

Educação para uma sociedade em transição. Campinas: Papirus, 

1999.  
 

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 12ª Ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1999.  
 

MENDES, I. A. Educação (Etno)Matemática: pesquisas e 

experiências. Natal: Flecha do Tempo, 2004.  
 

McLAREN, P., Multiculturalismo crítico. Trad. Bebel Orofino 

Schaefer. São Paulo: Cortez, 1997. 
 

POWELL, A.; FRANKENSTEIN, M. Ethnomatematical 

Knowledge. In: Ethnomatematics: Challeging Eurocentrism in 

Mathematics Education. New York, 1997.  
 

VERGANI, T. Educação Etnomatemática: o que é? Lisboa: 

Pandora, 2000. 
 

ZASLAVSKY, C., The Multicultural Math Classroom: Bringing in 

the World. 1ª Edição. Portsmouth: Heinemann, 1996. 
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Fonte: Ementa da disciplina-UFSJ 

 

Tabela 13: Bibliografia básica da Unesp 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ementa da disciplina-UNESP 

 

Universidade Bibliografia 

Unesp 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BICUDO, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática: concepções e 

perspectivas. São Paulo: Unesp, 1999.  

 

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2001.  

 

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa. Educação Matemática em 

Revista. São Paulo, nº 1, p. 5-11, 1993.  

 
FERREIRA, E. S. Etnomatemática: uma proposta metodológica. Rio de Janeiro: 

Santa Úrsula, 1997. Série Reflexão em Educação Matemática, v. 3. 

 

FERREIRA, E. S. Por uma teoria de Etnomatemática. Bolema, Rio Claro, nº 7, 

1991. 

 

FRANKENSTEIN, M. Challenging eurocentrism in mathematics education. 

New York: SUNY, 1997, p.249-259. 

 

GERDES, P. Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas. Belo 

Horizonte: Editora Autêntica, 2010.GERDES, P. Sobre o Conceito de 
Etnomatemática. Ver. Estudos Matemáticos, ISP/KMU, 1989. 

 

KNIJNIK, G. Exclusão e resistência: Educação Matemática e Legitimidade 

Cultural. Porto Alegre: Artmed, 1996. 

 

MIARKA, R. Etnomatemática: do ôntico ao ontológico. 410 f. 2011. Tese 

(Doutorado em Educação Matemática) - Instituto de Geociência e Ciências 

Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2011. 

 

PAIS, A. A investigação em Etnomatemática e os limites da cultura. Revista 

Reflexão & Ação, v. 20, n. 2, p. 32-48, 2012.v.20, n.2, p.32-48, 2012. 

 
SCANDIUZZI, P. P. Água e óleo: modelagem e etnomatemática? BOLEMA, v. 

15, n. 17, Rio Claro, 2002, p. 52-58. 

 

VERGANI, T. Educação Etnomatemática: O que é? Lisboa: Pandora, 2000. 
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Analisando as bibliografias das ementas, verificamos que a UERJ/FEBF apresenta autores 

relacionados à temática da Cultura (Cuche) e da Etnomatemática (D’Ambrosio); a UFU propõe o 

diálogo com autores da Etnomatemática, Antropologia (Laraia), Multiculturalismo (McClaren) e 

Educação Matemática; já a UFSJ traz como referência apenas D’Ambrosio; a UFF propõe autores 

relacionados à Etnomatemática e à Matemática; por fim, a Unesp apresenta autores ligados à 

Etnomatemática, à Modelagem Matemática e à Educação Matemática. Analisando apenas os 

autores da Etnomatemática, percebemos que a Unesp se preocupou em dialogar com autores que 

propõem diferentes perspectivas de investigação na área. Ghedin (2018) revela que é importante na 

formação inicial apresentar os diferentes “usos da Etnomatemática” visando evitar um único olhar 

sobre essa área de conhecimento. Ela afirma: 

No que se refere à formação inicial do professor de matemática, esta pesquisa tem 

mostrado a importância de se inserir nos currículos a disciplina Etnomatemática que 

contemple seus diferentes usos na literatura, a fim de contribuir com um trabalho de 
formação que valorize os significados de práticas culturais, também, daquelas 

vivenciadas e trazidas pelos próprios estudantes para a sala de aula. Formação esta 

que possivelmente repercutirá na formação dos futuros estudantes desses docentes 

(GHEDIN, 2018, p. 118). 

 

Entre as ementas há uma forte convergência para que a principal referência seja Ubiratan 

D’Ambrosio, segundo relato dos participantes, pela importância desse autor para a área da 

Etnomatemática, por ter sido o autor que cunhou esse termo. A obra Etnomatemática: elo entre 

as tradições e a modernidade é citada em 80% das ementas.  

Essa recorrência de D’Ambrosio na produção acadêmica em Etnomatemática já foi 

sinalizada antes pelas pesquisadoras Fantinato, Thees e Peixoto (2018) na pesquisa realizada 

nos anais do evento Etnomat-RJ, que verificaram que 86,67% dos trabalhos apresentados 

citaram esse autor como referência e essa obra como a mais citada. Outra autora muito presente 

nas ementas e nas discussões pelo seu trabalho com a formação de professores de Matemática 

é a pesquisadora Gelsa Knijnik, que aparece em 60% das ementas analisadas. 

Iremos agora nos debruçar sobre os conteúdos programáticos das disciplinas. Nas 

tabelas a seguir podemos identificar os conteúdos abordados. 

 

Tabela 14: Conteúdo programático - UERJ/FEBF 

Universidade Conteúdo programático 

UERJ/FEBF 

A construção do conceito de Cultura. As concepções de sociedade e 

cultura. O problema do etnocentrismo. Diversidade cultural e a questão 

do multiculturalismo. Escolarização, cultura e dimensão social. A 

matemática e a Etnomatemática. Etnomatemática no Brasil. 

                                 

Fonte: Ementa da disciplina - UERJ/FEBF. 
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Tabela 15: Conteúdo programático - UFU 

Universidade Conteúdo programático 

UFU 

1. DA CULTURA  
1.1. Por um entendimento de cultura (definições e vertentes).  
1.2. A cultura e o conhecimento.  
1.3. O contexto escolar e a cultura.  
2. DA ETNOMATEMÁTICA  

2.1. Histórico do movimento da Etnomatemática Nacional e Internacional  
2.2. Construção teórica.  
2.3. Minorias/marginalizados. 
2.4. Aprendizagem/ensino.  
3. DA PRÁTICA DOCENTE COM ENFOQUE CULTURAL  
3.1. Implementação das leis nº 10.638 e nº 11.645: possibilidades e desafios.  
3.2. As práticas de pesquisas em Etnomatemática.  
3.3. Análise de propostas didático-pedagógicas a partir de Relatos de Experiências na 
área da Etnomatemática. 

Fonte: Ementa da disciplina – UFU. 

 

Tabela 16: Conteúdo programático UFSJ 

Universidade Conteúdo programático 

UFSJ 

1. Globalização, multiculturalismo e etnomatemática  
1.1. A educação multicultural e o programa etnomatemática; 

 1.2. O processo de globalização;  
1.3. A matemática e etnomatemática;  
1.4. O problema político.  
2. Por que etnomatemática?  
2.1. Antecedentes;  
2.2. O Programa Etnomatemática;  
2.3. A noção de cultura;  
2.4. Alimentação, espaço, tempo;  

2.5. O fazer matemático no cotidiano.  
3. As várias dimensões da etnomatemática  
3.1. A dimensão conceitual;  
3.2. A dimensão histórica;  
3.3.A dimensão cognitiva; 
 3.4. A dimensão epistemológica;  
3.5. A dimensão política;  
3.6. A dimensão educacional.  

4. Etnomatemática na civilização em mudança  
4.1. O caráter holístico da educação;  
4.2. Em direção a uma civilização planetária; 
4.3. A universalização da matemática;  
4.4. O encontro de culturas;  
4.5. As várias dimensões da paz.  
5. O currículo da Matemática sob o enfoque da etnomatemática  
5.1. Valores no ensino de Matemática;  
5.2. Uma proposta alternativa; 

 5.3. Sobre criatividade e uma transição conceitual da ciência moderna;  
5.4. Algumas reflexões sobre o futuro;  
5.5. Um enfoque antropológico à matemática e ao seu ensino;  
5.6. O conhecimento científico e a busca de metodologias alternativas;  
5.7. A Etnomatemática como etnociência. 

 

Fonte: Ementa da disciplina - UFSJ 
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Tabela 17: Conteúdo programático - Unesp 

Universidade Conteúdo programático 

UNESP 

Conceito de Etnomatemática;  
- Histórico da Etnomatemática no contexto da Educação Matemática;  
- Etnomatemática como tendência de ensino e pesquisa em Educação Matemática;  
- Diferentes perspectivas teóricas da Etnomatemática; 
 - Possibilidades e desafios de uma abordagem Etnomatemática na Educação Básica e 

no Ensino Superior; - Etnomatemática numa perspectiva para a Formação de 
Professores. PCC: Na carga horária destinada a Prática como Componente Curricular, 
além da elaboração e socialização de planos/projetos de aulas, os licenciados ainda 
devem idealizar, discutir, planejar e elaborar um trabalho a ser enviado e apresentado 
em algum evento ou à comunidade local (interna e/ou externa à Universidade) na forma 
de comunicação oral, oficina ou minicurso. O trabalho deverá promover reflexões e 
discussões tais como aquelas acerca do conhecimento matemático abordado em 
diferentes contextos socioculturais; das diferentes correntes teóricas em Etnomatemática 
e/ou da Etnomatemática como abordagem metodológica na Educação Básica e/ou no 

Ensino Superior 
Fonte: Ementa da disciplina - Unesp. 

 

 

Tabela 18: Conteúdo programático - UFF 

Universidade Conteúdo Programático 

UFF 

1.ANTROPOLOGIA  
1.1- Conceituação.  
1.2- Objeto de estudo.  
1.3- Objetivos da Antropologia. 
 1.4- Divisões e campo da Antropologia. 1.4.1- Antropologia física.  

1.4.1.1- Objetivos e divisões.  
1.4.1.2- Paleontologia humana. 
 1.4.1.2.1- Objetivos e principais etapas do processo evolutivo do Homem.  
1.4.2- Antropologia cultural.  
1.4.2.1- Objetivos e divisões.  
1.4.2.2- Etnografia, Etnologia e Antropologia social.  
1.4.2.2.1- Conceituação e objetivos.  
1.4.2.3- Cultura.  

1.4.2.3.1- Conceituação, componentes, estrutura e processos.  
2- EDUCAÇÃO E MATEMÁTICA NA VIDA COTIDIANA  
2.1- Educação e Matemática 
 2.1.1- Conceituação e objetivos.  
2.2- Contextos culturais da aprendizagem e difusão matemática.  
2.2.1- Relativismo, categorização e ativismo. 2.3- Educação Matemática numa 
perspectiva holística. 
 3- ANÁLISE DAS DIFERENTES PRÁTICAS MATEMÁTICAS NO MUNDO AO 
LONGO DA HISTÓRIA.  

3.1- Abordagem a distintas formas do saber-fazer matemático em alguns continentes. 
3.1.1- Um recorte sobre a heurística dos grupos culturais à margem da escola formal. 4- 
A ETNOMATEMÁTICA: SEUS PROPONENTES, DESAFIOS E AVANÇOS  
4.1- Etnomatemática  
4.1.1- Conceituação  
4.1.2- Origens históricas e etimológicas. 4.1.3- Principais análises.  
4.1.1- A análise conceitual.  
4.1.2- A análise histórica. 

 4.1.3- A análise cognitiva.  
4.1.4- A análise epistemológica.  
4.1.5- A análise política.  
4.1.6- A análise educacional.  
4.2- A Etnomatemática e o enfoque da formação de professores de Matemática. 4.3- A 
Etnomatemática e currículo.  
5- A ETNOMATEMÁTICA E DIFERENTES GRUPOS CULTURAIS.  
5.1- O emprego da pedagogia dos projetos na perspectiva da Etnomatemática.  

5.2- Modelagem matemática e Etnomatemática: difusão da perspectiva pedagógica. 

Fonte: Ementa da disciplina – UFF. 
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 Como podemos ver, as disciplinas apresentam algumas regularidades quanto ao 

conteúdo que está sendo proposto. As disciplinas das universidades UERJ/FEBF, UFSJ e a 

UFU apresentam conteúdos relacionados à cultura, ao multiculturalismo e à Etnomatemática e 

seu movimento no Brasil. Tal perspectiva remete ao alerta de Mileto (2009) em relação às 

práticas docentes; ele revela:  

Inquietava-me a constatação que as nossas práticas docentes, via de regra, acabam por 

não aproveitar a diversidade de capitais culturais, mantendo a tradição da instituição 

escolar em desprezá-los, fazendo-nos perder um rico manancial de vivências com 

imenso potencial para a (re)construção das identidades nos processos formativos 

(MILETO, 2009, p. 36). 

 

 Nesse sentido, fica evidenciada a importância de oportunizar na Licenciatura em 

Matemática leituras e reflexões no que tange à cultura e ao multiculturalismo, buscando 

reconhecer o potencial do que o autor chama de “rico manancial de vivências”. D’Ambrosio 

(2015, p. 45) ressalta ainda que “a etnomatemática se enquadra perfeitamente numa concepção 

multicultural e holística de educação”. 

 A disciplina oferecida pela UFF, por sua vez, inicia com discussões acerca da 

Antropologia; essa proposta pode estar dialogando com Tereza Vergani (2000, p. 12), que 

afirma que: “A primeira característica híbrida da etnomatemática a ter em conta é o seu 

empenho no diálogo entre identidade (mundial) e alteridade (local), terreno onde a matemática 

e a antropologia se intersectam”. A proposta de aprofundamento na dinâmica cultural e na 

Antropologia, em uma disciplina de Etnomatemática, pode estar relacionada também ao 

reconhecimento da Educação como o encontro de diversas culturas por meio do diálogo, como 

propõe D’Ambrosio (2015).  

 Em relação à Unesp, a proposta de refletir a Etnomatemática a partir de diferentes 

correntes teóricas fica evidenciada em seus conteúdos programáticos. Segundo Conrado (2004, 

p. 84), “essa diversidade de propostas está associada à própria noção de cultura, às nossas 

percepções sobre o conhecimento e sua construção e aos diferentes modos de se perceber a 

matemática”. Nesse sentido, apresentar as várias correntes teóricas dessa área de conhecimento 

pode evitar que os alunos limitem suas possibilidades de compreensão a uma única visão. 

 As universidades UFSJ e a UFF optaram por sinalizar em seus conteúdos as dimensões 

conceituais, históricas, cognitivas, epistemológicas, políticas e educacionais que são oriundas 

da concepção d’ambrosiana de Etnomatemática, o que nos leva a conjecturar que essas 

universidades possam estar sendo inspiradas por essa concepção na escolha dos conteúdos 

programáticos. 
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Em relação ao conteúdo programático, optamos por estabelecer alguns temas, visando 

identificar algumas características apresentadas nas ementas analisadas. Na tabela a seguir 

podemos identificar os temas que são contemplados em cada curso. 

Tabela 19: Análise dos principais temas dos conteúdos programáticos 

Categorias UFU UERJ FEBF UFF Unesp UFSJ 

Etnomatemática e 

questões culturais 

contempla contempla   

 

 

 

Contempla 

Etnomatemática: 

suas concepções e 

dimensões 

contempla contempla  contempla contempla Contempla 

Etnomatemática e 

multiculturalismo 

 

 

contempla 

 
 

 

 

 

Contempla 

Etnomatemática e 

diferentes práticas 

matemáticas 

 

 

 

 

contempla contempla  

 

Etnomatemática e 

prática docente 

contempla  

 

contempla contempla Contempla 

 

 

As concepções de Etnomatemática e suas dimensões são concebidas como 

direcionadoras no trabalho de todas as universidades pesquisadas. A UFU, a UFSJ e a 

UERJ/FEBF assumem as questões culturais como um aporte importante para a formação dos 

futuros professores de Matemática. Salientamos que nas ementas da UFSJ, da UFF e da Unesp 

não encontramos explicitamente a relação entre a Etnomatemática e as questões culturais, 

porém elas são evidenciadas nas entrevistas com os professores. 

A UERJ/FEBF e a UFSJ se aproximam das discussões e reflexões específicas acerca do 

multiculturalismo e a Etnomatemática. Todas as universidades, exceto a UERJ/FEBF, buscam 

aproximar a Etnomatemática da prática docente. A UFF e a Unesp assumem a necessidade de 

aproximar a Etnomatemática também das diversas práticas matemáticas existentes.  

A identificação dos critérios e do processo avaliativo das disciplinas por meio das 

ementas não foi muito produtiva, tendo em vista que apenas as ementas disponibilizadas pela 

Unesp e pela UFU apresentam tal descritor. Visando expandir a compreensão desses processos 

avaliativos, recorremos a fragmentos das entrevistas feitas com os responsáveis pelos 

componentes curriculares e conseguimos identificar que a UFU e a UFF utilizam projeto de 

imersão ou intervenção na realidade, pois são projetos nos quais os estudantes devem escolher 

um grupo social e buscar conhecer, analisar e descrever seus saberes matemáticos para 

avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Já a UERJ/FEBF e a Unesp privilegiam um 

trabalho acadêmico final da disciplina e a UFSJ opta pela prova escrita como instrumento de 

avaliação. 

Fonte: Autoras (2020). 
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Até este momento, apresentamos os dados relativos, segundo Sacristán (2000), ao 

currículo prescrito que se refere ao currículo estabelecido pelas instituições de ensino, porém 

reconhecemos que precisamos de dados do currículo moldado, que, segundo Sacristán (2000), 

pauta-se no plano de ensino do professor. É o momento em que o professor elabora o que 

pretende trabalhar na disciplina, além do currículo em ação, que aborda o que efetivamente 

ocorre na sala de aula. Para isso apresentamos alguns elementos que os professores sinalizaram 

nas entrevistas e os estudantes apontaram no questionário, com o intuito de compreender suas 

concepções e os recursos empregados em suas aulas. Inspirados por Sacristán (2000), buscamos 

conhecer alguns elementos do currículo prescrito, do currículo moldado, do currículo em ação, 

do currículo realizado e do currículo avaliado em cada disciplina que analisamos. 

 

 

 

5.2. Considerações dos sujeitos da pesquisa em relação ao currículo da disciplina 

 

Entre os professores que participaram da pesquisa, há uma forte tendência para a ideia 

de que currículo que se materializa nas aulas é “muito mais rico e completo” do que o currículo 

apresentado nos programas. Nesse sentido, alguns sinalizaram que há dificuldade em manter o 

currículo oficial atualizado. A dinâmica das aulas dos professores entrevistados, de forma geral, 

está baseada na leitura e discussão de textos acadêmicos. Eles sinalizam que há grande 

resistência dos discentes para as leituras acadêmicas.  

Outro aspecto ressaltado por alguns professores é a necessidade de esses componentes 

curriculares ofertarem experiências fora da escola, valorizando as idas a campo acompanhadas 

pelo professor para desenvolver o trabalho final da disciplina. Alguns professores enfatizaram 

que os momentos mais impactantes na formação dos discentes foram os momentos vivenciais 

promovidos pela disciplina. Entretanto, o modo como os professores organizam suas disciplinas 

possui importantes singularidades, que apresentamos em seguida. Inicialmente abordamos as 

questões relacionadas à inserção da disciplina no curso, à organização das aulas e à dinâmica 

utilizada durante o percurso na disciplina. Posteriormente apresentamos o processo avaliativo 

de cada professor.  
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5.2.1 Práticas pedagógicas 

 

Georgia reconhece que a ementa está distante do que ocorre nas aulas. Ressalta que o 

curso está passando por reformulação, e este será um momento importante para fazer os ajustes 

necessários. A perspectiva crítica é a essência dessa disciplina, segundo a professora. Ela 

enfatiza que “não entende a Etnomatemática nesse curso como uma linha de pesquisa, nós não 

nos dedicamos à Etnomatemática; eu a uso como metodologia e forma de compreender e 

intervir numa realidade plural e multicultural” (Entrevista com Georgia, 2019). Diante desse 

contexto, ela reconhece a importância de olhar a comunidade escolar e o contexto sociocultural 

dos discentes, no mesmo sentido que Giardinetto (1999), quando alerta que “o professor pode 

e deve utilizar o conhecimento cotidiano como ponto de apoio para o processo de ensino-

aprendizagem” (p. 68). 

Georgia assume que teve dificuldade no início quando começou a ministrar a disciplina, 

pois os discentes da graduação em Matemática não davam a importância necessária que as 

disciplinas pedagógicas requerem. Do discurso da professora, podemos inferir que muitos 

discentes da graduação em Matemática, futuros docentes, ainda trazem arraigada a concepção 

de que as disciplinas pedagógicas são ministradas pelos professores que não sabem Matemática 

e que, para ser um bom professor de Matemática, é necessário saber apenas a Matemática pura. 

Nesse sentido, Ball (1990) aponta que aumentar o conhecimento matemático na Licenciatura 

em Matemática impactando a formação dos futuros professores não garante a melhoria da 

aprendizagem matemática. A professora enfatiza ainda a dificuldade que ela sente em trazer 

discussões sobre a escola e a prática docente na graduação em Matemática, quando afirma que 

“trabalhar a Etnomatemática é tentar afirmar a Educação na Matemática, e a gente, ainda hoje, 

tem muitos entraves” (Entrevista com Georgia, 2019). 

Georgia apoia academicamente suas aulas nas leituras de Ubiratan D’Ambrosio, Paulo 

Freire, Ole Skovsmose e Gelsa Knijnik, assim como em teses recentes relacionadas à 

Etnomatemática. A dinâmica das aulas está baseada na leitura e discussão dos textos e 

apresentação de vídeos com entrevistas dos próprios autores dessas referências teóricas. Para 

finalizar a disciplina, a professora propõe um trabalho na perspectiva da Etnografia, pois 

identifica que as discussões da disciplina e esse trabalho etnográfico podem contribuir para a 

modificação da concepção de cultura dos discentes. Na concepção da professora, “Os saberes 

elementares das pessoas estão muito desprestigiados e a Etnomatemática resgata isso, resgata 

essa potência das pessoas”. Ela afirma que “Educar é um ato político” (Entrevista com Georgia, 
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2019), sinalizando que essa disciplina é um espaço fértil para a formação política dos próprios 

futuros professores de Matemática. Essa proposta pode estar relacionada à ideia de Bicudo 

(2005), que afirma que  

é nessa relação sala de aula ↔ Escola ↔ Sociedade que o político explicita-se no 

pedagógico. Não se trata aqui de política partidária, mas do político enquanto uma 

ação que visa a fins relacionados à formação do homem, do cidadão e de uma 

sociedade humana justa em termos de ser organizada de maneira a possibilitar o fluir 

pleno das possibilidades do modo de ser desse homem no mundo (BICUDO, 2005, p. 

56). 
 

Os estudantes relatam que os vídeos utilizados pela professora Georgia contribuíram 

muito para o aprofundamento, como revelam Estudante 1 G e Estudante 2 G: 

Tínhamos aula da disciplina toda segunda-feira, as aulas eram muito boas, a 

professora sempre tentava manter um diálogo com a turma, sempre levava textos de 

autores importantes sobre a Etnomatemática para serem debatidos em sala, além de 

levar vídeos relacionados com o assunto. Com isso nós conseguimos entender e 

aprimorar nosso conceito de Etnomatemática, já que no início das aulas a turma se 
mostrava um pouco confusa (Estudante 1 G, 2019). 

 

Eu achei a disciplina boa, a turma interagia bastante com a professora, além de a 

professora sempre levar vídeos e textos para melhorar o entendimento do assunto 

trabalhado. A professora sempre fazia debates com a turma. Por causa de alguns 

feriados e imprevistos ocorridos no dia da disciplina, a gente não teve tantas aulas, 

mas não impediu de adquirirmos conhecimento adequado (Estudante 2 G, 2019). 

 

Encontramos nessas falas subsídios que sinalizam que as leituras dos textos de autores 

relacionados à Etnomatemática, os vídeos e os debates contribuíram para que os estudantes 

pudessem se aprofundar nessa área de conhecimento. O contato com pesquisas acadêmicas 

suscitou nos estudantes um olhar diferenciado, como relata o Estudante 14 G. 

Uma disciplina onde a professora nos incentivava fortemente a tratar com mais 

seriedade a questão da pesquisa a nível acadêmico e o desenvolvimento de um olhar 

crítico, além de estudar diversos tópicos da disciplina e realizar algumas reflexões 
(Estudante 14 G, 2019). 

 

Os estudantes avaliaram a disciplina de forma muito positiva, ressaltando os pontos 

enriquecedores e fazendo algumas sugestões. O Estudante 7 G revela que “foi bom ter todos os 

textos, as dinâmicas e conversa. Poderia trabalhar com uma pesquisa de campo”. Propostas de 

realização de pesquisa de campo ou trabalhos práticos também aparecem nos discursos dos 

Estudantes 1 G e 14 G. 

Eu acho que as aulas em si foram boas, eu gostei muito dos vídeos que foram levados, 

que deixava a aula um pouco menos cansativa já que eram 4 tempos seguidos. Os 

textos também nos ajudaram a entender mais sobre o assunto. Talvez pudesse ser feita 

alguma pesquisa de campo e alguns trabalhos práticos (Estudante 1 G, 2019). 
 

O número de ofertas para investigação foi excelente e a metodologia extremamente 

satisfatória, no entanto gostaria de conhecer um pouco mais sobre os campos de 

pesquisa da Etnomatemática atuais e se possível realizar um trabalho de campo 

(Estudante 14 G, 2019). 
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 Nesses discursos, está explicito o desejo de participar e realizar uma pesquisa de campo, 

dando a entender que os estudantes não realizaram essa atividade. Tais falas contrastam com a 

afirmação da professora, de que o trabalho final da disciplina foi um trabalho na perspectiva 

etnográfica. Essa divergência pode estar relacionada ao fato de os estudantes estarem abordando 

“pesquisa de campo” como estudos atrelados a grupos sociais identificados como indígenas ou 

quilombolas, entre outros, e por esse motivo não reconhecem o trabalho etnográfico 

desenvolvido no ambiente urbano como uma pesquisa de campo. 

Para Carla, a inserção do componente curricular da Etnomatemática na matriz curricular 

do curso não trouxe muitas resistências por parte dos professores responsáveis pelas disciplinas 

relacionadas à Matemática pura. Segundo a professora, existe um grande respeito pela produção 

dos educadores matemáticos do curso. Inicialmente a proposta era um componente curricular 

obrigatório, porém, devido à sua carga horária, 60 horas, foi necessário ofertá-lo como optativo. 

Carla relata que ela participou ativamente do processo de criação do referido componente 

curricular. Ela foi responsável por escrever a ficha da disciplina, apresentá-la ao Núcleo 

Docente Estruturante do Curso para aprovação, além de assumir a responsabilidade de ministrar 

tal componente curricular. A professora revela ainda que tem receio em relação à permanência 

da disciplina no curso, quando afirma que “eu não sei se um dia, eu saindo daqui, ou me 

aposentando ou saindo antes, se essa disciplina vai permanecer” (Entrevista com Carla, 2019). 

Segundo ela, o componente curricular está apoiado academicamente nas leituras de 

Ubiratan D’Ambrosio, Gelsa Knijnik, Paulus Gerdes e alguns textos de sua própria autoria. A 

dinâmica das aulas está baseada na leitura e discussão dos textos e produção de ficha de trabalho 

e textos simples.  

Já Fábia relata que o componente curricular em sua universidade foi reformulado em 

2019 para entrar em vigor em 2020. A carga horária da disciplina passou de 36h para 72h, pois 

no decorrer das atividades ela percebeu a necessidade de mais tempo para as discussões e 

reflexões. Outra mudança sinalizada pela professora é a alteração no nome do componente 

curricular, em 2019 intitulado Etnomatemática; a partir de 2020 será intitulado 

Etnomatemáticas. Segundo a professora, essa mudança ocorreu por terem sido incorporadas à 

disciplina questões relacionadas à cultura afro-brasileira e à Educação para relações étnico-

raciais. Fábia sinalizou que, durante o processo de reformulação, havia apenas 10% de 

professores da Educação Matemática no curso de Matemática, o que pode ter limitado a oferta 

de disciplinas nessa área. 
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A professora Fábia apoia academicamente sua disciplina nas leituras de Ubiratan 

D’Ambrosio, Paulus Gerdes, Claudia Zalasvky e Iran Abreu Mendes. Ela propõe que em suas 

aulas, após a leitura dos textos, seja feito um trabalho chamado por ela de “reflexão” no formato 

escrito. Ela ressalta que não é um resumo, pois os discentes são convidados a fazer uma reflexão 

a partir das vivências de cada um deles. O Estudante 15 F revela que a disciplina “Foi muito 

esclarecedora, com muito conhecimento” (Estudante 15 F, 2019). 

Como a universidade de Fabia é localizada em São João del -Rei, a professora pontua 

que os estudantes durante as aulas articulam as leituras a algumas festas religiosas e produções 

artesanais, buscando articular as leituras a suas reflexões. Segundo ela, alguns trabalhos 

abordaram os tapetes da Semana Santa; outros, à confecção artesanal de bolas e balaios, aos 

sinos das igrejas e seus diferentes sons, de acordo com a ocasião e a arquitetura da cidade. 

Os estudantes da professora Fábia mencionaram ter uma expectativa muito grande de 

vivenciar uma pesquisa de campo ou de realizar uma visita para o encontro com um grupo 

social. Observamos esse desejo quando eles afirmam: “Acho que seria interessante a 

possibilidade de conhecer ao vivo uma outra etnia” (Estudante 15 F, 2019); “Poderia ser uma 

disciplina mesclada com textos e filmes e, se possível, visitas aos grupos de pessoas que 

desenvolvem a Matemática de uma forma diferente” (Estudante 21 F, 2019); a estudante 8 F 

revela ainda que seria interessante conhecer “Projetos sociais que venham apresentar aos 

discentes realidades diferentes daquela na qual estão inseridos, pesquisas sobre as diferentes 

‘Matemáticas’ exercidas em sua região. Estes são trabalhos que eu acharia bem interessantes, e 

preciso dividir o curso em uma parte prática e outra teórica” (Estudante 8 F, 2019).  

O professor Joaquim afirma que a disciplina Etnomatemática é desenvolvida há pelo 

menos dez anos e já está bem consolidada no curso. O componente curricular está apoiado 

academicamente em Ubiratan D’Ambrosio, Paulus Gerdes, Marilyn Frankenstein e Maria 

Cecilia Fantinato. Ele revela que a ementa é “bem ampla e adaptável” (Entrevista com Joaquim, 

2019), o que proporciona alterações no decorrer das aulas. Segundo Joaquim, a dinâmica das 

aulas se inicia com uma “avaliação diagnóstica”, na qual ele busca conhecer “seus discentes, as 

suas limitações etc.; eu vou adequando esses textos a cada período que essa disciplina é 

oferecida” (Entrevista com Joaquim, 2019). Ele ressalta: 

Grande parte dos alunos são alunos trabalhadores, então eu procuro inserir debates, 

textos e algumas dinâmicas que vinculem o mundo do trabalho com a etnomatemática, 

o mundo ao redor deles com a etnomatemática e sempre situando eles; obviamente, a 

matemática acadêmica está no meio disso tudo para que eles não criem um gap, um 

espaço, um hiato, uma distância ou um abismo entre o que é matemática acadêmica e 

o que é as ticas matemas de etno. Então eu procuro esclarecer um pouco isso, mas eu 

os preparo antes para esse grande momento, e depois a gente tem dinâmicas que são 
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seminário, apresentação de trabalho, trabalhos de pesquisa de campo etc. (Entrevista 

com Joaquim, 2019). 

 

As discussões realizadas nessa disciplina permitiram aos alunos conhecer conceitos 

relacionados à Etnomatemática, como afirma a estudante 10 J: 

A disciplina foi estruturada por discussões e reflexões que permitiram aos alunos a 

absorção de conceitos sobre Etnomatemática, Programa Etnomatemática, Cultura, 

Educação Multicultural, Ciclo do Conhecimento etc. Além disso, permitiu aos alunos 

o entendimento sobre a Matemática acadêmica como sendo uma das diversas 

etnomatemáticas existentes (Estudante 10 J, 2019). 

 

O professor Joaquim desenvolve ainda um projeto de extensão, intitulado Ciclo de 

Estudos em Etnomatemática. Nesse projeto os discentes podem participar visitando as escolas, 

e os professores e estudantes da escola podem visitar a universidade. A participação nesses 

encontros é aberta a toda a comunidade escolar. Segundo ele, nesses momentos, professores, 

discentes, pais e comunidade escolar ensinam e aprendem juntos. Na concepção de Joaquim, a 

Etnomatemática deixa marcas que "são justamente essas de nos deixar cada vez mais humanos” 

(Entrevista com Joaquim, 2019), nos inspirando a olhar novamente para o processo educacional 

como um encontro de pessoas com vivências e saberes diversos. 

A professora Denise relata que a inserção da disciplina de Etnomatemática foi unânime 

no curso de sua universidade, tendo cabido exatamente aos professores vinculados às 

disciplinas pedagógicas delinear as características e definir quais disciplinas na área da 

Educação Matemática seriam interessantes serem inseridas no curso. A disciplina ministrada 

por Denise se apoia nas leituras de Ubiratan D’Ambrosio e seus orientandos, Gelsa Knijnik, 

Sebastiani e Roger Miarka. A dinâmica das aulas está baseada no formato de mesa-redonda. 

Segundo ela, “a gente discutiu o conceito de mesa-redonda, no que se diferencia de um 

seminário; eles teriam que se colocar muito mais a partir do material que eles tinham lido (...) 

eles teriam que se colocar e fazer uma reflexão” (Entrevista com Denise, 2019), enfatizando 

que na disciplina a dinâmica é discutida e acordada com os discentes. Nesse discurso, 

percebemos que Denise está tentando desenhar outras propostas pedagógicas para sua 

disciplina, visando o engajamento e a participação dos discentes. Ela adverte: 

Chega uma hora... Eu também já não aguentava mais coisas que eu sempre faço. Eu 

acho que a disciplina de etnomatemática, eu até brinco, falo eu não sei se “etno é uma 

disciplina, porque ela deveria causar na gente uma certa indisciplina”, porque eu acho 

que é essa a função que tem a etnomatemática em um curso de Licenciatura em 

Matemática, acho que é escapar um pouco daquele paradigma que é muito racionalista 

e positivista, que tem em todo curso de formação de professor de Matemática, por 

mais que a gente queira quebrar a gente ainda está a anos-luz de tentar quebrar uma 

norma que é vigente. Então eu acho que a etno tem essa coisa de trazer o lado humano, 

trazer as emoções, trazer aquilo que é contraditório, de estar a todo momento lá, 

batendo na porta dos matemáticos dizendo “olha, isso que vocês fazem é importante, 
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mas não é o mais importante. Isso que vocês fazem é matemática, mas é uma das 

matemáticas” (Entrevista com Denise, 2019). 

 

Os estudantes da disciplina também sinalizaram a necessidade de vivenciar uma 

pesquisa de campo ou uma visita a determinado grupo social, como afirma a Estudante 24 D, 

ao dizer: “Foi muito bom entender e conhecer um pouco da Etnomatemática. Acho que poderia 

melhorar as experiências práticas” (Estudante 24 D, 2019); o estudante 23 D corrobora essa 

perspectiva ao sinalizar que 

apenas ler artigos, ver matérias e, enfim, atuar na "teoria" não é tão legal quanto na 

prática, faltou mesmo a gente ter um suporte, até mesmo da universidade, pra quem 

sabe fazer uma pesquisa de campo, visitar alguma tribo indígena ou um grupo do tipo 

(Estudante 23 D, 2019). 

 

A necessidade de realizar uma pesquisa de campo com grupos sociais identificáveis foi 

evidenciada nos discursos dos estudantes das professoras Georgia, Fábia e Denise, pois os 

professores Joaquim e Carla já desenvolvem essa prática.  

 

 

 

5.2.2. Processo de avaliação 

 

Nesta etapa do texto apresentamos o processo avaliativo de cada professor. A professora 

Carla sinaliza que o trabalho final é uma proposta de imersão no campo, em uma perspectiva 

etnográfica crítica. Ela propõe “momentos de ouvir o processo etnográfico” que está sendo 

desenvolvido, na busca por criar “um espaço favorável onde todos os discentes, assim com ela, 

possam conhecer os caminhos que estão sendo trilhados por todos e possam assim contribuir 

com seu trabalho final, no formato de orientação coletiva”. A professora ressalta ainda que, “em 

geral, os alunos não participam muito do trabalho todo, nas outras disciplinas eles fazem um 

trabalho, entregam ao professor, só querem saber de apresentar, lá a gente acompanhou o 

processo de evolução daquele trabalho” (Entrevista com Carla, 2019). 

Alguns trabalhos de imersão dos alunos dessa professora versavam sobre cooperativa 

de lixo, assentamento de terra, prática de pedreiros em canteiro de obra e a Educação de Jovens 

e Adultos. Na concepção de Carla, a Etnomatemática “seria uma postura, uma filosofia de vida, 

que me ajuda a compreender o mundo e me ajuda a lutar pelos direitos humanos” (Entrevista 

com Carla, 2019), inspirando novos olhares para o mundo, para a escola, para as diversidades 

e desigualdades sociais. Pelo fato de a professora Carla não ter conseguido o número mínimo 
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de alunos matriculados para abrir a turma em 2019, não obtivemos relatos de seus alunos, sobre 

a disciplina. 

O trabalho final da disciplina de Joaquim é um trabalho de campo individual apoiado na 

metodologia de projetos. O estudante escolhe um grupo cultural, se aproxima desse grupo para 

entender a dinâmica e depois relatar a “Etnomatemática desse grupo social” (Entrevista com 

Joaquim, 2019), gerando um relatório que é apresentado na disciplina. Nesse sentido, o estudante 

12 J revela que “durante o período o professor nos instruiu sobre o programa etnomatemática, e 

tivemos contato com textos e artigos sobre grupos culturais e sociais e suas ticas de matema, além 

de uma pesquisa de campo” (Estudante 12 J , 2019). Já a estudante 22 J percebe a complexidade do 

trabalho e solicita que seja destinado mais tempo para essa etapa da disciplina. “Minha sugestão é 

que os trabalhos possam ser desenvolvidos com mais tempo. É uma pesquisa longa, por isso o ideal 

seria começar logo” (Estudante 22 J, 2019). Segundo Joaquim, os discentes escolhem, na grande 

maioria, grupos culturais relacionados a trabalhadores, tais como: costureiras, pedreiros, 

eletrotécnicos, dentistas e cabouqueiros (pessoas que quebram pedras artesanais). Alguns trabalhos 

se tornam produções acadêmicas de autoria do estudante e do professor. Esse desdobramento 

também ocorre com a professora Carla.  

O trabalho final da disciplina ministrada por Denise no segundo semestre de 2019 foi 

um vídeo no qual os discentes poderiam elaborar uma narrativa, um documentário, uma 

entrevista ou uma produção de imagens (sons e cores) que pudessem apresentar a 

Etnomatemática para as pessoas. Essa dinâmica foi tão marcante que a estudante 21 D afirmou 

que “foi muito boa a ideia da produção de vídeo, conseguir fazer algo que possa transmitir o 

que entendemos, foi uma experiência nova para mim” (Estudante 21 D, 2019). 

Os discentes exibiram o vídeo na sala de aula para a avaliação da disciplina e fizeram 

uma sessão para a comunidade escolar em um cinema antigo da cidade. A professora Denise 

enfatiza o caráter experiencial da Etnomatemática e a necessidade de promover um movimento 

de "desassossego" no curso de Licenciatura em Matemática. Esse movimento chamado de 

desassossego foi percebido pelos estudantes. O estudante 16 D afirma que a disciplina “foi 

estruturada de forma diferente das tradicionais disciplinas da graduação, inclusive das 

disciplinas de Educação. Teve mesas-redondas, resumos expandidos, debates e elaboração de 

vídeos” (Estudante 16 D, 2019).  

A professora Fábia realiza uma prova semestral na tentativa de fomentar o estudo da sua 

disciplina. Ela revela na entrevista que a prova é também uma demanda dos alunos, ao afirmar: 

Eu dou uma prova semestral porque eu acho importante também eles às vezes, no caso 

da Educação Matemática, eles acharem que não precisa estudar, eu exijo. Eles acham 
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muito ruim que tem alguns professores que não dão prova e eu falo “Não, temos que 

fazer uma prova”. Dou prova (Entrevista com Fábia, 2019). 

 

Assim como Georgia, Fábia também relata que, por estar relacionado à Educação 

Matemática, os discentes têm a crença de que não é necessário estudar esse componente 

curricular, já que ele faz parte das disciplinas pedagógicas. Percebemos, diante do contexto 

apresentado, que a prova tem sido um instrumento de avaliação privilegiado por essa professora 

durante a disciplina. Segundo Fernandes (2002), a supervalorização 

desses [exames] resulta na utilização do teste como método quase exclusivo de 

avaliação, pois é ele que prepara o exame; desse modo, reproduzindo e perpetuando 

práticas de avaliação que limitam e condicionam o desenvolvimento de outras 

competências e aprendizagens dos alunos, num círculo vicioso que é difícil romper 

(FERNANDES, 2002, p. 68). 

 

 Ferreira (2013) alerta sobre alguns riscos e limitações no uso da “prova” e reforça que 

a avaliação precisa estar integrada ao processo de ensino-aprendizagem, visando discernir 

“onde está o quê, para onde é que se está a caminhar e como é que se está a progredir” 

(FERNANDES, 2008, p. 350), pois os estudantes podem não ter espaços no curso para pensar 

e refletir sobre alternativas para a avaliação.  

 A professora Fábia apresenta algumas questões utilizadas por ela em avaliações; dentre 

elas, algumas chamaram nossa atenção: 

Eu perguntei: “O que significa a sigla Funai e qual a relação com a Etnomatemática?”. 

Na dissertação Investigações Etnomatemática em contextos indígenas... Há esta aqui, 

“Caminhos para a reorientação da prática pedagógica”, orientada pelo professor Iran 

Mendes; a autora faz referência a três tipos de Matemática. Já no livro 

Etnomatemática e Movimento, os autores citam quatro Etnomatemática que são 

relacionadas às anteriores. Cite pelo menos duas delas explicando o que é cada uma”. 

Eu não coloquei nenhum autor porque, como eu pedi para eles citarem autores, eu 

escondi os autores. Aí eu falo “O papa da Etnomatemática diz em seu livro 

Etnomatemática entre tradições e modernidades que é evidente a dimensão política 

da Etnomatemática. Por que ele diz isso? Qual a relação da Etnomatemática com a 

política?”, aí deixo eles escreverem. Uma das questões, “Qual o texto, livro, artigo, 
que você leu durante o curso que foi mais interessante no sentido de trazer ideias novas 

e mexer com a maneira de você pensar etc.? Justifique a sua resposta”, essa é 

totalmente aberta para ver que eles leram, é mais ou menos isso umas das provas aqui 

(Entrevista com Fábia, 2019). 

 

 A questão que relaciona a Etnomatemática à Funai nos fez refletir se mesmo com a 

leitura da dissertação, como afirma a professora Fábia, se essa relação realmente existe. Outra 

questão que destacamos está relacionada a atribuir a D’Ambrosio a expressão “papa da 

Etnomatemática”, que pode não ser interessante, tendo em vista que D’Ambrosio é um dos 

teóricos que apresentam uma concepção acerca da Etnomatemática. Avaliar é um processo 

complexo, mas nosso intuito aqui é refletir junto sobre alguns elementos. Segundo Thomas 

Butts, em relação ao processo de avaliação, “o primeiro passo (...) é colocar o problema 
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adequadamente” (apud DANTE, 1998). Nesse sentido, seria interessante reformular as questões 

acima de forma a deixá-las claras, coerentes e objetivas. 

A professora Georgia relata que, ao assumir a primeira turma na disciplina 

Etnomatemática, em 2014, ocorreu a reprovação de todos os estudantes. Ela afirma ter 

percebido por parte dos estudantes certa desvalorização ou desqualificação por ser professora, 

mulher e negra. Em sua fala percebemos essa situação: “Fui a primeira professora que eles 

tinham negra e com doutorado dando disciplina pedagógica. A professora revela que, na 

concepção dos estudantes, o professor que ministra disciplinas pedagógicas tem menor 

qualificação (Entrevista com Georgia, 2019). Ela relata ainda que conversou com os estudantes 

várias vezes e explicou o trabalho final, porém a turma optou por não realizar a entrega dele.  

A professora enfatizou que deu uma segunda chance aos estudantes e que eles 

entregaram, segundo Georgia, trabalhos “cópia e cola da internet”, e por este motivo manteve 

a nota que ocasionou a reprovação. Ela ressalta que essa atitude foi um “marcador da minha 

vida, (...) ou eu fazia isso e marcava minha posição (...) ou eu teria problema para todo lado” 

(Entrevista com Georgia, 2019). Diante desse relato, reconhecemos que a professora sentiu a 

necessidade de se posicionar, deixando clara sua proposta de trabalho. Percebemos a 

complexidade existente em algumas situações que atravessam o espaço escolar e evidenciam 

as tensões e as relações de poder. Nossa proposta não é atribuir juízo de valor sobre a situação 

apresentada, mas questionar o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, as 

concepções que ainda permeiam os cursos de Licenciatura em Matemática no que tange à 

participação de mulheres e negros e das vivências pedagógicas. Para nos ajudar a refletir, 

Fischer (2008) esclarece:  

Em se tratando do curso de matemática, já há, no senso comum, uma crença 

de que ao professor é permitido ser “rigoroso” na avaliação. As reprovações 

não são, em geral, questionadas; parece que os alunos já esperam, com alguma 

naturalidade, um certo número de reprovações nas disciplinas de conteúdo 
especificamente matemático (FISCHER, 2008, p. 77). 

 

 Essa autora é enfática ao afirmar: “ressalto, no entanto, que as práticas avaliativas dos 

professores desses cursos, ao se preocuparem acentuadamente com o conteúdo a ensinar, estão 

manifestando como concebem o processo de formação do professor de matemática” 

(FISCHER, 2008, p. 97). Outro ponto que emerge, segundo Hoffmann (2003, p. 122), é a 

preocupação com a inércia dos alunos, pois “o mais grave nessa história é que o próprio aluno 

não reflete mais sobre as incoerências do processo ao qual é submetido e que vem em prejuízo 

de sua formação”. Quando estamos trabalhando com formação inicial de professores de 



93 

 

 

 

Matemática, independente da disciplina que lecionamos, devemos atentar para as palavras de 

Fiorentini (2004), que sinaliza:  

O professor de cálculo, álgebra ou análise acredita que ensina apenas conceitos e 

procedimentos matemáticos; ele geralmente não percebe que ensina também um jeito 

de ser professor, isto é, um modo de conceber e estabelecer relação (de questionar, 

tratar, significar...) com a Matemática e de ensiná-la e avaliar sua aprendizagem. 
Pesquisas tem mostrado que essas disciplinas influenciam mais a prática do futuro 

professor do que as disciplinas didático-pedagógicas, se estas forem acentuadamente 

prescritivas (FIORENTINI, 2004, p. 1). 

 

 Segundo esse autor, a forma como os professores que atuam na formação inicial de 

Matemática organizam suas aulas e seus processos avaliativos pode influenciar os futuros 

professores, pois esses acabam por conceber as dinâmicas e processos vivenciados por eles 

como legítimos e replicáveis.  

Outro aspecto em que devemos refletir, com relação ao discurso de Georgia, está na 

“desvalorização” que a professora revela ter percebido na situação descrita. A pesquisa de 

Souza (2018,p.4) traz um pouco dessa questão, ao dizer que o seu estudo “surgiu, a partir de 

algumas situações cotidianas vivenciadas, onde a discriminação e o preconceito contra a mulher 

no mundo acadêmico, principalmente na área das exatas, tornou-se tão rotineiro que passa 

muitas vezes despercebido”. Esta autora alerta que “O discurso de que a mulher não tem espaço 

nas ciências exatas, já pertence ao contexto social como algo dado, construído. Acreditamos 

que ele deva ser repensado e descontruído” (2018, p. 6). A formação inicial de professores pode 

ser um momento favorável para a quebra de paradigmas e para dar visibilidade a questões antes 

invisibilizadas pelo sistema e pela comunidade científica. A presença de estudantes e 

professores negros e indígenas nas salas de aula oportuniza a universidade a revisão e a 

ampliação de “teorias e currículos quase que exclusivamente ocidentalizantes e eurocêntricos” 

(CARVALHO, 2005, p. 48). Neste sentido, se torna urgente no ambiente universitário a cultura 

do diálogo e da valorização do ser humano. 

Ao apresentar a diversidade de propostas curriculares e pedagógicas desse grupo de 

professores que ministram a disciplina de Etnomatemática em cursos de Licenciatura em 

Matemática, reconhecemos que o trabalho com a Etnomatemática fomenta atividades de caráter 

vivencial que atuam como forte componente no processo de ensino-aprendizagem como 

apontado pelos estudantes. 

O fato dos discentes não reconhecerem a importância necessária das disciplinas 

relacionadas à Educação, assim como e a dificuldade das universidades - que apresentam esse 

componente curricular como optativo – em formar turmas em alguns semestres, podem estar 

relacionados ainda a uma perspectiva de formação na qual para ser um bom professor de 
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Matemática basta ter apenas o domínio do conhecimento Matemático, conforme sinalizado por 

Fiorentini e Oliveira (2013). 

Observando as singularidades das propostas apresentadas por esse grupo de professores, 

foi possível inferir que a leitura, a discussão de textos e a escrita de relatos de experiências vem 

sendo um desafio a ser enfrentado na disciplina de Etnomatemática. Essa realidade é delicada, 

porém podemos acolher essa dificuldade e pensar criativamente sobre ela. Podemos nos 

questionar: a leitura, discussão e escrita de relatos de experiência não se assemelha com a 

dinâmica de alguns grupos de pesquisa? Até que ponto essa dinâmica não é uma “marca” deixa 

pelas experiências da Pós-graduação vivenciada pelos professores participantes dessa pesquisa? 

Os professores dessa pesquisa sinalizam que há o desejo de propor uma disciplina 

academicamente responsável e que promova atividades vivenciais de descobertas, de encontro 

com o outro e de encontro com as crenças sobre ensino e a escola. O que encontramos foram 

possibilidades político-pedagógicas pensadas na perspectiva do diálogo e da valorização das 

pessoas e dos construtos históricos produzidos por elas como alguns professores apresentaram 

nessa pesquisa. Ter uma disciplina que aprofunda os pressupostos da Etnomatemática se 

mostrou promissora na visão da estudante 10 J. A mesmo afirma que seria interessante ter “mais 

disciplinas que seguem a perspectiva da etnomatemática nos currículos de formação em 

matemática, inclusive nos cursos de bacharelado também” (Estudante 10 J, 2019). 

Com base em nossas análises, verificamos a importância de ter na Licenciatura em 

Matemática um componente curricular intitulado de Etnomatemática, cuja potência 

identificamos em possibilitar aos futuros professores de Matemática momentos dialógicos com 

as práticas sociais e culturais que dão sentido ao conhecimento socialmente referenciado. Isto 

é, uma forma de garantir aos futuros professores de Matemática um espaço fértil de diálogo e 

de aproximações com outras áreas de conhecimento. Cabe-nos agora perguntar quais as 

concepções de Etnomatemática foram fomentadas nessas disciplinas? 

 

 

5.3. Concepções de Etnomatemática dos professores e estudantes 

 

A análise das entrevistas e dos questionários permitiu destacar as concepções de 

Etnomatemática dos participantes, assim como identificar as principais referências teóricas dos 

professores. 

O modo como os professores concebem a Etnomatemática possui importantes 

singularidades, que advêm tanto de suas experiências de vida quanto do contato com correntes 
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e tendências acadêmicas, como a de Paulo Freire (2005). Joaquim (2020) revela essa construção 

ao afirmar que a Etnomatemática: 

É uma amálgama de ideias e fundadores desse meu conceito dentro de mim, porque 

tem Paulo Freire e tem uma série de outras referências que estão ainda montando essa 

colcha de retalhos. Então, parte de uma formação minha mesmo de uma indagação, 

de uma necessidade de dar respostas não somente a técnicas e olhar o estudante como 
um ser humano, um “ser”, verbo, humano, não simplesmente como o Ubiratan fala, 

um “ser”, substantivo, humano. Então é complicado, a coisa foi fluindo de uma 

maneira extremamente natural. Só que quando você lida com etnomatemática, o 

Ubiratan e Paulus Gerdes e tantos outros que comentam esse conceito, essa ideia, eles 

te direcionam para outras fontes, para você beber de outras fontes, mas a coisa foi 

acontecendo de maneira natural (Entrevista com Joaquim, 2020). 

 

Essa questão se mostrou importante nos diferentes discursos, na medida em que implica 

na forma como esses professores concebem essa área de conhecimento. O modo como a 

Etnomatemática é concebida age como um direcionador no trabalho do pedagógico desses 

professores.  

Joaquim concebe a Etnomatemática como uma “gama de conceitos, uma visão 

extremamente ampla, holística, transdisciplinar, transcultural e que por causa disso tem toda 

uma complexidade” (Entrevista com Joaquim, 2020). Sua concepção tem sua inspiração em 

D’Ambrosio (2001, p. 44), quando esclarece que “a Etnomatemática raramente se apresenta 

desvinculada de outras manifestações culturais, tais como arte e religião. Ela se enquadra, 

perfeitamente, numa concepção multicultural e holística”. Joaquim ressalta ainda que prefere 

se referir a área como ticas de matema de etno, pois entende que dessa forma o conceito fica 

mais bem delimitado. Essa definição é percebida também nos discursos dos estudantes desse 

professor. A estudante 13 J define a Etnomatemática como “Diversas tica de matema de várias 

culturas” (Estudante 13 J, 2019) e a estudante 18 J apresenta essa mesma ideia em sua fala ao 

dizer que “Que são todas as técnicas utilizadas para lidar com a realidade” (Estudante18 J, 

2019). Outro estudante que corrobora com essa concepção, e detalha algumas formas pelas 

quais os indivíduos podem se expressar, é a estudante 10 J, ao afirmar que: 

É toda forma que um indivíduo de determinado grupo cultural encontra para se 
expressar usando arte, música, ou qualquer outra manifestação artística. Além disso, 

são todas as maneiras e técnicas de lidar com algo que esses indivíduos possuem, e a 

maneira com que descrevem sua realidade social e natural (Estudante 10 J, 2019). 

 

A estudante 10 afirma ainda que disciplina “permitiu aos alunos o entendimento sobre 

a matemática acadêmica como sendo uma das diversas etnomatemáticas existentes” (Estudante 

10 J, 2019). As concepções desses estudantes e do professor Joaquim estão em consonância 

com a definição de D’Ambrosio (2014, p. 20), da Etnomatemática sendo entendida como “um 

programa de pesquisa para entender as ticas de matema em diferentes etnos”. 
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Para esse professor, ter uma disciplina de Etnomatemática em um curso de Licenciatura 

em Matemática é interessante, tendo em vista que possibilita ao estudante reconhecer outras 

dimensões do sistema educacional, além de oportunizar uma Matemática humanizadora, na 

qual os pilares se encontram na valorização do outro, do conhecimento construído por ele e no 

diálogo entre os diversos saberes. Ele afirma que: 

Eu acho que esse é o grande diferencial, é humanizar essa matemática, é trazer uma 
matemática extremamente antropológica para eles e que, é o que eu falei, às vezes é 

um choque inicialmente, como foi para mim, saber que matemático também é gente. 

Então isso é muito legal, essa dimensão, mas que também traz várias indagações e 

várias, digamos, insatisfações que a gente tem e que a gente tem que lutar, mas é o 

que me faz caminhar e tornar o meu dia não tão rotineiro, tão sem graça (Entrevista 

com Joaquim, 2020). 

 

É nessa perspectiva que esse professor relata que, da mesma forma que a 

Etnomatemática contribuiu para que ele se tornasse um professor mais crítico e aberto ao 

diálogo, ele também acredita que contribuirá para que seus estudantes sejam professores 

diferenciados no que tange a dimensão pedagógica. 

Para Fábia, a Etnomatemática significa a valorização de diversos saberes. Ela afirma 

que: “Resumido seria essa valorização de saberes, de respeitar o saber matemático de cada um. 

Para mim a maior questão da Etnomatemática é essa.” Fábia esclarece que a Etnomatemática 

não deve ter o olhar voltado apenas para grupos específicos, esse Programa implica em algo 

mais amplo, pois busca valorizar o indivíduo no seu aspecto cultural, social, econômico e 

humano. Fábia sinaliza a necessidade de alargar a definição de grupos culturais, de modo a 

permitir expandir a perspectiva da Etnomatemática na formação de professores. Para isso, 

investiga os tapetes feitos nas ruas durante as festas religiosas, a arquitetura de Ouro Preto, a 

confecção de bolas e balaios, em busca de reflexões sobre essas construções humanas. As 

concepções em relação a Etnomatemática desses seus estudantes está muito atrelada aos grupos 

culturais, como podemos perceber na fala do estudante 9 F, ao dizer que “Resumindo: as 

diferentes maneiras que diferentes culturas usam para contar, medir, calcular, etc.” (Estudante 

9 F, 2019) e na da estudante 20 F, quando revela que “Etnomatemática é a matemática 

desenvolvida por grupos culturais ao longo do tempo, como por exemplo, grupos indígenas” 

(Estudante 20 F, 2019). Tais ideias podem estar relacionadas à proposta do D’Ambrosio e Rosa 

(2016): 

A Etnomatemática pode ser definida como a matemática praticada pelos membros de 

grupos culturais distintos, que podem ser identificados como sociedades indígenas, 
associação de trabalhadores, classes profissionais e grupos de crianças de uma 

determinada faixa etária (D´AMBROSIO; ROSA, 2016, p. 17). 
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Outra concepção interessante é apresenta pela estudante 15 F, ao atribuir a 

Etnomatemática a possibilidade de aprender Matemática de várias formas, revelando que essa 

área pode ser concebida como a oportunidade de “Entender as várias culturas , e as várias 

formas de aprender matemática” (Estudante 15 F, 2019). Sua concepção está de acordo com a 

análise Gerdes (2007, p. 156) “É a área de investigação que estuda a influência de factores 

culturais sobre o ensino e a aprendizagem da matemática”. 

Fica também, claro no discurso de Fábia que o contato do estudante de graduação com 

a disciplina de Etnomatemática representa um espaço fértil para o reconhecimento de diversas 

construções matemáticas existentes. Ela apresenta a analogia abaixo para justificar a relevância 

desse contato. 

Eu falo com eles, eu brinco, tipo assim, é igual ouvir funk, música clássica, MPB, o 

importante é você ouvir todos, depois você escolhe qual que você gosta. Então eu 

acho que é nesse viés, você está apresentando, ele está tendo contato com aquilo, se 
ele vai usar ou não, mas só dele pensar sobre aquilo eu acho que já é diferente, já é 

importante para a formação dele (Entrevista com Fábia, 2020) 

 

Na perspectiva dessa professora, ter a oportunidade de ver, reconhecer e vivenciar as 

possibilidades da existência de diferentes matemáticas é um elemento essencial para a formação 

do futuro professor de Matemática. 

Já para Carla, a Etnomatemática está relacionada aos Direitos Humanos, ela afirma que 

há um movimento de alguns pesquisadores na busca por ampliar a etimologia da palavra 

Etnomatemática. Essa vertente, inspirada em Freire (2005) e Erich Fromm (1987), busca 

trabalhar a matemática para a justiça social. A professora ressalta ainda que: 

Quando eu te falo que a Etnomatemática, no meu ponto de vista, me ajuda a pensar 

nos direitos humanos eu acho que eu amplio a etimologia da palavra Etnomatemática 

para algo maior, que seria no meu caso alguma coisa no campo da 

transdisciplinaridade, da questão da ética da diversidade que é o respeito pelo outro, 

a solidariedade e a cooperação com o outro (Entrevista com Carla, 2020). 

 

 Nesse discurso percebemos que Carla, assim como os demais professores, se aproxima 

das questões relacionadas ao respeito ao outro e a valorização dos diferentes saberes, porém de 

forma singular ela articula essas questões aos Direitos Humanos. Para Carla essa disciplina na 

formação inicial dos futuros professores de Matemática tem o objetivo “(...) de tirar as 

metáforas, tirar as alegorias do que a gente chama de cultura dentro do processo, na escola 

principalmente, eu acho que já é um ganho para a discussão da formação inicial” (Entrevista 

com Carla, 2020).  

A professora enfatiza que por muitas vezes na escola a cultura de um grupo é 

evidenciada apenas com elementos artísticos como dança, artesanato e músicas, porém ela vê 

nesse contexto uma oportunidade de apresentação de como acontece a produção de um 
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conhecimento por aquela comunidade ou grupo social. Desse modo, para essa professora a 

cultura não deve ser concebida como um “artefato artístico” (Entrevista com Carla, 2020). Para 

Carla as discussões que aproximam a Cultura e a Matemática, via o programa Etnomatemática 

são essenciais para o professor em formação, pois ao chegar às escolas eles encontrarão um 

ambiente de diversidade cultural, étnica, religiosa e de gênero. 

 Na concepção de Georgia a Etnomatemática é entendida como “(...) olhares da 

matemática por diferentes grupos sociais” (Entrevista com Georgia, 2020). Ela sinaliza estar 

mais preocupada com cultura de grupo social do que com as matrizes matemáticas que a 

academia pode identificar nas práticas desses grupos. E adverte que há uma diferenciação 

existente entre os “Matemáticos Acadêmicos” e os “Educadores Matemáticos” quando afirma 

que: 

 Eu tenho uma revista científica que para tudo tem uma matriz. Eu não estou 

preocupada com essa matriz, eu estou preocupada com essa cultura. Esse cálculo de 

cultura que determina essas matemáticas, a matemática asséptica do IMPA e essa 

matemática do baixo clero que é a nossa. Quer dizer, essa divisão foram eles que 

fizeram, mas é assim que é, e pode me chamar do que quiser, baixo clero etc... tem os 

eruditos, tem os populares (Entrevista com Georgia, 2020). 
 

 Diante dessa perspectiva esta professora afirma ainda que a Etnomatemática possibilita 

o diálogo e a interdisciplinaridade, e reconhece a Etnomatemática como um espaço fértil para 

politização dos graduandos.  

 As concepções dos estudantes dessa professora apresentam influência da perspectiva de 

Etnomatemática apresentada por ela durante a disciplina, como podemos identificar nos 

discursos das Estudantes 1 G e 2G que revelam que: 

A etnomatemática, enaltece a matemática dos distintos grupos culturais e recomenda 

uma enfatização maior dos conceitos matemáticos informais desenvolvidos pelos 

educandos através de seus conhecimentos, fora da conjuntura escolar na vivência do 

seu cotidiano. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos 
matemáticos. A Etnomatemática valoriza estas diferenças e afirma que toda a 

construção do conhecimento matemático é válida e está intimamente vinculada à 

tradição, à sociedade e à cultura de cada povo (Estudante 1 G, 2019). 

 

A ampla finalidade da Etnomatemática é reconhecer a cultura plural, que é 

responsável pela constituição do país e elaborar um padrão educacional que responda 

aos anseios do seu povo. Ela deve estar a serviço da construção da responsabilidade 

social e da cidadania. A etnomatemática é uma abordagem histórico-cultural da 

disciplina. A Matemática deve ser compreendida não apenas como uma constituição 

social, mas também como uma construção histórica e política (Estudante 2 G, 2019). 

 

Podemos observar que a construção histórica e política apresentada pela professora e 

sinalizada por seus estudantes. A professora manifesta sua preocupação com a supervalorização 

da Matemática produzida pelos “Matemáticos Acadêmicos”, inquietação está também 

sinalizada pelo estudante 14, ao dizer que “A etnomatemática é um programa onde se procura 
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valorizar as diferentes matemáticas, desenvolvidas por trabalhadores como pedreiros e 

costureiras, e procurar desenvolver estas matemáticas em contrapartida à supervalorização da 

matemática acadêmica” (Estudante 14, 2019). Na perspectiva d‘ambrosiana, a Etnomatemática, 

pode se manifestar no cotidiano, com afirma Lara (2001): 

 [...] a perspectiva d‘ambrosiana considera, como formas de Etnomatemática, a 

Matemática praticada pelos matemáticos e por categorias profissionais específicas; a 

Matemática escolar, legitimada; a Matemática que ocorre nas brincadeiras infantis; a 

Matemática praticada pelas mulheres e homens para atender às suas necessidades de 

sobrevivência; entre outras. Com isso, o conhecimento matemático acadêmico passa 

a ser visto como uma das suas formas possíveis (LARA, 2001, p. 55-56). 

 

No início da entrevista Georgia se posicionou não muito favorável a ter a disciplina de 

Etnomatemática. Na sua concepção essa disciplina deveria estar inserida em uma disciplina 

mais ampla, chamada “Tendências de Educação Matemática”. Ela enfatizou que “eu não vejo 

sentido como educadora matemática da gente ter essa disciplina isolada, mas a gente tem” 

(Entrevista com Georgia, 2020), porém nos momentos finais da entrevista a professora 

reelaborou sua concepção sobre a importância da disciplina intitulada de Etnomatemática e 

afirmou que: 

Os saberes elementares das pessoas estão muito desprestigiados e a Etnomatemática 

resgata isso, resgata essa potência das pessoas, isso é uma ação política é como a ação 

de educar. Educar é um ato político. É um presente, não é um ideal de felicidade, 
porque não é um ideal, porque permite que a gente busque, faça enfrentamentos e que 

venha à tona as contradições, que isso nos seja posto, mas é bom que a Faculdade de 

Educação da Baixada tenha essa disciplina (Entrevista com Georgia, 2020). 

 

 Percebemos que ao falar das concepções, dos desafios e das potencialidades da 

disciplina de Etnomatemática na formação inicial dos futuros professores de Matemática, a 

professora Georgia teve a oportunidade de revistar suas experiências, os conceitos que foram 

adquiridos ao longo da sua história e reelaborar seus posicionamento em relação a importância 

dessa disciplina para o Curso de Licenciatura Matemática. 

 Denise considera a Etnomatemática como um movimento de “desassossego”, no qual 

retiramos nosso foco do produto e colocamos nas relações entre as pessoas e nas relações das 

pessoas com o conhecimento. Assim com a professora Georgia, ela também sinaliza a 

necessidade de perceber a Matemática Acadêmica como uma matemática entre outras 

matemáticas, escapando de um paradigma racionalista e positivista que predomina nos cursos 

de Licenciatura em Matemática. Ela apresenta a Etnomatemática como uma possibilidade de 

valorização do ser humano e revela que: 

Para mim hoje, talvez represente um movimento que se instale para não deixar que a 

gente se apegue a um conceito estático de matemática. É um movimento que vem para 

desassossegar os matemáticos, aqueles que ensinam matemática, os professores de 

matemática e simplesmente, nos faz olhar para isso que a gente chama de matemática 
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com menos hierarquia e com menos assimetrias possíveis, olhando mais para as 

pessoas do que para o construto, do que para o produto, que é o que essas pessoas 

fazem quando dizem que fazem matemática (Entrevista com Denise, 2020). 

 

 Na perspectiva da professora Denise, a Etnomatemática resgata a dimensão humana na 

formação inicial dos futuros professores de Matemática. Essa dimensão é evidenciada pelos 

estudantes 21 D e 23 D quando relatam que: 

 Etnomatemática é uma palavra com conceito amplo, entendo que a etnomatemática 

vai observar as culturas , as matemáticas produzidas ali, entender o porquê é daquela 

maneira e tentar conscientizar todos que não há uma matemática melhor que a outra 

e sim matemáticas, produzidas por pessoas (Estudante 21 D, 2019). 

Um ato de preservação mesmo, de matemáticas que vieram sendo sempre oprimidas 

referente à uma em específico. Disciplina que trata a matemática como ela é, uma 

construção histórica, um produto humano, cheio de fator humano (Estudante 23 D, 

2019). 

 

A estudante 24 D (2019) concebe que “A etnomatemática é mais que um conteúdo, é 

uma forma de ver o mundo, com culturas diferentes” o contato com a essa disciplina modificou 

sua visão e o fez perceber os elementos que contribuem para um novo olhar para o mundo e 

para a Educação. 

Denise ressalta que é essencial que os futuros professores percebam a importância da 

relação humana nos processos de construção de conhecimento, sejam eles formais ou informais.  

A dimensão humana é uma convergência, em relação a contribuição da disciplina de 

Etnomatemática na perspectiva da professora Denise e do professor Joaquim. Ambos revelam 

a necessidade da valorização da cultura, das relações humanas na formação de professores. 

Outra questão que se mostrou importante em todos os discursos foi a explicitação de a 

necessidade da disciplina de Etnomatemática apresentar um caráter vivencial, por meio do qual 

os estudantes possam entrar em contato com uma comunidade de profissionais ou um grupo 

social, visando elaborar um trabalho com inspiração etnográfica.  

Essa análise teve como objetivo mostrar a diversidade de concepções e contribuições da 

Etnomatemática, que se apresenta num grupo de professores que ministram a disciplina de 

Etnomatemática em um curso de Licenciatura em Matemática. Como evidenciado nesse 

trabalho, a Etnomatemática assume diferentes papéis dentro da formação de professores. Com 

base em nossas análises, consideramos que a diversidade de concepções está relacionada às 

experiências de vida dos professores dessa pesquisa, bem como ao seu contato com correntes e 

tendências pedagógicas inspiradas em Freire (2005). 

Apesar da heterogeneidade nas concepções de Etnomatemática desse grupo de 

professores, foi possível inferir que a valorização dos diversos saberes e o olhar sensível a 

dimensão humana se configurou como uma linha que interligou os diversos discursos, em uma 
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grande colcha de retalhos, em que cada singularidade traz ao todo sua contribuição para a beleza 

e harmonia da colcha. Segundo Conrado (2004, p.84), “essa diversidade de propostas está 

associada à própria noção de cultura, às nossas percepções sobre o conhecimento e sua 

construção e aos diferentes modos de se perceber a matemática”. Percebemos que as 

concepções dos professores deixaram marcas na construção do conceito de Etnomatemática de 

seus estudantes. Nesse sentido, seria interessante apresentar as diversas perspectivas de 

Etnomatemática na busca por ampliar as possiblidades e as oportunidades de atuação e 

intervenção no mundo. 

De nossa análise, consideramos que o cerne da contribuição desses componentes 

curriculares para a formação inicial dos futuros professores de Matemática está na concepção 

da Matemática como produção humana sócio-histórico-cultural, o que favorece a compreensão 

e a valorização das diferentes práticas dos grupos socioculturais. O contato com discussões 

dessa natureza fomenta o desenvolvimento de um professor de Matemática mais aberto ao 

diálogo, assim como disposto a buscar interligações entre o campo da Matemática e outras áreas 

do conhecimento. 

A Etnomatemática, ao longo do tempo, vem se configurando como uma postura que 

possibilita perceber as diversidades existentes no que chamamos de produção do conhecimento 

matemático. Ela representa um olhar atencioso não só para o que as pessoas produzem em 

momentos e locais diversos no mundo, mas principalmente para as relações que essas pessoas 

estabelecem entre si.  

Voltando o seu olhar também para com a geração, a organização e a transmissão do 

conhecimento acontecem. Reconhecer essas “ticas” de “mathema” de “etno” nos insere em um 

movimento de desassossego, no qual é essencial aproximar as questões antropológicas, sociais 

e culturais das discussões no campo da Matemática.  

 

 

5.4. Etnomatemática e suas marcas nos estudantes da Licenciatura em Matemática 

 

Um mundo onde caibam outros mundos 

Ceceña (2004). 

 

A partir das respostas do questionário respondido pelos estudantes que participaram da 

pesquisa apresentamos algumas análises sobre as marcas da Etnomatemática na formação 

inicial dos futuros professores de Matemática. 
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Nesse estudo, começamos por apresentar as marcas que estão relacionadas a quebra de 

paradigmas no que tange a universalidade da Matemática e Matemática como uma construção 

humana. Depois, apresentamos as marcas que influenciam a perspectiva de ensino 

aprendizagem e concluímos abordando as marcas relacionadas a alteridade. Procuramos tecer 

considerações sobre as marcas deixadas pela Etnomatemática nesses estudantes. 

 

5.4.1. Quebrando paradigmas em relação a universalidade da Matemática: a Matemática como 

uma construção humana 

 

Reconhecer o processo de formação inicial dos futuros professores de Matemática, na 

disciplina de Etnomatemática, nos possibilita identificar quais as concepções foram superadas 

e quais ainda permanecem intactas. Na perspectiva d’ ambrosiana, a Matemática escolar 

também pode ser considerada como uma Etnomatemática, pois: 

 

A disciplina denominada matemática é, na verdade, uma Etnomatemática que se 

originou e se desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo recebido algumas 

contribuições das civilizações indiana e islâmica, e que chegou à forma atual nos 

séculos XVI e XVII, sendo, a partir de então, levada e imposta a todo mundo. Hoje, 

essa matemática adquire um caráter de universalidade, sobretudo devido ao 

predomínio da ciência e tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do 

século XVII na Europa. (D’AMBROSIO, 2008, p.7). 

 

 Nessa perspectiva, o autor apresenta o ensino de matemática como eurocêntrico e 

universal. A Etnomatemática vem se contrapondo a essa perspectiva, evidenciando a 

necessidade de valorizar os saberes e fazeres de diversos grupos sociais. Entre os estudantes 

das universidades participantes, alguns deixaram emergir em seus discursos questões 

envolvendo a “universalidade da Matemática”. O estudante 6 G fala que : 

A disciplina foi de grande valia para a minha formação, pois pude refletir a respeito 

da matemática que é ensinada até os dias atuais, e de poder ter contato com "outras 

matemáticas", além da trazida pelos europeus. Me fez refletir que cada um de nós 

temos algo a agregar a esse campo independente de ter feito uma graduação ou de ter 

contato com a escola, pois cada um devido as circunstâncias da vida aprender algo 

para sobreviver e isso deve ser valorizado. (Estudante 6 G, 2019). 

 

 Esse estudante reconhece a importância dos saberes e fazeres da escola, bem como os 

relacionados ao cotidiano de cada aluno. D’Ambrosio (2005) nos apresenta as tensões e as 

relações de poder no campo da Matemática no que tange a buscar por invisibilizar a 

“matemática do dia a dia, revelando que 

faz sentido, portanto, falarmos de uma “matemática dominante”, que é um 

instrumento desenvolvido nos países centrais e, muitas vezes, utilizado como 
instrumento de dominação. Essa matemática e os que a dominam se apresentam com 

postura de superioridade, com o poder de deslocar, e mesmo eliminar, a “matemática 

do dia a dia” (D’AMBROSIO, 2005, p. 115). 
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 A valorização de outras matemáticas perpassa primeiro a disposição em conhecer outras 

formas de pensar, medir, quantificar , enfim, outras formas de estar e permanecer no mundo.  

A estudante 5 J conta que a disciplina “foi muito legal, aprendi várias coisas diferentes 

e descobri que existe outros tipos de matemática sem ser a matemática acadêmica” (Estudante 

5J, 2019) e; os estudantes 25 D e 13 J corroboram essa descoberta, ao afirmarem que “pude 

repensar o conceito de matemática universalizada” (Estudante 25 D, 2019) e “Foi uma ótima 

matéria pra sair do conceito de matemática acadêmica, coisa que eu não enxergava” (Estudante 

13 J, 2019). Percebemos nesses discursos que o encontro com outras matemáticas impactou a 

concepção desses estudantes no que diz respeito à “universalidade da matemática acadêmica”. 

Para Barton (2006), “a Etnomatemática, de fato, cria uma ponte entre a atemática e as ideias (e 

conceitos e práticas) de outras culturas” (p. 55). O estudante 14 G revela nesse sentido que “a 

Etnomatemática é um programa onde se procura valorizar as diferentes matemáticas, 

desenvolvidas por trabalhadores como pedreiros e costureiras, e procura desenvolver essas 

matemáticas em contrapartida à supervalorização da matemática acadêmica” (Estudante 14 G, 

2019). 

Reconhecer que a Matemática não é universal pode ajudar à postura dos futuros 

professores em sala de aula, como afirma a estudante 5 J: “Foi muito importante para o meu 

desenvolvimento enquanto professora daqui a uns anos. Aprendi que existem vários tipos de 

Mmatemática e não só uma" (Estudante 5 J, 2019). Complementando essa ideia, Bicudo (2005) 

ressalta: 

Compreendendo que a Matemática revela certos aspectos do mundo e que existem 

outras áreas de conhecimento que revelam outros aspectos, o professor de matemática 

não pode olhá-la como isolada, como algo que existe por si, sem relação alguma com 

o homem, com o mundo humano e com aquilo que o homem conhece desse mundo 

(BICUDO, 2005, p. 53). 

 

 A partir dessa ideia de Bicudo (2005), identificamos outra marca apresentada pelos 

estudantes nessa pesquisa, relacionada à percepção de mundo e de Matemática. O estudante 23 

D revela que a disciplina foi “um aprendizado que fará muita diferença na minha graduação e 

na percepção de mundo e até mesmo em relação à matemática e sua construção (...), trouxe uma 

visão que eu nunca imaginei que a matemática poderia tomar” (Estudante 23 D, 2019). Baraldi 

(1999) ajuda a entender que a Matemática é uma construção humana e não pode estar 

desassociada dela, ao nos advertir que 

O conhecimento matemático não pode ser separado do conhecimento empírico, da 
física e das outras crenças. Desse modo, a Matemática está inserida na história e 
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prática humana e, portanto, não pode ser separada de ciências humanas e sociais ou 

de considerações culturais, em geral (BARALDI, 1999, p. 89). 

 

 Pela fala dos estudantes 23 D e 21 D, quando dizem que a Etnomatemática é  
um ato de preservação mesmo, de matemáticas que vieram sendo sempre oprimidas 
referente a uma em específico. Disciplina que trata a matemática como ela é, uma 

construção histórica, um produto humano, cheio de fator humano (Estudante 23 D, 

2019); 

 

uma palavra com conceito amplo, entendo que a etnomatemática vai observar as 

culturas, as matemáticas produzidas ali, entender o por quê é daquela maneira e tentar 

conscientizar todos que não há uma matemática melhor que a outra e sim matemáticas, 

produzidas por pessoas (Estudante 23 D, 2019). 

 

 As ideias apresentadas por esses estudantes, a partir da experiência vivenciada na 

disciplina, assumem a Etnomatemática como uma construção humana. Essa perspectiva dialoga 

com D’Ambrosio quando ele ressalta: 

Procura-se uma educação que estimule o desenvolvimento de criatividade desinibida, 

conduzindo a novas formas de relações interculturais e intraculturais. Essas relações 

caracterizam a educação de massa e proporcionam o espaço adequado para preservar 

a diversidade e eliminar a desigualdade discriminatória, dando origem a uma nova 

organização da sociedade. Fazer da Matemática uma disciplina que preserve a 

diversidade e elimine a desigualdade discriminatória é a proposta maior de uma 

Matemática Humanística. O Programa Etnomatemática tem esse objetivo maior 

(D’Ambrosio, 2002, p. 19). 

 

A professora Denise, em sua entrevista, corrobora também esse aspecto ao dizer que 

“Eu acho que a etnomatemática vem para reforçar a dimensão humana da formação do 

professor. Ela vem reforçar a questão cultural para além da burocrática, ela vem para falar das 

relações humanas para além das institucionais, ela vem falar de cultura, vem falar de gente” 

(Entrevista com Denise, 2019). Essa aproximação com a dimensão humana auxiliou o estudante 

16 D a conseguir responder um questionamento antigo, 

um questionamento constante que eu tinha era o que responder se me perguntassem o 

que era matemática. Após enxergar e refletir sobre as diversas Matemáticas e sobre 

um lado mais humano que elas podem ter, consegui mudar minha antiga concepção 

sobre Matemática e hoje a encaro com uma construção social. 

 

 A estudante 28 G completa essa ideia dizendo que “a matemática deve ser compreendida 

não apenas como uma constituição social, mas também como uma construção histórica e 

política” (Estudante 28 G, 2019). D’Ambrosio ressalta que “a invenção matemática é acessível 

a todo indivíduo, e a importância dessa invenção depende do contexto social, político, 

econômico e ideológico” (D’AMBRÓSIO, 2008, p. 13). Nessa perspectiva pedagógica, Ferreira 

(1992) afirma que a Etnomatemática 

[...] resgata o real vivido e o transforma, melhor dizendo amplia esse real, respeitando 

a existência de cada aluno. Minhas experiências (...) mostram que a matemática dita 

institucional perde seu estado de “verdade absoluta” para se transformar no que de 

fato é, uma criação humana (FERREIRA, 1992, p. 8). 
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A Etnomatemática não tem a intenção de substituir a Matemática institucional, mas sim 

promover o diálogo dos diversos saberes/fazeres matemáticos. A proposta é trazer para o 

diálogo a Matemática acadêmica, a Matemática do cotidiano, a Matemática Paiter, a 

Matemática Quilombola, entre tantas outras “etnomatemáticas” e a partir desse encontro 

valorizar cada uma delas. 

Diante das falas desses estudantes, podemos perceber que as disciplinas incorporaram 

espaços e diálogos que promovessem a reflexão acerca da universalidade da Matemática, 

evidenciando que a sua supervalorização deve ser revista e atribuindo à Matemática a marca de 

ser uma construção social, humana, histórica e política. E quais as implicações pedagógicas a 

Etnomatemática deixou nos estudantes dessa disciplina? 

 

 

 

  

5.4.2. A Etnomatemática e suas implicações na perspectiva de ensino-aprendizagem dos 

estudantes 

 

 Ter uma disciplina Etnomatemática em um curso de formação inicial de futuros 

professores de Matemática nos leva a questionar, conforme Monteiro e Mendes (2014): quais 

as implicações pedagógicas das reflexões desenvolvidas por essa disciplina para a prática 

escolar? Qual modelo de escola essa perspectiva inspira? Que saberes são silenciados na escola? 

Como promover um ambiente escolar democrático? Tais questionamentos têm gerado debate 

entre os pesquisadores da área, como Mendonça e Domite (2000), Moreira (2014) e Fantinato 

e Soares (2019), e percebemos nos discursos dos estudantes desta pesquisa uma grande 

preocupação nesse sentido. 

 A Estudante 8 D, em seu discurso, menciona que a disciplina Etnomatemática foi uma 

das “poucas matérias em que discutimos diferenças culturais e como isso se relaciona com a 

educação” (Estudante 8 D, 2019). Diante desse relato e reconhecendo a escola como o encontro 

de diversas culturas e sujeitos, percebemos indícios de que a formação inicial de Matemática 

ainda oferece poucos espaços para a reflexão dessa temática. 

 Nesse contexto, o Estudante 14 G ressalta que a disciplina “ajudou a desenvolver um 

olhar mais crítico para diversas questões vividas na sala de aula” (Estudante 14 G, 2019). Essa 

perspectiva dialoga com Fantinato, Freitas e Marchon (2018, p. 221), quando destacam “a 

necessidade de trabalhar, durante a formação docente inicial ou continuada, uma organização 
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crítica da realidade”. Essa criticidade pode estar relacionada à valorização e ao reconhecimento 

dos diversos sujeitos e relações presentes na escola. A Estudante 26 G apresenta a 

Etnomatemática como “uma proposta educacional para o ensino da Matemática que visa 

estimular a criatividade, valorizar a cultura e o ambiente social do aluno e adequar aquilo que 

se deseja transmitir” (Estudante 26 G, 2019). Tal proposta de remodelar o ensino da Matemática 

conversa com as ideias de D’Ambrosio, quando este propõe que  

A Etnomatemática apresenta-se, assim, não como uma nova disciplina, mas como uma 

prática pedagógica. Não se trata da substituição da Matemática acadêmica, mas sim de 

facilitar ao indivíduo, a partir do domínio da sua Etnomatemática, a aquisição das partes 
da Matemática acadêmica que lhes são interessantes e úteis. (...) A Etnomatemática propõe 

uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a necessidades e estímulos 

ambientais, sociais, culturais (D’AMBROSIO, 2008, p. 9). 

 

 A busca por pensar o ensino da Matemática de forma diferenciada também é a 

preocupação da Estudante 19 G e da Estudante 22 J. Elas ressaltam que a Etnomatemática “é o 

ramo científico que buscar melhorar o ensino da Matemática nos dias atuais (...); ela me ajudou 

a compreender que, em grande parte dos casos, um plano deve se adequar aos alunos e não o 

contrário” (Estudante 19 G, 2019); a Etnomatemática “me inspirou novas formas de abordagem 

para a Matemática em sala” (Estudante 22 J, 2019). Nessa nova abordagem inspirada pela 

Etnomatemática, é interessante que o professor fortaleça as raízes culturais dos seus estudantes, 

visando fornecer uma aprendizagem mais significativa, como sinaliza Mendonça e Domite 

(2000) ao dizer que, 

no que se refere a uma pedagogia pela via da etnomatemática, propriamente dita, é 

natural pensarmos a formação de professores/as voltada não apenas para uma visão 

da Matemática e das formas que favorecem a sua apropriação pelos alunos/as, mas 

também para a atualização científica e pedagógica geral da matemática que está aí 

(MENDONÇA; DOMITE, 2000, p. 47). 
 

 Segundo as autoras, ao pensar nessas novas possibilidades, o professor tem a 

oportunidade de revisitar a prática pedagógica e produzir novas pesquisas e estudos que irão 

contribuir para a área de Educação Matemática.  

 D’Ambrósio (2001, p. 23) sinaliza que “práticas apreendidas fora do ambiente escolar 

podem contribuir para uma visão crítica da realidade”. Essa preocupação em dialogar com os 

saberes cotidianos dos estudantes também foi evidenciada por diversos estudante na pesquisa. 

Acreditamos que tal reflexão tenha sido o legado dessa disciplina. Algumas falas dos estudantes 

relacionadas abaixo mencionam essa concepção: 

Marcou de maneira positiva, pois a mesma mostrou o quão importante é o uso da 

matemática no cotidiano de nossos alunos (Estudante 19 G, 2019). 

 

Poderei trabalhar com a matemática a partir da realidade dos meus alunos (Estudante 

13 J, 2019). 



107 

 

 

 

 

Reafirmou a importância de estarmos atentos às diversas realidades cotidianas dos 

alunos, bem como seus conhecimentos prévios (Estudante 26 G, 2019). 

 

(...) a mesma mostrou o quão importante é conhecer os alunos para o desenvolvimento 

das aulas (Estudante 19 G, 2019). 

 

Como professor que temos uma sala de aula tão diversificada, entender o cotidiano do 

aluno e trabalhar sobre esse cotidiano é de extrema importância, e, com a 

etnomatemática, essa ideia fica muito clara (Estudante 7 G, 2019). 
 

(...) me ensinou que buscar introduzir assuntos do cotidiano dos alunos pode ajudá-

los em sala de aula (Estudante 18 J, 2019). 

 

Que é um projeto pedagógico que busca aproximar o aluno da matemática, de maneira 

que você aproxime a matemática da sua vida, da sua cultura, pois se faz matemática 

constantemente sem perceber. (...) Foi de grande aprendizado passar a olhar para o 

seu aluno como único, com toda a sua bagagem e cultura e poder pensar em estratégias 

de colocar a matemática dentro da vida dele e não o contrário (Estudante 32 G, 2019). 

 

Sem sombra de dúvida, um professor que entende e respeita as realidades diferentes 
da sua atinge, com maior eficácia, um maior número de alunos (Estudante 9 F, 2019). 

 

A disciplina me ensinou a observar as várias maneiras de ensino e de aprendizagem e 

a valorizá-las de forma única e igual, respeitando a individualidade e a diversidade de 

cada aluno e levando em consideração a sua cultura e seu meio social (Estudante 4 J, 

2019). 

 

Acredito que como profissional irá contribuir de forma significativa, pois agrega 

diferentes maneiras de abordar o assunto enquanto professor, tendo a preocupação de 

fazer com que situações do cotidiano dos alunos sejam vivenciadas dentro do 

ambiente escolar no sentido de dar significado a esses saberes praticados fora da 
escola (Estudante 2 G, 2019). 

 

Sim, a etnomatemática me fez ver o mundo com outros olhos e entender que acima 

de todos os conhecimentos existe a necessidade de saber muito mais do dia a dia e das 

culturas dos nossos alunos (Estudante 24 D, 2019). 

 

 Esses discursos revelam a valorização do contexto social, econômico e cultural em que 

o estudante está inserido, assim como a preocupação em conhecer mais de perto cada um deles. 

Essa ideia dialoga com Domite (2004), que afirma que a formação de professores de 

Matemática em uma perspectiva etnomatemática tem, 

[...] como pressuposto básico para a formação de professores numa perspectiva da 

etnomatemática, a tentativa de tornar o professor e a professora de matemática mais 

disponíveis para conhecer mais intimamente o aluno e a aluna, em suas 

especificidades como condições sócio-econômicas, preferências, situação familiar, 

conhecimentos anteriores (intelectuais, artísticos, entre outros) que fazem parte do seu 

grupo-sala (DOMITE, 2004, p. 428, grifo da autora).  
 

 Tudo indica que essa característica apresentada por Domite representa uma das marcas 

mais descritas na visão dos estudantes em relação à disciplina Etnomatemática. Interagimos 

ainda com Moreira (2014), que corrobora a perspectiva acima e ressalta um  

dos pilares fundamentais do enquadramento da abordagem Etnomatemática da 

atualidade: as dinâmicas locais e o ritmo da cultura local, para que as propostas 
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pedagógicas se enraízem nas realidades locais e trabalhem os contextos sociais e 

culturais onde se encontram os estudantes e formandos (MOREIRA, 2014, p. 33). 

 

 É importante pensar uma proposta pedagógica tendo um olhar sensível para os 

estudantes e para o contexto em que a escola está inserida. O Estudante 9 F relata que “muitos 

educadores tendem a não considerar os ‘saberes’ populares, dando validade apenas aos 

conhecimentos acadêmicos”. Ao revelar que “muitos educadores tendem a não considerar os 

‘saberes’ populares”, o estudante denuncia que na escola os saberes oriundos de contextos 

informais não são valorizados, o que pode representar empobrecimento das possibilidades de 

uma proposta no processo de ensino-aprendizagem. Ele revela ainda que “a disciplina 

Etnomatemática traz uma visão mais inclusiva e de maior respeito pelos conhecimentos 

populares, ajudando a preservar as belezas do pluralismo cultural” (Estudante 9 F, 2019). Ele 

sinaliza nessa fala que a Etnomatemática impulsiona uma “visão mais inclusiva”, que fomenta 

olhares outros para a questão da diversidade, o que nos faz recordar as orientações de Vergani 

(2007) em relação à formação de professores. 

Os professores deverão ser formados, e não só sensibilizados, para uma correta 

integração dos alunos nos padrões do desenvolvimento atual que comportam não só 

novas formas de produção como novos tipos de relações socioeconômicas. As suas 

competências profissionais deverão ser orientadas pela consciência de uma missão 

mais vasta – e certamente mais entusiasmante – do que mera transmissão de 

conhecimento –“ready made” (VERGANI, 2007, p. 39). 
  

 Essa busca por uma formação de professores que impulsione o desejo de pensar e 

repensar o ensino da Matemática, visando promover transformações e novos horizontes, esbarra 

nas ponderações feitas pelo Estudante 6 G: 

A disciplina foi muito boa, porém eu percebo que, para a vida real mesmo, para aplicar 

nas escolas, dependendo do que fosse feito, seria mais difícil, pois toma muito tempo 

e dedicação, fora que geralmente professor não tem essa carga horária assim 

disponível. Teríamos que rever o sistema de ensino (Estudante 6 G, 2019). 

 

 Compreendemos os argumentos do Estudante 6 G e reconhecemos que, de fato, propor 

outros caminhos demanda muito estudo e tempo. Mesmo diante desses obstáculos, Vergani 

(2000) convida a ter a  

consciência de que a Etnomatemática tem uma missão no mundo de hoje que 

transcende o interconhecimento das alteridades socioculturais. Cabe-lhe apontar um 

caminho de transformação crítica das nossas próprias comunidades ocidentais, 

solidariamente abertas a outras formas de refletir, de sentir e de agir (VERGANI, 

2000, p. 7). 

 

 Ao conceber outras “formas de refletir, de sentir e de agir”, como propõe a autora, os 

futuros professores podem ressignificar sua concepção de escola, suas relações com os sujeitos 

que estão envolvidos no fazer da escola e no entorno, seu papel como professor, suas condições 

de trabalho, ao estarem abertos a novos questionamentos e novas formas de refletir e agir. Nesse 
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sentido, por muito tempo na Matemática a “associação entre o erro e o fracasso se apresenta à 

nossa mente quase como um substantivo composto ou binômio, que culmina na reprovação do 

aluno” (CARVALHO, 1997, p. 11). O erro em alguns espaços ainda é visto como “um não 

saber”, e a organização de cálculos de forma diferente também é vista como inadequada. Alguns 

estudantes revisitaram esses conceitos e revelaram que 

sei que quando estiver dentro de sala de aula saberei entender quando o meu aluno 
tiver o novo jeito de fazer uma conta e não acharei que está errado (Estudante 5 J, 

2019). 

 

Ajudou por agora, tenho um outro olhar diante do "fazer matemático" de um aluno 

(Estudante 25 D, 2019). 

 

A partir desta e de uma outra disciplina, consegui interligá-las para entender que cada 

aluno tem seu jeito de entender um conteúdo e que não necessariamente está errado, 

e isso de julgar o aluno que pensa diferente está errado, é por causa do entendimento 

do aluno licenciando de que o conhecimento acadêmico é o único correto (Estudante 

12 J, 2019). 
 

 Diante desses discursos, podemos inferir que tais futuros professores começaram a 

questionar algumas crenças que trazem em relação ao “erro” . Segundo Tardif (2010), os 

saberes temporais são aqueles construídos ao longo do tempo e que ocorrem por meio de 

modelos, pois boa parte do que os professores sabem sobre o ensino tem origem na própria vida 

escolar, em decorrência dos conhecimentos, crenças e certezas já construídos. O autor ressalta: 

Esse legado da socialização escolar permanece forte e estável através do tempo (...); 
percebe-se que a maioria dos dispositivos introduzidos na formação inicial para o 

magistério sem modificar substancialmente suas crenças anteriores a respeito do 

ensino. E tão logo começam a trabalhar como professores, sobretudo no contexto de 

urgência e adaptação intensa que vivem quando começam a ensinar, são essas mesmas 

crenças e maneiras de fazer que reativam para solucionar problemas profissionais, 

tendências que são muitas vezes reforçadas pelos professores de profissão (TARDIF, 

2010, p. 69). 

 

Ao iniciar seu trabalho como professores, os indivíduos tiveram em média dezesseis 

anos de convívio com diversos professores e com várias crenças que permeiam o espaço 

escolar. Segundo Tardiff, em geral, os estudantes passam pelos cursos de formação sem 

conseguir ressignificar algumas das suas crenças no que diz respeito ao ensino e, quando 

começam a lecionar, resgatam esses modelos para resolver os problemas do cotidiano escolar. 

Diante dessa realidade, identificamos indícios de que os estudantes de nossa pesquisa já 

iniciaram o processo de ressignificação de algumas crenças em relação ao ensino durante a 

disciplina Etnomatemática. No que tange ao “erro”, eles sinalizaram que, ao se tornarem 

professores, estarão abertos a compreender o modo de pensar de seus futuros estudantes, 

visando auxiliá-los no processo de ensino-aprendizagem. 
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Essa preocupação em entender o aluno, entender o seu “fazer matemático”, como citado 

pelo Estudante 25 D, revela uma perspectiva diferente de olhar para a escola e os processos 

educacionais. Nesse sentido, alguns estudantes revelaram que a Etnomatemática modificou 

suas concepções acerca do ensino de Matemática. O Estudante 28 G afirma que a 

Etnomatemática “contribuiu para melhorias desse ensino, dialogando e trazendo novos saberes” 

(Estudante 28 G, 2019); o Estudante 26 G é assertivo ao dizer que as marcas deixadas nele estão 

atreladas à relação entre professor e estudante; ele fala que 

auxiliou bastante em relação aos vínculos que nós, como futuros professores, 

precisamos manter com os alunos e com todos os envolvidos no processo educacional. 

Aprendi a ter um olhar mais empático, valorizar as diferenças, contextualizar os 

conteúdos abordados e assim transformar a sala de aula em um ambiente inclusivo e 

agradável para todos (Estudante 26 G, 2019). 

 

 Essa transformação da sala de aula em “um ambiente inclusivo e agradável” também é 

sinalizada pela Estudante 10 J, ao afirmar que a sala de aula não deve ter um “caráter opressor” 

e que essa também foi uma marca deixada. Segundo ela, “a etnomatemática desperta no 

educador o entendimento de que existem formais plurais de lidar com algo. Isso faz com que 

nossa prática em sala de aula não tenha um caráter opressor” (Estudante 10 J, 2019). Esses 

podem ser indícios de que esses estudantes percebem o impacto que a educação tem na vida 

das pessoas. Cortella (2006) afirma, nesse sentido, que a Educação é essencial, pois, 

ao contrário dos outros seres vivos, nós, os humanos, dependemos profundamente de 

processos educativos para a nossa sobrevivência (não carregamos em nosso 

equipamento genético instruções suficientes para a produção de existência), desse 

prisma, a Educação é instrumento basilar para nós (CORTELLA, 2006, p. 49, grifos 

do autor). 

 

 Com essas considerações, é oportuno reconhecer que o ambiente de sala de aula 

democrático, agradável e pautado no diálogo, pode fomentar sujeitos críticos e respeitosos à 

diversidade. A formação inicial de professores de Matemática também pode ser um espaço com 

essas características, como sinaliza o estudante 16 D, ao afirmar que 

a disciplina de Etnomatemática contribuiu tanto para minha formação pessoal quanto 

nas minhas atuações profissionais. Consigo ser mais sensível, reflexivo e flexível 
enquanto professor. Apesar de ter um currículo para cumprir, tenho o dever de pelo 

menos apresentar as outras matemáticas e, enquanto estiver atuando com a nossa 

Matemática usual, ser o mais humano e compreensível possível (Estudante 16 D, 

2019). 

 

 Ele sinaliza que a disciplina contribuiu não só para sua formação profissional, mas 

também para sua formação como pessoa, enfatizando a importância das relações humanas no 

processo de ensino-aprendizagem. Segundo Fantinato (2004), 

a Etnomatemática desmistifica o caráter universal, a-histórico da matemática escolar, 

porque vê a matemática como uma produção cultural, contextualizada; analisa, 

portanto, a sua presença nos contextos da vida cotidiana. (...) Esse reconhecimento 
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passa a ser uma ferramenta poderosa no resgate da autoestima do aluno, que, como se 

sabe, é favorecedora da aprendizagem (FANTINATO, 2004, p. 177-178). 

 

A autora enfatiza a busca da valorização do outro, o que, segundo ela, pode potencializar 

a aprendizagem. Essa perspectiva dialoga com D’Ambrosio, quando este afirma que 

 
a didática da Etnomatemática visa a Educação, visa a formação integral do indivíduo, 
resumida na afirmação de autoconfiança, na facilitação de aquisição dos elementos 

necessários para o exercício da cidadania e no estímulo ao desenvolvimento da 

criatividade (D’AMBROSIO, 2008, p. 165). 

 

Os Estudantes 6 G e 1 G apresentaram a necessidade de propor uma nova organização 

das atividades, outras formas de avaliar e outras possibilidades de metodologias de ensino. 

(...) não valorizo somente os conhecimentos que ensinamos em sala de aula com uma 
matemática tradicional, busco outras formas de passar aquele conhecimento, outras 

formas de avaliar o aluno e metodologias de ensino também (Estudante 6 G, 2019). 

 

Ainda não dou aula, mas de certa forma irá contribuir, porque hoje em dia estamos 

acostumados ao jeito tradicional de ensino, onde o professor diz e o aluno obedece, e 

nós precisamos mudar isso, precisamos reconhecer, respeitar e aceitar a cultura do 

aluno como conhecimento valido a ser trabalhado em sala de aula. Temos que 

trabalhar com a etnomatemática e buscar entender os procedimentos utilizados pelos 

alunos para a construção do conhecimento; o professor não deve impor o caminho a 

ser percorrido (Estudante 1 G, 2019). 

 

 As propostas apresentadas pelos estudantes remetem às novas tendências para a 

Educação. Nesse sentido, a proposta pedagógica de D’Ambrosio (2008) propõe a prática do 

diálogo e sugere: 

Uma estratégia para uma classe assim, com múltiplas origens culturais, que é hoje o 

mais comum, é dar a palavra ao estudante, propor situações gerais, não apenas ensinar 

como resolver e explicar uma situação artificialmente criada pelo professor para 

justificar o ensino. Deve-se deixar que cada um apresente a solução e explicação que 

tem para situações gerais, que resultam de seu ambiente cultural, de sua cultura, de 

suas experiências prévias (D’AMBRÓSIO, 2008, p. 11). 

 

 O autor sugere que o professor não se coloque como “dono do saber”, mas assuma uma 

postura de orientador, de designer de experiências de aprendizagem. Essa postura do professor 

como orientador foi sinalizada como uma contribuição pelo Estudante 2 G: 

Como estou em um curso de licenciatura preciso saber como trabalhar em sala de aula, 

e a disciplina proporcionou-me diferentes abordagens e teorias a serem usadas como 

futuro lecionador, assim será possível colocar na prática as teorias aprendidas. Além 

disso, a professora sempre buscou saber a opinião da turma, nos perguntava como 

gostaríamos de trabalhar e sempre abria rodas de conversa então conseguíamos saber 

a opinião dos outros alunos e aprendíamos com eles também. Então percebemos que 

nesse sentido a professora deixava de ser a dona do saber e passava a ser um membro 

do nosso grupo, assumindo uma postura de orientador, existindo assim o diálogo 

simétrico, e isso marcou minha formação acadêmica (Estudante 2 G, 2019). 

 

 O estudante ressalta que a postura da professora Georgia deixou marcas na sua 

formação, uma vez que ela assumiu junto à turma uma postura de orientadora, o que possibilitou 

e fomentou o diálogo. Segundo Fiorentini (2004) : “O professor de cálculo, álgebra ou análise 
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acredita que ensina apenas conceitos e procedimentos matemáticos; ele geralmente não percebe 

que ensina também um jeito de ser professor” (FIORENTINI, 2004, p. 1). 

 

 De forma análoga, podemos dizer que o modo como o professor de Etnomatemática 

propõe a disciplina pode também influenciar a prática do futuro professor de Matemática, 

conforme sinalizado pelo Estudante 2 G. Ao nos debruçarmos sobre as respostas do 

questionário, fomos surpreendidas pela Estudante 10 J, ao dizer que: 

a faculdade estava perdendo sentido, pois estava tendo contato com apenas um tipo 

de produção de conhecimento (matemática acadêmica de caráter eurocêntrico). 
Quando entendi a proposta do Programa Etnomatemática, me identifiquei e me 

encontrei como educadora matemática (Estudante 10 J, 2019). 

 

 Esse encantamento com a docência a partir da Etnomatemática também se mostrou 

presente e recorrente no dia 23 de julho de 2020, quando apresentei os resultados parciais da 

pesquisa à turma da professora Denise. Durante o diálogo com a turma, após minha fala inicial, 

um estudante fez oralmente o seguinte comentário: “O contato com a etnomatemática me fez 

querer ser professor”, o que gera assim mais um indício de que o contato com uma perspectiva 

de Educação mais humana, mais crítica e menos excludente pode inspirar novos educadores 

matemáticos. 

 Para finalizar, trazemos a fala da Estudante 6 G, que adverte que, para promover novos 

caminhos e novas formas de caminhar, “é de suma importância que o professor esteja sempre 

estudando e se aperfeiçoando, e a disciplina reforçou isso para mim” (Estudante 6 G, 2019). 

 

5.4.3. Abrindo-se ao encontro com o outro 

 

A Etnomatemática convida a superar a visão de que a escola é um local de mera 

transmissão de conhecimento. Monteiro (2004) alerta que a escola tem um grande desafio 

atualmente: 

A instituição escola precisa, assim, se preparar para ser, nos próximos anos, mais que 

um espaço para a difusão do saber; será necessário gerar condições de: interlocução 

entre diferentes saberes; articulação entre igualdade e diferença, entre tempo e espaço, 

ou seja, (...) a escola está desafiada a ser um espaço de cruzamento de saberes e 

linguagens, de educação intercultural e construção de uma nova cidadania 

(MONTEIRO, 2004, p. 436). 

 

 Diante dessa reflexão, questionamo-nos: a escola tem se preparado para ser esse espaço? 

Os alunos se sentem acolhidos na escola para compartilhar seus saberes/fazeres? Os professores 

estão preparados para mediar esse encontro de saberes? Tais inquietações contribuem para nos 

aproximarmos de práticas e ações que valorizem e promovam o diálogo entre os sujeitos de 
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forma respeitável. Moreira (2004) ressalta a importância do contato com a Etnomatemática na 

formação do professor, ao afirmar que, 

Em resumo, o papel reivindicado para o professor de investigador das práticas 

matemáticas locais e de mediador crítico e reflexivo de diversas formas de saber e 

conhecer matemática só poderá ser desenvolvido se na sua formação e 

desenvolvimento profissional forem tidas em consideração as transformações 
implícitas na visão curricular da Educação Matemática defendida pela 

Etnomatemática (MOREIRA, 2004, p. 9). 

 

 A autora ajuda a perceber a ideia do professor como pesquisador das Matemáticas, sejam 

elas relacionadas à Matemática escolar ou a práticas matemáticas fora da escola. E para essa 

atuação é necessária a abertura ao diálogo e ao encontro com o outro. A Etnomatemática 

prioriza o diálogo, para educar o sujeito na busca por leituras de mundo mais críticas e 

reflexivas. Tal abertura para o diálogo também foi sinalizada pelos estudantes desta pesquisa. 

A Estudante 32 G revela que a disciplina “foi de grande aprendizagem, para passar a olhar o 

seu aluno como único, com toda a sua bagagem e cultura” (Estudante 32 G, 2019), enquanto a 

Estudante 24 D afirma que “a Etnomatemática me fez ver o mundo com outros olhos e entender 

que, acima de todos os conhecimentos, existe a necessidade de saber muito mais do dia a dia e 

das culturas dos nossos alunos” (Estudante 24 D, 2019). 

 Esses discursos dialogam com Miarka (2011), que revela essa intenção por ações 

dialógicas ao afirmar que  

D’Ambrosio vê a etnomatemática como uma possibilidade de entendermos a nós 

mesmos, como seres humanos no mundo, trazendo de volta a humanidade à 

matemática e criando estratégias de abertura ao diálogo por almejar uma co-

existência, pautada no respeito mútuo, entre diversos grupos (MIARKA, 2011, p. 

394). 

 

A Educação pode ser um espaço oportuno para a criação de formas de diálogo. Tanto 

D’Ambrosio quanto Paulo Freire percebem que na escola é necessária a valorização do 

conhecimento que o educando traz de seu cotidiano, de seu contexto cultural e de ações 

dialógicas. Tanto na Educação libertadora como na Etnomatemática o papel da escola é levar 

educadores e educandos a um nível de consciência da realidade na busca por uma transformação 

social. 

 A Estudante 21 D revela: “pude compreender a importância de ouvir o outro, se adentrar 

na cultura do próximo, sem interferir” (Estudante 21 D, 2019). 

 Freire (2005) defende a conscientização como meio para a humanização e a 

desalienação do sujeito. Essa conscientização perpassa o diálogo, sem hierarquização de quem 

ensina e de quem aprende. O ato de ensinar se torna, segundo Freire (2001, p. 69), “um encontro 

de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”. O diálogo está pautado 
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no respeito e na esperança. Esse também é um ponto defendido pela Etnomatemática. Assim, 

como a concepção de Paulo Freire, a Etnomatemática aborda as questões antropológicas, sociais 

e políticas buscando garantir um espaço de diálogo que fomente a criticidade e impulsione ações 

transformadoras e o respeito dos diversos saberes/fazeres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Prefiro ser, essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.  

Raul Seixas 

 

 Ao longo deste texto apresentamos informações relacionadas a cinco universidades que 

apresentam no curso de Licenciatura em Matemática, um componente curricular vinculado 

diretamente a Etnomatemática e analisamos quais as marcas essa disciplina deixou nos 

graduandos que a cursaram. Essa análise representa um olhar  sobre a temática da formação 

inicial dos  futuros professores de Matemática, num diálogo constante com os diversos sujeitos. 

Cabe agora retomar algumas questões  relevantes nesse processo de análise, para depois sugerir 

rumos para futuras investigações na área. 

Diante de todo o percurso trilhado: análise dos documentos, as entrevistas com os 

professores, o encontro com as respostas dos estudantes no questionário e o diálogo com os 

autores, não nos sentimos confortáveis em tecer “considerações finais”, pois temos a certeza 

que alguns aspectos, elementos e reflexões não foram visíveis para nós nesse momento. 

Resende e Dionísio (2016) afirmam 

Fazer um itinerário científico é sempre enigmático. Há 

consequentemente percursos inesperados que confrontam o investigar 

consigo próprio, criando nele dúvidas sobre a coerência dos trajetos já 

trilhados. Nesse sentido, é de esboços que se trata quando se busca o 

legado deixado pelo tempo, quando se olha retrospectivamente para 

aquilo que já foi feito. A desarrumação do tempo espelha-se no espólio 

que a investigação vai acumulando em função da sua duração. 

(RESENDE E DIONÌSIO, 2016,p.199). 

 

 É nessa perspectiva, que nos encontramos, a de apresentar um “esboço” das reflexões 

que iniciamos nessa investigação, e que, temos certeza não são definitivas e que não se esgotam 

nesse texto. O processo de encontrar o outro, seja nas entrevistas, seja nas respostas ao 

questionário, descrever e selecionar relatos e aspectos mais relevantes para compor a tese, se 

tornou um desafio e um exercício que gerou muito aprendizado. 

 Para tentar compreender e analisar os dados produzidos nessa pesquisa, foi necessário 

inicialmente aprofundar as leituras nas diversas concepções de Etnomatemática como de 

D’Ambrosio ( 2014), Ferreira (1997), Knijnik (2001), Barton (2004) e Gerdes (1989). Essas 

concepções foram importantes para a análise ao permitir articular as relações existentes entre 

os discursos dos sujeitos e os referenciais teóricos dessa área. Nesse sentido, percebemos que 

as concepções dos professores deixaram marcas na construção do conceito de Etnomatemática 
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de seus estudantes, assim como a experiências vivenciadas nas aulas influenciaram na forma 

como os estudantes concebem e visualizam a sua prática docente no futuro.  

 Na busca por responder à questão de pesquisa, foi realizada a análise documental das 

ementas das disciplinas vinculadas diretamente a Etnomatemática e que foram ofertadas em 

2019 nas universidades UFF, UFSJ, UFU, UNESP e UERJ-FEBF. As primeiras reflexões 

dizem respeito a nossa análise das ementas referentes aos componentes curriculares que fizeram 

parte da pesquisa. Identificamos que boa parte das ementas ressaltam em seus objetivos a 

importância da apresentação do histórico do movimento da Etnomatemática,  escolha esta, que 

pode ser interessante na formação inicial de professores de Matemática, pois possibilita a 

compreensão das condições econômicas, sociais, políticas e culturais que fomentaram as 

discussões e desenvolvimento da Etnomatemática. Observamos de forma geral, que as ementas 

sinalizam uma proposta de reflexão sobre a Etnomatemática na perspectiva da pesquisa e da 

prática, assim como André (2012) reconhecemos que essa proposta pode contribuir para que os 

futuros professores de Matemática sejam capazes de refletir sobre sua prática profissional e 

buscar novas alternativas e possibilidades para o trabalho docente. A articulação da 

Etnomatemática com a prática docente em uma perspectiva social, histórica e cultural perpassa 

todas as ementas analisadas.  

 Nota-se na pesquisa de Fantinato, Thees e Peixoto(2018) e recorrentemente na nossa 

pesquisa, uma forte convergência para que a principal referência seja D’Ambrosio, esse aspecto 

demarca a centralidade desse autor na área. Outra autora que esteve presente nas ementas e nas 

falas dos professores é a pesquisadora Knijnik, tendo em vista seu trabalho em aproximar a 

Etnomatemática das reflexões acerca da formação de professores. Além desses autores 

diretamente ligados a Etnomatemática, as ementas evidenciaram articulações com autores 

relacionados a temática da cultura como Cuche (1999), do multiculturalismo como MCClaren 

(1999) e da antropologia como Laraia (1999). 

A pesquisa  trouxe marcas da etnomatemática na formação inicial, do ponto de vista dos 

alunos. Mas trouxe algo interessante também, não previsto anteriormente, que são as práticas 

docentes e suas contradições, na experiência de lecionar disciplinas que assumem 

Etnomatemática no seu eixo. Em relação as concepções de Etnomatemática dos professores 

percebemos uma grande diversidade, porém foi possível inferir que a valorização dos diversos 

saberes e o olhar sensível a dimensão humana se configurou como uma linha que interligou os 

diversos discursos. 
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 As dinâmicas das aulas dos professores na disciplina de Etnomatemática estão baseadas 

na leitura e discussão de textos acadêmicos. Essa dinâmica pode estar relacionada com as 

marcas das experiências vivenciadas por eles nos grupos de pesquisa durante sua trajetória na 

pós graduação stricto sensu, tendo em vista que todos eles fizeram mestrado e doutorado. Os 

professores revelaram que os estudantes apresentam resistência para realizarem as leituras. 

Nesse sentido os estudantes ressaltam que as leituras, as rodas de conversas e os vídeos 

utilizados nas aulas contribuíram muito para o aprofundamento, porém enfatizaram a 

necessidade de vivenciar experiências fora da sala de aula. Esse desejo pode estar relacionado 

ao fato da Etnomatemática inspirar novos olhares e outras possibilidades de perceber o mundo, 

o que nos impulsiona a ir ao encontro do outro. Essa abertura para o outro é uma marca deixada 

pela vivência das discussões e reflexões em torno da Etnomatemática. Nesse sentido conhecer 

o “outro” que está em um contexto diferente, se torna uma necessidade. Esse movimento leva 

os graduandos a se tornarem mais empáticos ao outro, mais aberto ao diálogo com o outro e 

para saberes outros . 

 É importante ressaltar que esse “outro” pode ser um membro de uma comunidade de 

prática, ou de grupo social ou de outra etnia, ou o estudante que está presente na minha sala de 

aula. É relevante que o futuro professor reconheça o seu futuro estudante como um “outro” 

potente. Com base em nossas análises, percebemos que os graduandos reconheceram essa 

perspectiva e apontaram para a necessidade da valorização do contexto social, econômico e 

cultural que seus futuros estudantes estarão inseridos,  e se mostram preocupados em conhecer 

mais de perto cada um deles conforme sinalizado por Domite (2004). 

 A nossa pesquisa indica que as reflexões feitas durante as aulas possibilitaram que os 

graduandos pudessem revisitar suas crenças em relação ao “erro” e sinalizar que ao se tornarem 

professores estarão abertos a compreender os modos de pensar de seus futuros estudantes. Em 

relação a universalidade da Matemática, os futuros professores reconheceram que a Matemática 

é uma das etnomatemáticas existentes. E que durante as aulas tiveram a oportunidade de 

conhecer “outras matemáticas” superando a ideia de que a matemática institucionalizada é única 

e universal, atribuindo a matemática a marca de ser uma construção social, humana, história e 

política. 

Reconhecendo as marcas que a disciplina Etnomatemática deixou nos estudantes da 

Licenciatura em Matemática, no que tange a quebra de paradigmas em relação a Matemática, 

as implicações dessa disciplina na perspectiva de ensino aprendizagem dos estudantes e na sua 

abertura para o outro, é essencial e urgente que ela seja apresentada na formação inicial. 
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Atualmente a presença de estudos atrelados a Etnomatemática estão mais concentrados na pós-

graduação e nos grupos de pesquisa. Apresentar a Etnomatemática na graduação se torna 

importante, pois muitos professores em nosso país não possuirão a oportunidade de vivenciar a 

experiência da pós graduação stricto sensu. 

Assumimos que a Etnomatemática não é uma disciplina, porém diante dos dados dessa 

pesquisa sinalizamos que ter na formação inicial dos futuros professores de Matemática, um 

componente curricular vinculado diretamente a Etnomatemática, pode fazer diferença.  A 

presença de tal disciplina na Licenciatura em Matemática parece garantir a possibilidade de 

aprofundamento dos pressupostos da Etnomatemática,  oportunizar espaços de reflexão e 

diálogo e de desenvolvimento de trabalhos de campo na perspectiva etnográfica. Permite 

também que os graduandos possam revisitar e ressignificar algumas crenças,  no que tange a 

escola, ao seu papel como professor e a sua atuação no mundo, buscando aproximações com 

outras áreas de conhecimento. Diante desse contexto, ter esse  componente curricular pode ser 

mais favorável a uma formação crítica  e criativa, do que ter a Etnomatemática inserida como 

conteúdo em outras disciplinas, pois nesse último caso o professor terá menos tempo para 

promover discussões e propor atividades de campo. 

Outra observação que pode ser feita, em relação ao campo da Matemática, segundo 

Vilela (2007) é em relação a determinação dos programas de ensino, que é um dos principais 

objetos de disputa nesse campo. Nesse sentido, nossa pesquisa aponta que uma proposta de 

prática e ação na perspectiva da Etnomatemática  que dialeticamente se movimenta no interior 

de um sistema sociocultural onde temos como agentes pesquisadores, professores e estudantes, 

dentro de uma estrutura  ainda pragmática,  pode representar uma postura de resistência, visando 

suscitar estratégias e atitudes inovadoras em relação a Matemática eurocêntrica e excludente 

que ainda predomina em alguns cursos de formação de professores. 

Como é esperado das pesquisas acadêmicas também deixam marcas nos sujeitos que 

participam da pesquisa, não poderíamos deixar de registrar uma marca, que essa pesquisa 

deixou na professora Georgia. Tendo em vista que a mesma iniciou a entrevista afirmando que 

a Etnomatemática não deveria ser uma disciplina, a mesma deveria ser inserida como um tópico 

na disciplina de Tendências de Educação Matemática. Ao final da entrevista, depois de muito 

refletir sobre a disciplina, a professora  afirma que a disciplina de Etnomatemática é suma 

importância para formação de professores, nesse momento ela também teve a oportunidade de 

revisitar alguns elementos e redefinir seu posicionamento. Nesse contexto percebemos que 

muitas marcas foram deixadas nos sujeitos da pesquisa e  nos pesquisadores. E esperamos que 
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ao ler essas palavras que você também tenha a oportunidade e revisitar algumas crenças e buscar 

novos olhares. 

A Etnomatemática ao longo do tempo vem se configurando como uma postura que 

possibilita perceber as singularidades existentes no que chamamos de produção do 

conhecimento matemático. Ela representa um olhar atencioso não só para o que as pessoas 

produzem em momentos e locais diversos no mundo, mas principalmente para as relações que 

essas pessoas estabelecem entre si.  

Voltando o seu olhar também para com a geração, a organização e a transmissão do 

conhecimento acontecem e reconhecendo essas “ticas” de “mathema” de “etno” nos inserimos 

em um movimento de desassossego, no qual é essencial aproximar as questões antropológicas, 

sociais e culturais das discussões no campo da Matemática.   

O potencial da Etnomatemática na formação inicial dos futuros professores de 

matemática  está em nos inspirar a ter novos olhares para as práticas pedagógicas, para a escola, 

para nossa vivência como ser humano e para a sociedade. Aprendemos a ver o mundo a partir 

da perspectiva do diálogo, do respeito e da valorização das pessoas e dos construtos históricos 

produzidos por elas. 

Essa pesquisa pode representar  para a área da Etnomatemática uma contribuição para 

reflexões acerca  da influência dessa área na formação professores de professores, no que tange 

a concepções da Etnomatemática e práticas docentes. Ela pode contribuir para a área da 

Educação Matemática, pois identificamos nessas disciplinas um espaço que favorece diálogo e 

as reflexões da matemática como construção humana. Essa investigação pode contribuir para 

os  estudos relacionados a Licenciatura em Matemática, tendo em vista que em geral, esses 

cursos ainda possuem uma forte hierarquização do conhecimento e das relações professores e 

estudantes. 

Finalizamos agora procurando identificar possíveis pistas para futuras pesquisas em 

Etnomatemática. Sugerirmos a continuidade de pesquisas em relação as marcas da 

Etnomatemática na formação em um contexto mais amplo, envolvendo outras universidades e 

que as próximas pesquisas apostem em entrevistas com os professores e os estudantes, na busca 

por ouvir os sujeitos e interagir com eles. Outra possibilidade é o desenvolvimento de pesquisas 

que busquem analisar as marcas da Etnomatemática na formação inicial dos pedagogos, pois é 

importante reconhecê-los como professores que também ministram aulas de Matemática. 

Ressaltamos que por ser um curso mais voltado para a área da Educação e que segundo Soares 

(2013) possuem estudantes que não tem muita familiaridade com a Matemática ou que relatam 
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medo dessa disciplina, as marcas deixadas por uma disciplina vinculada diretamente a 

Etnomatemática poderá apresentar outros viés.  

Na certeza de que tudo é provisório e inacabados, deixamos aqui um “esboço” com 

algumas  reflexões sobre marcas deixadas pela Etnomatemática na formação dos futuros 

professores de Matemática. 
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Roteiro do questionário aos alunos 
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Respostas dos alunos ao questionário 

 

Universidade  Sexo Idade 

UNESP/FEIS - ilha solteira Feminino 21 a 30 anos 

Universidade Estadual Paulista – 

UNESP 

Masculino 21 a 30 anos 

Unesp Feminino 21 a 30 anos 

UNESP Feminino 31 a 40 anos 

Unesp Ilha Solteira Masculino 18 a 20 anos 

Unesp Feminino 18 a 20 anos 

UERJ-febf Masculino 21 a 30 anos 

UNESP - FEIS Masculino 21 a 30 anos 

UERJ - FEBF Masculino 21 a 30 anos 

UERJ Feminino 51 a 60 anos 

Uerj-Febf Feminino 21 a 30 anos 

UERJ-FEBF Feminino 41 a 50 anos 

FEBF-UERJ Masculino 31 a 40 anos 

UERJ - FEBF Feminino 21 a 30 anos 

Uerj - Febf Feminino 21 a 30 anos 

FEBEF Feminino 21 a 30 anos 

UERJ - FEBF Masculino 51 a 60 anos 

UERJ Feminino 18 a 20 anos 

Uerj Feminino 21 a 30 anos 

Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro 

Feminino 21 a 30 anos 

Universidade do estado do Rio de 

Janeiro  

Feminino 18 a 20 anos 

UFF Feminino 18 a 20 anos 

UFF Feminino 18 a 20 anos 

Universidade Federal Fluminense  Feminino 21 a 30 anos 

UFF Feminino 21 a 30 anos 

UFF - Infes Feminino 21 a 30 anos 

Instituto do Noroeste Fluminense de 

Educação Superior - INFES/UFF 

Masculino 21 a 30 anos 

Universidade Federal Fluminense - UFF  Feminino 21 a 30 anos 

UFF-INFES Feminino 21 a 30 anos 

UFSJ Feminino 21 a 30 anos 

Universidade Federal de São João Dele 

Rei 

Masculino 31 a 40 anos 

Universidade Federal de São João del-

Rei 

Feminino 31 a 40 anos 
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Conte como foi a disciplina de Etnomatemática? 

A minha disciplina de Etnomatemática foi dividida em mesas redondas, onde cada 

grupo seria o percursor de um tema dentro da etnomatemática, fizemos um resumo 

expandido dos textos e fizemos uma produção de vídeo, tentando retratar o que 

entendemos de Etnomatemática. 

Foi uma experiência muito enriquecedora em vários aspectos. 

Nós fizemos mesas redondas sobre a  disciplina, discutimos o que chamou nossa 

atenção. Fizemos um resumo expandido sobre as mesas dos outros grupos e por fim 

fizemos um vídeo sobre Etnomatematica. 

Foi interessante! Para mim foram agregadas novas descobertas e também novos 

significados do cotidiano. Achei muito interessante o conceito de abraçar todas as 

culturas em prol da matemática e de diferentes costumes. 

Um aprendizado que fará muita diferença na minha graduação e na percepção de 

mundo e até mesmo em relação à matemática e sua construção  

Foi uma experiência diferente 

A disciplina foi de grande valia para a minha formação pois pude refletir a respeito da 

matemática que é ensinada até os dias atuais, e de poder ter contato com "outras 

matemáticas", além da trazida pelos europeus. Me fez refletir que cada um de nós 

temos algo a agregar a esse campo independente de ter feito uma graduação ou de ter 

contato com a escola pois cada um devido as circunstâncias da vida aprender algo 

para sobreviver e isso deve ser valorizado 

Foi estruturada de forma diferente das tradicionais disciplinas da graduação inclusive 

das disciplinas de Educação. Teve mesas redondas, resumos expandidos, debates, e 

elaboração de vídeos. 

Uma disciplina onde a professora nos incentivava fortemente a tratar com mais 

seriedade a questão da pesquisa a nível acadêmico e o desenvolvimento de um olhar 

crítico, além de estudar diversos tópicos da disciplina e realizar algumas reflexões. 

Ela teve uma abordagem histórico-cultural. A Matemática deve ser compreendida não 

apenas como uma constituição social, mas também, como uma, construção histórica e 

política. 

Foi de grande aprendizado, passar a olhar para o seu aluno como único, com toda a 

sua bagagem e cultura e poder pensar em estratégias de colocar a matemática dentro 

da vida dele e não O contrário. 

A Etnomatemática foi de extrema importância para que a nossa visão em relação ao 

aluno e a tudo que envolve o ambiente escolar seja transformada. Promove a empatia 

e o interesse pelo aluno e pelo seu modo de aprender. 

Gostei muito, pois nos faz respeitar as diferentes formas de fazer matemática. 

Tínhamos aula da disciplina toda segunda feira, as aulas eram muito boas, a 

professora sempre tentava manter um diálogo com a turma, sempre levava textos de 

autores importantes sobre a etnomatemática para serem debatidos em sala, além de 

levar vídeos relacionados com o assunto. Com isso nós conseguimos entender e 

aprimorar nosso conceito de etnomatemática, já que no início das aulas a turma se 

mostrava um pouco confusa. 

Eu achei a disciplina boa, a turma interagia bastante com a professora, além da 

professora sempre levar vídeos e textos para melhorar o entendimento do assunto 

trabalhado. A professora sempre fazia debates com a turma. Por causa de alguns 
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feriados e imprevistos ocorridos no dia da disciplina fez com que a gente não tivesse 

tantas aulas, mas não impediu de adquirimos conhecimento adequado.  

Plenamente satisfatória, pois a mesma mostrou o quão importante é conhecer os 

alunos para o desenvolvimento das aulas. 

Proveitosa e Inovadora 

A disciplina foi bastante interessante, pois entendemos o que é de fato a 

etnomatemática e sua importância para as salas de aula e o porquê deve ser praticada 

com os alunos 

Muito boa 

Satisfatória. Pude aprender e refletir sobre a etnomatemática em vários sentidos. 

A disciplina foi importante pois muitos conhecimentos foram adquiridos através de 

textos e conversas compartilhadas  

Foi interessante. Achei ótimo conhecer a Etnomatemática e saber que existem outras 

matemáticas além da acadêmica. 

Foi uma ótima matéria pra sair do conceito de matemática acadêmica, coisa que eu 

não enxergava  

Foi muito legal, aprendi várias coisas diferentes e descobri que existe outros tipos de 

matemática sem ser a matemática acadêmica 

Foi muito bom. Aprendi coisas muito interessantes. 

Gratificante, pois através dela pude analisar detalhadamente a matemática presente 

nos diferentes grupos culturais.  

Durante o período o professor Joaquim Joaquim nos instruiu sobre o programa 

etnomatemática, e tivemos contato com textos e artigos sobre grupos culturais e 

sócias e suas ticas de matema, além de uma pesquisa de campo.  

A disciplina foi estruturada por discussões e reflexões que permitiu aos alunos a 

absorção de conceitos sobre Etnomatemática, Programa Etnomatemática, Cultura, 

Educação Multicultural, Ciclo do Conhecimento, etc. Além disso, permitiu aos alunos 

o entendimento sobre a matemática acadêmica como sendo uma das diversas 

etnomatemáticas existentes.  

A disciplina de Etnomatematica foi, e será de extrema importância em minha vida 

acadêmica, profissional e pessoal, pois além de ensinar metodologias, conceitos e 

teorias, nesta disciplina foram transmitidos valores importantíssimos que estão 

realmente em falta nos dias atuais. 

Foi muito esclarecedora, com muito conhecimento  

Uma disciplina interessante, com foco no respeito a diversidade cultural, e nos 

saberes distintos. 

Foi uma disciplina baseada em leituras e reflexões sobre o tema 
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Durante a disciplina de Etnomatemática  você realizou alguma pesquisa de campo? Se 
sim, poderia descrevê-la em poucas palavras. 

Sim, para a realização do vídeo, buscamos entender o que nossos pais faziam e se eles 
compreendiam que havia matemática ali, mesmo que não fosse da forma rigorosa que viram 
na escola. 

Não  

Tivemos que gravar um vídeo de até 20min sobre Etnomatematica. 

A única pesquisa de campo foi um breve depoimento de duas alunas estrangeiras, colhido 
para conceber um vídeo da disciplina. O depoimento consistia na experiência escolar delas 
em outros países, com ênfase na matemática. 

Não  

Não, tivemos apenas discussões e visitamos um trabalho de alguns alunos 

Não realizei nenhuma pesquisa, mas creio que fui uma pesquisa pois a professora da 
disciplina procurou utilizar várias metodologias para cativar a turma até encontra a que mais 
se adequa se ao perfil dos alunos. 

Não realizei. 

Não. 

Não 

Infelizmente não  

Não. 

Não. 

Pelo menos não nas aulas que eu estava presente. 

Pelo menos não nas aulas que eu estava presente. 

Não surgiu está necessidade. 

Não  

Não 

não 

Não. 

Não realizamos  

Sim, sobre as ticas de matema dos eletricistas. Fui a campo em busca de técnicas utilizadas 
por eles que não eram aprendidas no curso profissionalizante. 

Sim, pesquisei sobre a etnomatemática no ramo dos tatuadores 

Sim, fiz um trabalho sobre a Etnomatemática das Manicures, foi muito legal aprendi várias 
coisas novas sobre a parte da matemática que as manicures usam no seu trabalho. 

Sim. Eu fui a campo para estudar as ticas de matema das cabeleireiras. 

Sim. Investiguei o grupo cultural da odontologia.  

Sim. Minha pesquisa de campo foi sobre o grupo cultural dos Marceneiros, e nele observei e 
relatei as ticas de matema desses trabalhadores. Dessa forma, foi entendido como 
trabalhavam e como usavam seus conhecimentos para resolver seus problemas.  

Sim, pesquisei sobre as técnicas que as designers de sobrancelha usam em seus 
atendimentos, buscando compreender seus cálculos mentais e os conceitos da matemática 
acadêmica presentes em seu dia a dia.  

Sim. Realizamos uma pesquisa sobre os grupos culturais de nossa escolha, e identificamos 
nestes traços de matemática acadêmica, bem como suas Ticas de Matema. 

não 

Não 

Não 
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A disciplina de Etnomatemática marcou a sua formação acadêmica? Justifique 

sua resposta. 

Sim, pude compreender a importância de ouvir o outro, se adentrar na cultura do 

próximo, sem interferir. Mudou meu conceito de ensinar matemática aos alunos. 

Sim, pois por meio dela pude repensar o conceito de matemática universalizada. 

 Sim, pois é uma das poucas matérias em que discutimos diferenças culturais e com 

isso se relaciona com a educação. 

Sim, como mencionado anteriormente, a disciplina nos dá uma visão mais ampla da 

sociedade como um todo, valorizando toda as suas culturas e a matemática inserida 

nelas. 

Sim, trouxe uma visão que eu nunca imaginei que a matemática poderia tomar  

Sim, foi algo que me proporcionou uma visão diferente da matemática, me ajudou a 

entender um pouco mais de outras culturas e principalmente a importância da 

matemática pra cada uma delas. 

Sim. Como dito antes, não valorizo somente os conhecimentos ensinamos em sala de 

aula com uma matemática tradicional, busco outras formas de passar aquele 

conhecimento, outras formas de avaliar o aluno e metodologias de ensino também. 

Com certeza. Um questionamento constante que eu tinha era o que responder se me 

perguntassem o que era matemática. Após enxergar e refletir sobre as diversas 

Matemáticas e sobre um lado mais humano que elas podem ter, consegui mudar 

minha antiga concepção sobre Matemática e hoje a encaro com uma construção 

social. 

Sim. Por ser uma forte tendência de pesquisa, acaba por abrir diversas possibilidades 

ao graduando de se envolver com pesquisas nessa área. 

Sim ! Descobri que ela pode ser usada como ferramenta para que o aluno possa 

articular conhecimentos na resolução de problemas com ênfase na cultura. 

Sim, pois me interessei em pesquisar e me aprofundar na área de educação 

matemática.  

Certamente. Auxiliou bastante em relação aos vínculos que nós, como futuros 

professores, precisamos  manter com os alunos e com todos envolvidos no processo 

educacional. Aprendi a ter um  olhar mais  empático, valorizar as diferenças, 

contextualizar os conteúdos abordados e assim transformar a sala de aula em um 

ambiente inclusivo e agradável para todos. 

Sim, me fez . 

Sim, acredito que tenha marcado não só a minha formação acadêmica, mas de todos 

que tiveram essa matéria. Nós somos alunos de licenciatura então precisamos saber 

como lidar com os alunos quando estivermos dando aula, precisamos de estratégias 

para ensinar a matemática, então precisamos transpor para a pratica a teorização sobre 

a etnomatemática. Podemos fazer uso do material concreto, formulação de hipótese, o 

uso de jogos e modelagem e assim tornar as aulas atraentes e motivadoras 

proporcionando um aprendizado mais significativo e concreto. 

Sim. Como estou em um curso de licenciatura preciso saber como trabalhar em sala 

de aula, e a disciplina proporcionou-me diferentes abordagens e teorias a serem 

usadas como futuro lecionador, assim será possível colocar na prática as teorias 

aprendidas. Além disso a professora sempre buscou saber a opinião da turma, nos 

perguntava como gostaríamos de trabalhar e sempre abria rodas de conversas então 

conseguíamos saber a opinião dos outros alunos e aprendíamos com eles também. 

Então percebemos que nesse sentido a professora deixava de ser a dona do saber e 
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passava a ser um membro do nosso grupo, assumindo uma postura de orientador, 

existindo assim o diálogo simétrico, e isso marcou minha formação acadêmica.  

Marcou de maneira positiva, pois a mesma mostrou o quão importante é o uso da 

matemática no cotidiano de nossos alunos. 

A etnomatemática é um campo de conhecimento, ainda bastante recente entre nós, foi 

além das minhas expectativas pois aborda também as relações íntimas entre cognição 

e cultura.  

Sim, já que pude perceber a sua importância, além disso, conhecer novos autores e 

suas pesquisas. 

Sim , me mostrou um outro significado para etnomatemática . 

Sim. Pude aprender e ter uma nova perspectiva. 

Ainda não me formei, porém me permitiu adquirir mais cultura.  

Sim, por ter aprendido que todas as formas de saberia são válidas, inclusive dentro de 

sala de aula. 

Sim, pois tive um olhar mais amplo para as diversas ticas de matema. 

Sim. Foi muito importante para o meu desenvolvimento quanto professora daqui uns 

anos. Aprendi que existe vários tipos de matemática e não só uma. 

Com certeza. Traz um frescor a visão sobre a Matemática. 

Sim. 

Sim, pois me fez perceber a importância das formas diferentes de cada um saber e 

entender a matemática, ou seja, diferentes pessoas têm suas ticas de matema.  

Completamente. A faculdade estava perdendo sentido, pois estava tendo contato com 

apenas um tipo de produção de conhecimento (matemática .acadêmica de caráter 

eurocêntrico). Quando entendi a proposta do Programa Etnomatemática, me 

identifiquei e me encontrei como educadora matemática. 

Sim, muito pois através dela podemos aprender a valorizar as diversas 

matemáticas/Ticas de Matema existentes e todos os modos de aprender, de fazer. 

Além disso, foi possível percebermos a importância de cada cultura e que é 

necessário respeitar todas. 

Não tem como não marcar, é fundamental conhecer as várias etnias do nosso redor e 

da nossa história. 

Sim. Muitos educadores tendem a não considerar os "saberes" populares, dando 

validade apenas aos conhecimentos acadêmicos, a disciplina de etnomatemática nos 

traz a uma visão mais inclusiva e de maior respeito pelos conhecimentos populares, 

ajudando a preservar as belezas do pluralismo cultural. 

Sim, pois através dela pude conhecer um novo modo de pensar matemática. 
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A disciplina de Etnomatemática contribuiu para sua formação enquanto 

professor? Justifique sua resposta. 

Sim, após a disciplina, mudei minha visão de ensinar matemática aos alunos , agora 

minha visão é mais aberta para valorizar conhecimentos diferentes do meu. 

Sim, ajudou por agora tenho um outro olhar diante do "fazer matemático" de um 

aluno. 

Foi uma disciplina que contribuiu para minha formação e entender que a Matemática 

é diferente para todos e o jeito que se relacionam com ela.  

Sim, pois, para mim, creio que me dará uma visão de como entender e lidar com a 

diversidade de cada aluno, bem como valorizar tudo que seja oriundo deles. 

Com toda certeza, é um aprendizado muito enriquecedor, já que une matemática e 

cultura . 

Sim, a etnomatemática me fez ver o mundo com outros olhos e entender que acima de 

todos os conhecimentos, existe a necessidade de saber muito mais do dia a dia e das 

culturas dos nossos alunos. 

Sim.  É de suma importância que o professor esteja sempre estudando e se 

aperfeiçoando e a disciplina reforçou isso para mim, de valorizar outras culturas de 

modos de aprendizagem, de observar mais meus alunos e a partir daí desenvolver um 

método para a situação deles. 

Baseado na resposta anterior, a disciplina de Etnomatemática contribuiu tanto para 

minha formação pessoal quanto nas minhas atuações profissionais. Consigo ser mais 

sensível, reflexivo e flexível enquanto professor. Apesar de ter um currículo para 

cumprir, tenho o dever de pelo menos apresentar as outras matemáticas e, enquanto 

estiver atuando com a nossa Matemática usual, ser o mais humano e compreensível 

possível. 

Sim, pois ajudou a desenvolver um olhar mais crítico para diversas questões vividas 

na sala de aula. 

Sim ! Contribuiu para melhorias desse ensino. Dialogando e trazendo novos saberes. 

Logicamente, tanto por motivações extra de saber que há como fazer meu aluno se 

interessar por matemática, quanto pra valorizar a forma como cada um vê e pensa. 

Sim. Reafirmou a importância de estarmos atentos às diversas realidades cotidianas 

dos alunos bem como  seus conhecimentos prévios. 

Ainda não  sou professor. 

Ainda não dou aula, mas de certa forma irá contribuir, porque hoje em dia estamos 

acostumados ao jeito tradicional de ensino onde o professor diz e o aluno obedece, e 

nós precisamos mudar isso, precisamos reconhecer, respeitar e aceitar a cultura do 

aluno como conhecimento valido a ser trabalhado em sala de aula. Temos que 

trabalhar com a etnomatemática e buscar entender os procedimentos utilizados pelos 

alunos para a construção do conhecimento, o professor não deve impor o caminho a 

ser percorrido.  

No momento ainda não porque não atuo como professora, mas acredito que como 

profissional irá contribuir de forma significativa pois agrega diferentes maneiras de 

abordar o assunto enquanto professor, tendo a preocupação de fazer com que 

situações do cotidiano dos alunos sejam vivenciadas dentro do ambiente escolar no 

sentido de dar significado a esses saberes praticados fora da escola. 

Sim, ela me ajudou a compreender que em grande parte dos casos, um plano deve se 

adequar aos alunos e não o contrário. 

Sim, trouxe-me novo horizonte entre saber e ensinar. 
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Sim, pois como professor que temos uma sala de aula tão diversificada, entender o 

cotidiano do aluno e trabalhar sobre esse cotidiano é de extrema importância, e com a 

etnomatemática, essa ideia fica muito clara. 

Muito , um novo olhar muda muitas teorias . 

Claro. A disciplina amplia a sua visão quanto ao assunto. 

A princípio não  

Sim, pois me ensinou que buscar introduzir assuntos do cotidiano dos alunos pode 

ajudá-los em sala de aula. 

Sim, pois poderei trabalhar com a matemática a partir da realidade dos meus alunos  

Sim, pois sei que quando estiver dentro de sala de aula saberei entender quando o 

meu aluno tiver o novo jeito de fazer uma conta e não acharei que tá errado. 

Sim. Me inspirou a buscar novas formas de abordagens para a matemática em sala.  

Sim. 

Sim. A partir desta e de uma outra disciplina consegui interliga-las para entender que 

cada aluno tem seu jeito de entender um conteúdo, e que não necessariamente está 

errado, e isso de julgar o aluno que pensa diferente está errado é por causa do 

entendimento do aluno licenciando de que o conhecimento acadêmico é o único 

correto.  

Completamente. A etnomatemática desperta no educador o entendimento de que 

existem formais plurais de se lidar com algo. Isso faz com que nossa prática em sala 

de aula não tenha um caráter opressor.  

Sim. A disciplina me ensinou a observar as várias maneiras de ensino e de 

aprendizagem e a valorizá-las de forma única e igual, respeitando a individualidade e 

a diversidade de cada aluno, e levando em consideração a sua cultura e seu meio 

social. 

Sim, pois você passa a olhar seus alunos com outros olhos  

Sem sombra de dúvida, um professor que entende e respeita as realidades diferentes 

da sua atinge, com maior eficácia, um maior número de alunos. 

Sim. 
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Avalie a disciplina de Etnomatemática da seguinte maneira: o que foi bom? O 

que pode melhorar? E o que você gostaria de sugerir?  

Foi muito bom a ideia de produção de vídeo, conseguir fazer algo, que possa 

transmitir o que entendemos, foi uma experiência nova para mim. 

O que podia melhorar: as discussões, ter mais tempo para elas. Sugiro rodas de 

conversas sobre um texto, o que não entendemos, o porquê ele fala isso.  Assim a 

roda dá uma certa obrigatoriedade de todos lerem os textos e mostrarem suas 

opiniões, o que enriquece muito.  

Discussões sobre o tema por meio de mesas redondas. Poderia ser discutido outros 

assuntos.  

 Foi bom para lembrar que as pessoas se relacionam de maneiras diferentes com o 

conhecimento e isso não deve me frustrar como professora. 

Gostei de tudo em geral. Desde a abordagem a execução das tarefas (mesas redondas, 

resumos expandidos e vídeo). 

Apenas ler artigos, ver matérias e enfim, atuar na "teoria" não é tão legal quanto já 

prática, faltou mesmo a gente ter um suporte, até mesmo da universidade, pra quem 

sabe fazer uma pesquisa de campo, visitar alguma tribo indígena ou um grupo do tipo. 

Foi muito bom entender e conhecer um pouco da etnomatemática. Acho que poderia 

melhorar as experiências práticas. 

A disciplina foi muito boa, porém eu percebo que para a vida real mesmo, para 

aplicar nas escolas dependendo do que fosse feito seria mais difícil pois toma muito 

tempo e dedicação, fora que geralmente professor não tem essa carga horária assim 

disponível. Teríamos que rever o sistema de ensino  

Achei bom o fato de a professora ter reduzido algumas aulas presenciais para que 

pudéssemos elaborar o nosso próprio cronograma de estudos. 

O número de ofertas para investigação foi excelente e a metodologia extremamente 

satisfatória, no entanto gostaria de conhecer um pouco mais sobre os campos de 

pesquisa da etnomatemática atuais e se possível realizar um trabalho de campo. 

Aprender sobre um olhar pedagógico.  

Bom: Entender do que se trata e como ela surge no meio da educação 

Pode melhorar: Não tenho sugestões . 

Me proporcionou um leque de possibilidades enquanto aluna e também auxiliou na 

prática docente que pretendo exercer com meus futuros alunos. 

Nos faz reconhecer que todas as formas de produção de conhecimento são válidos e 

estão ligados a tradição, sociedade e cultura. 

Eu acho que as aulas em si foram boas, eu gostei muito dos vídeos que foram levados, 

que deixava a aula um pouco menos cansativa já que eram 4 tempos seguidos. Os 

textos também nos ajudaram a entender mais sobre o assunto. Talvez pudesse ser 

feito alguma pesquisa de campo e alguns trabalhos práticos. 

Eu achei a disciplina boa, a turma interagia bastante com a professora, além da 

professora sempre levar vídeos para melhorar o entendimento do assunto trabalhado. 

A professora sempre fazia um debate com a turma. Por causa de alguns feriados e 

imprevistos ocorridos no dia da disciplina fez com que a gente não tivesse tantas 

aulas, mas não impediu de adquirimos conhecimento adequado.  

Em um contexto geral considero a disciplina plenamente satisfatório podendo apenas 

possuir mais atividades práticas para ajudar na compreensão da matéria. 

Na verdade, a Etnomatemática propõe um enfoque epistemológico alternativo 

associado a uma historiografia mais ampla. Me fez compreender a realidade e chegar 

à ação pedagógica mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. 
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Mas, a dificuldade de inserir a Etnomatemática no contexto educacional encontra 

resistência entre alguns educadores matemáticos que parecem indiferentes à 

influência da cultura na compreensão das ideias matemáticas. Foi com essas 

preocupações que iniciei este trabalho que tinha como objetivo desenvolver a 

verdade, a Etnomatemática propõe um enfoque epistemológico alternativo associado 

a uma historiografia mais ampla. Procura compreender a realidade e chegar à ação 

pedagógica mediante um enfoque cognitivo com forte fundamentação cultural. 

(Plágio do aluno). 

Foi bom todos os textos, as dinâmicas e conversa. Poderia trabalhar com uma 

pesquisa de campo. 

E muito bom a forma que a professora nos estimulou , de ruim não tenho o nada a 

acrescentar porque na minha avaliação tudo foi bom. 

Gostei da disciplina, pude aprender bastante.  

Acho que poderiam fazer algumas pesquisas de campo. Amei os textos sugeridos pela 

professora Georgia e os debates em sala de aula.  

Gostei de toda a disciplina. 

Foi ótimo. 

10. 

Minha sugestão é que os trabalhos possam ser desenvolvidos com mais tempo. É uma 

pesquisa longa, por isso o ideal, seria começar logo.  O bom foram as discussões que 

promoveu.  

Conseguir identificar o saber/fazer nos diferentes grupos culturais. E como eles 

utilizam a matemática no seu cotidiano.  

Conhecer as ticas de matema de cada grupo foi muito bom. Não melhoraria em nada 

por hora. Sugiro que o professor marcasse com algum grupo cultural uma exibição de 

seus afazeres para os alunos da universidade.  

BOM: O amadurecimento através do contato com a etnomatemática.  

PODE MELHORAR: sinto que muitos dos meus colegas de turma, por diversos 

motivos como: conciliar trabalho e faculdade, trabalho e filhos pequenos, a disciplina 

de etno com outras disciplinas, não puderam se dedicar como queriam.  

SUGESTÃO: Mais disciplinas que seguem a perspectiva da etnomatemática nos 

currículos de formação em matemática, inclusive nos cursos de bacharelado também. 

Todo o aprendizado absorvido foi bom, pois será de grande valia em nossa vida 

acadêmica e profissional. Não tenho sugestões. 

Acho que seria interessante a possibilidade de conhecer ao vivo uma outra etnia . 

Projetos sociais que venham apresentar às discentes realidades diferentes da qual 

estão inseridos, pesquisas sobre as diferentes "matemáticas" exercidas em sua região. 

Estes são trabalhos que eu acharia bem interessantes, e preciso dividir o curso em 

uma parte prática e outra teórica. 

Poderia ser uma disciplina mesclada com textos e filmes e, se possível, visitas aos 

grupos de pessoas que desenvolvem a matemática de uma forma diferente. 
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O que você entende por Etnomatemática hoje em dia?  

Etnomatemática é uma palavra com conceito amplo, entendo que a etnomatemática 

vai observar as culturas , as matemáticas produzidas ali, entender o porquê é daquela 

maneira e tentar conscientizar todos que não há uma matemática melhor que a outra e 

sim matemáticas, produzidas por pessoas.  

Entendo que Etnomatemática  é a valorização de todo conhecimento matemático 

desenvolvido por todos os povos, não existindo uma matemática melhor ou pior que a 

outra, mas sim todas com sua devida importância. 

 Entendo que é um campo de pesquisa que tenta dar voz a grupos sociais/culturais 

minoritários. Mostrando e valorizando os hábitos e como eles pode ou não se 

relacionar com os nossos. Com um grande foco na matemática.  

Basicamente o abrangimento de todas as culturas num só lugar, partindo 

principalmente da matemática.  

Um ato de preservação mesmo, de matemáticas que vieram sendo sempre oprimidas 

referente à uma em específico. Disciplina que trata a matemática como ela é, uma 

construção histórica, um produto humano, cheio de fator humano.  

A etnomatemática é mais que um conteúdo, é uma forma de ver o mundo, com 

culturas diferentes. 

É a matemática dos povos. A matemática de uma tribo indígena, de um país como 

Japão, de um aluno do 7° escolar.  

Opa. Apenas reforçando o que eu escrevi anteriormente, hoje entendo a Matemática 

como uma construção social, consequentemente diversas culturas originaram diversas 

Matemáticas. 

A etnomatemática é um programa onde se procura valorizar as diferentes 

matemáticas, desenvolvidas por trabalhadores como pedreiros e costureiras, e 

procurar desenvolver estas matemáticas em contrapartida à supervalorização da 

matemática acadêmica. 

Consiste nas diferentes formas de Matemática que são próprias de grupos culturais. 

Que é um projeto pedagógico que busca aproximar o aluno da matemática, de 

maneira que você aproxime a matemática da sua vida, da sua cultura, pois se faz 

matemática constantemente sem perceber. 

Uma nova proposta educacional para o ensino da Matemática que visa estimular a 

criatividade, valorizar a cultura e o ambiente social do aluno e adequar àquilo que se 

deseja transmitir. 

Reconhecimento das diferentes maneiras de se reproduzir matemática existentes em 

distintos grupos culturais, problematizando a ideia de que não apenas uma maneira de 

matematizar e que todos produzem conhecimento. 

A etnomatemática, enaltece a matemática dos distintos grupos culturais e recomenda 

uma enfatização maior dos conceitos matemáticos informais desenvolvidos pelos 

educandos através de seus conhecimentos, fora da conjuntura escolar na vivência do 

seu cotidiano. Todos os diferentes grupos sociais produzem conhecimentos 

matemáticos. A Etnomatemática valoriza estas diferenças e afirma que toda a 

construção do conhecimento matemático é válida e está intimamente vinculada à 

tradição, à sociedade e à cultura de cada povo. 

A ampla finalidade da Etnomatemática é reconhecer a cultura plural, que é 

responsável pela constituição do país e elaborar um padrão educacional que responda 

aos anseios do seu povo. Ela deve estar a serviço da construção da responsabilidade 

social e da cidadania. A etnomatemática é uma abordagem histórico-cultural da 
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disciplina. A Matemática deve ser compreendida não apenas como uma constituição 

social, mas também como uma construção histórica e política.  

É o ramo científico que buscar melhorar o ensino da matemática nos dias atuais. 

É a base em críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática, como a 

análise das práticas matemáticas em seus diferentes contextos culturais. 

Entendo a etnomatemática como práticas que podem ser realizadas com os alunos a 

partir do seu cotidiano, valorizando o que ele já sabe, e não só dos alunos em 

específico, mas de outros grupos sociais, étnicos, profissionais e etc. 

São críticas sociais relacionadas ao ensino matemático. 

São críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática. 

A etnomatemática significa para mim, a diferença cultural na diferente forma de 

conhecimento. Entendemos que ela é um programa interdisciplinar que engloba 

ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão. 

Que são todas as técnicas utilizadas para lidar com a realidade. 

Diversas tica de matema de várias culturas 

Etnomatemática é um modo de ver a matemática em vários grupos culturais 

diferentes. 

Entendo Etnomatemática, como  valorização de culturas e também uma visão 

avançada no ensino. 

É a arte de saber e fazer matemática dentro do seu grupo cultural. 

Entendo que etnomatemática é um programa que nos possibilita entender as ticas de 

matema de cada grupo cultural ou social, além de nos mostrar como é importante o 

trabalho de cada um desses grupos.  

É toda forma que um indivíduo de determinado grupo cultural encontra para se 

expressar usando arte, música, ou qualquer outra manifestação artística. Além disso, 

são todas as maneiras e técnicas de lidar com algo que esses indivíduos possuem, e a 

maneira com que descrevem sua realidade social e natural.  

Etnomatemática é a maneira como cada indivíduo resolve um problema, levando em 

consideração sua cultura, grupo social e experiência. 

Entender as várias culturas , e as várias formas de aprender matemática 

Resumindo: as diferentes maneiras que diferentes culturas usam para contar, medir, 

calcular, etc. 

Etnomatemática é a matemática desenvolvida por grupos culturais ao longo do tempo, 

como por exemplo, grupos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

Roteiro para a entrevista semiestruturada com os professores da disciplina 

Etnomatemática 

Eu, Gisele Américo Soares, doutoranda em Educação pelo Programa de Pós graduação em 

Educação da Universidade Federal Fluminense sob a orientação da professora Maria Cecilia 

Fantinato, venho solicitar sua colaboração respondendo ao roteiro da entrevista semiestruturada 

que faz parte dos instrumentos de coleta de dados para minha tese que pretende analisar como 

a disciplina de Etnomatemática na licenciatura em Matemática pode contribuir para a 

construção dos saberes dos futuros professores de Matemática. 

Muito obrigada por sua colaboração! 

 

Roteiro: 
1. Conte um pouco como foi o seu primeiro contato com a Etnomatemática. 

2. Conte um pouco como ao longo da sua formação você foi elaborando o conceito de 

Etnomatemática? 

3. Como você assumiu a disciplina Etnomatemática no curso de Licenciatura em Matemática? 

Quais os motivos que te levaram a assumir essa disciplina? 

4. O que você pensa sobre os conteúdos da ementa dessa disciplina? Você acha que precisa de 

modificações ou está adequada? 

5. Como você selecionou os textos e materiais para essa disciplina? E como é a dinâmica das 

aulas? 

6. Na sua opinião, qual aula mais impacta os alunos nessa disciplina? 

7. Quais as dificuldades que você nessa disciplina? 

8. Na sua opinião, qual a importância de existir uma disciplina intitulada de Etnomatemática em 

um curso de Licenciatura Plena em Matemática? 

9. Você percebe alguma influência dessa disciplina na concepção dos alunos em relação a escola 

e ao ensino da Matemática? 

10. O que você entende por Etnomatemática hoje em dia? 

11. Na sua opinião, quais as contribuições da disciplina Etnomatemática para a formação inicial 

desses futuros professores de Matemática? 
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Entrevista com a Professora Denise  

 

Oi Gisele 

Olá, tudo bom? 

Tudo bom. Eu vim procurar um lugar com o sinal um pouquinho melhor aqui. Eu estou em uma 

escola, sábado é o dia que tem reunião do nosso clube de pesquisa e cada reunião a gente faz 

em um local. Em um sábado a gente faz na universidade e ai depois, no outro, a gente faz em 

um dos locais em que os membros do grupo estão filiados, as escolas, porque a gente tem 

professor da rede que faz parte do grupo, hospitais em que os nossos orientadores trabalham, 

então a nossa reunião é itinerante. 

Oba! Qual é o tema do grupo de pesquisa? 

É um grupo de pesquisa em ciclo, a gente trabalha com currículo em educação matemática. 

Que legal. Como foi de viagem? 

Não, não, foi tudo joia! Esse congresso é bem bacana, porque é um congresso de pesquisa 

qualitativa. É um congresso que já está na décima quinta edição, é um grupo bem bacana que 

tem um núcleo que é de pesquisadores latino-americanos que tem currículo em educação, é bem 

bacana. 

Que bom. 

E você? Me diz o que você está fazendo. 

Então, além de muitas coisas, eu me tornei mãe em dezembro. 

Ai meu Deus.  

Então imagina, mãe, doutorado, trabalho, está tudo..., mas assim, na verdade a minha 

pesquisa ela é “quais as marcas que a disciplina de etnomatemática deixa nesses futuros 

professores de matemática?” . A proposta é essa.  

Nossa, eu fiz essa pergunta essa semana para os meus meninos da disciplina. Eles estavam se 

perguntando isso. Mas não estavam falando em termos de marcas, mas em termos de 

importância. 

Então, a proposta é entrevistar os professores e mandar um formulário, um Google 

Forms, para os alunos responderem. Para ver na opinião do professor e também na 

opinião do aluno quais são essas marcas, essas contribuições. Eu brinco aqui, eu dou aula 

na Psicologia, de estatística, e aí eu sempre faço no final do semestre uma avaliação em 

que eles têm que dizer qual é a potencialidade da minha aula. E eu sempre acho que eles 

vão falar da matemática porque da estatística, mas não, eles falam assim “o mais 

interessante dessa disciplina é que a professora de matemática é humana”, ai eu falo 

“gente, mas e a matemática mesmo?”. 

Essa questão da preocupação da dimensão humana eu acho que é uma das coisas mais fortes 

nos programas de etnomatemática em geral que a gente encontra por aí. 

É, eu até brinquei com a minha orientadora, eu falei “por isso que é bom você ouvir os 

alunos, porque as vezes aquilo que você acha que você está entregando na sua disciplina 

não é o que ele está levando”.  

Isso. Eu vou ter que arrumar uma tomada, porque agora que eu vi que a bateria está ruim. Eu 

trouxe uma bateria externa, mas a bateria externa também está ruim. Então talvez eu tenha que 

recarregar um pouquinho. Qual é a dinâmica? Mais ou menos quanto tempo? Só para eu saber 

quanto que tem de bateria e quanto eu teria que recarregar. 

Então, assim, são 10 perguntas. Então dependendo da resposta dura em torno de 40 

minutos, 1 hora no máximo. 

Você percebeu que eu falo muito né? 

Isso é bom, isso é bom, isso é bom. 
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Eu falo demais. 

Isso é bom, isso é positivo. 

Eu acho que vou ter que recarregar. Como a gente faz? Eu recarrego um pouquinho? Porque eu 

acho que não vou ter um carregador aqui fora. Eu acho que vou ter que ir lá recarregar um 

pouquinho e tornar a te ligar porque se não nós vamos ser interrompidas aqui no meio. Eu estou 

aqui fora, eu estou em um pátio aqui da escola, eu já vim aqui antes, mas eu não me lembro de 

ter visto uma tomada. Espera aí só um pouquinho que as vezes tem, senão eu vou lá buscar uma 

bateria e eu torno a te ligar aqui fora, porque o pessoal está fazendo uma discussão lá dentro. 

Eu acho que não, mas a gente vai falando, a hora que acabar você sabe que eu vou ter que ir lá, 

pegar uma outra bateria e eu volto aqui fora. 

Então tá bom. Então vamos lá, eu preciso de uns dados mais padrão. Quantos anos você 

tem? Qual faixa etária? 

Tenho 43. 

Você fez graduação em licenciatura em matemática? 

Eu fiz licenciatura e bacharelado. 

Você lembra o ano e onde? 

Ah sim. Eu fiz na UNESP mesmo, só que eu fiz no campus de São José do Rio Preto, no Instituto 

de Biociências, Letras e Ciências Exatas. É da UNESP mesmo e é no campus de São José do 

Rio Preto. 

Especialização latu sensu? 

Não. 

Mestrado? 

Eu fiz mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem 

Nossa! Onde? 

Na UNESP também, só que na Faculdade de Ciências, que é no campus de Bauru. Eu sou 

toda filhinha da UNESP. 

Estou vendo. Que ano mais ou menos? 

O mestrado eu entrei em 2006 e terminei em 2008. 

A faculdade você terminou quando? 

A faculdade eu terminei em 2000. 

E o doutorado? 

O doutorado eu terminei em 2012. 

Você fez de que? 

O doutorado foi em Educação, o programa era Educação para Ciências, área de concentração 

era ensino de ciências e matemática. Um programa da área de ensino. 

Bacana. Pós-doutorado?  

Em Desenvolvimento Curricular, foi na Universidade Domingos. 

Que ano? 

Foi em 2018, que foi o final né. De 2017 a 2018. Eu fiquei de agosto até julho lá em Portugal. 

Que legal. Então vamos lá. Sua experiência, quantos anos você deu no ensino 

fundamental?  

Eu já dei aula na educação básica... você quer na educação básica, ou na educação infantil, 

fundamental e ensino médio? 

É, ensino fundamental e ensino médio. 

Os dois juntos? Desde que eu me formei até 2010. Uns cinco anos. 

Na educação fundamental e cinco no ensino médio? 

Isso. Você está perguntando de matemática? 

É. 

Aula de matemática. Isso, cinco anos. Porque eu dei aula antes na educação básica, mas foi para 

os menores, porque eu também fiz magistério. 
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Aí você deu aula quanto tempo? 

Esse foi mais, aí esse foi bem uns dez anos, porque teve um período que dei concomitante, para 

os menorzinhos e para os maiores. 

Que legal! Ensino profissionalizante? 

Nunca dei aula no ensino profissionalizante. 

E ensino superior? 

Ensino superior eu estou na UNESP desde 2013, que foi quando eu terminei o doutorado, eu 

já ingressei. Então há seis anos. 

Sua carga horária hoje na instituição? 

É de quarenta horas. Dedicação exclusiva em RDI e DP que a gente chama. 

Eu vou falar algumas funções e se você tiver alguma delas você vai falando que eu vou 

colocando. Você é pesquisadora CNPQ? 

Sou. 

É membro do colegiado, do MDE ou da comissão do curso? 

Da graduação não. Eu sou membro do conselho da pós-graduação, do curso de Ensino e 

Processos Formativos o programa. 

Entendi. É tutora à distância? 

Eu fui da UNIVESP, agora terminou, mas eu fui até o mês passado. Só que não na UNESP, na 

UNIVESP, no curso de Pedagogia. Lá eu não era tutora, na verdade eu era autora de disciplina 

e a gente faz o acompanhamento. Na verdade, eu fazia o acompanhamento de quem 

supervisionava os tutores. É uma atividade... Então na verdade eu não acompanhava 

diretamente os alunos na disciplina. Eu não sei se tem relação, se isso pode ser considerado 

uma tutoria. 

Tem. Coordenadora do curso? 

Não. 

Chefe de departamento? 

Também não. 

Projeto de extensão? 

Tenho. 

Quais cursos você ministra aula atualmente? 

Na graduação. 

Graduação só de matemática? 

No curso de licenciatura em matemática. Esse semestre eu só dou aula no curso de licenciatura 

em matemática. Eu dou etno e dou Fundamentos da Educação Matemática. Agora na pós-

graduação eu dou Desenvolvimento Curricular e Pesquisa em Ciclo. 

Legal! Como você teve contato com a etnomatemática? 

Tendo professora da disciplina. Eu não tinha formação nenhuma antes, tinha algumas leituras 

que eu considero muito de autores que pesquisam na área e são reconhecidos, a maioria a gente 

conhece, mas na verdade eu nunca tinha feito estudos mais aprofundados, eu nunca tinha 

adentrado para conhecer melhor os autores. Eu tinha uma leitura como uma leitura que todo 

mundo que está na área de educação matemática tem, mas eu nunca me aprofundei em etno. 

Mas quando nós fizemos a restruturação do curso entendemos que seria importante ter essa 

disciplina mesmo, não mais como parte de uma outra que seria a de fundamentos. Aí eu me 

habilitei a dar a disciplina e a partir daí estou estudando. 

Então quando foi a inserção dessa disciplina no curso? 

Foi na última restruturação agora que a gente fez que ainda está tramitando. Na verdade, esse 

currículo ele já está em prática, é a primeira vez que a disciplina é oferecida inclusive, esse 

semestre, mas ainda, por exemplo, ainda não está aprovado em todas as instâncias. Ainda está 

parado lá no Conselho Estadual de Educação.  
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Show. Você participou então da inserção dessa disciplina, percebeu se teve algum receio 

de outros professores para colocar essa disciplina no currículo? 

Não. Essa, por incrível que pareça, foi uma unanimidade. Todo mundo entendeu que seria 

interessante e olha que lá, entre os professores que ministram as disciplinas da área, que a gente 

poderia dizer da área pedagógica, da área de Educação Matemática, a gente não tem ninguém 

que pesquisa em etno, e mesmo assim todo mundo achou que seria importante. Na hora você 

tem que fazer uma escolha, você tem que selecionar o que seria. A etno foi entendida uma que 

representaria muito bem o que a gente entende como sendo um dos fundamentos da educação 

matemática. Que seria importante que todos os alunos fizessem. 

Os professores que são da parte da matemática pura tiveram alguma rejeição ou não? 

Não, porque na verdade, eu não sei se por sorte ou se por azar, essa discussão foi maior entre 

os professores que são da área de Educação Matemática. A restruturação do curso em termos 

de ênfase mesmo, a cara que a licenciatura iria ter, a cara que o professor de matemática que 

fosse formado pelo curso de licenciatura em matemática da Faculdade de Engenharia de Ilha 

Solteira da UNESP, que cara que esse professor iria ter? Isso ficou a cargo mais dos professores 

da área mais pedagógica. Os outros professores ficaram mais preocupados simplesmente em 

averiguar se o que eles acham mais importante de matemática pura e aplicada estivesse lá com 

a carga horária que eles acham que é adequada, etc. Se a gente mantivesse esse quadro, todo 

restante, a cara que a licenciatura iria ter, eles estavam de acordo. Por felicidade ou infelicidade, 

o coordenador e o vice coordenador do curso são da área de Educação Matemática também 

então não sei se isso teve peso. 

Com certeza. 

Então assim, teve peso. Os professores que são da área de pura e aplicada, porque inclusive o 

meu departamento, que é o departamento de matemática da faculdade, ele é dividido em 

Matemática Pura, Aplicada, a Educação e a Representação Gráfica, então a gente tem essas 

quatro áreas que tem gente que tem essa disciplina, que faz pesquisa e tudo mais, e nesse 

instante, que já faz pelo menos umas três gestões, que o curso de licenciatura que a coordenação 

do curso tem ficado na mão do pesquisador da Educação Matemática. Então na hora de fazer a 

restruturação, de fazer os estudos, de fazer a consulta para os alunos, de fazer a consulta para o 

docente, essa consulta foi coordenada por professores que são da área. Então eu acho que essa 

cara de ter uma área mais preocupada com essa questão da ênfase, dos fundamentos da educação 

matemática é uma certa influência pela coordenação do curso ser exercida por alguém que é da 

área. Mas eles ficarão felizes só de saber que o que eles acham importante em matemática está 

mantido no curso.  

Eu também imagino, porque é uma grande disputa no currículo da licenciatura em 

matemática isso, os educadores matemáticos, os matemáticos que a gente chama de puros, 

acadêmicos... Deixa eu fazer uma pergunta, quais são as principais referências dessa 

disciplina?  

Eu gosto muito do Paulo Gerdes, gosto do Sebastiani que é lá da UNICAMP e eu uso muito os 

textos do Roger Miarka, ele é de Rio Claro, porque eu acho que ele transita bem entre o clássico 

e o novo que a gente tem na Educação Matemática, eu acho que ele é uma geração que é bem 

contemporânea, acho que ele conversa bem, ele conversa bem com todo mundo, eu acho que 

os textos dele são muito didáticos, ele traz textos em que ele faz um resgate de como surgiu o 

programa de etnomatemática, ele apresenta os autores clássicos, então para um aluno de 

graduação não é tão tranquilo você colocar uma leitura de primeira ordem, colocar alguém que 

é pesquisador, então ele traz os textos dele de uma forma muito didática esse contato com os 

pesquisadores mais clássicos como seria, ele faz uma discussão de o que seria etnomatemática, 

faz uma discussão que é ontológica, então eu uso, por exemplo, eu uso a tese dele para os alunos 

discutirem, apresentarem, para eles tentarem de alguma forma tirar um conceito do que seria 

um programa de etnomatemática. Então eu gosto bastante dele.  
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Então você está dando essa disciplina esse ano? Esse é o primeiro ano? 

Ela está ocorrendo. 

Então agora nós vamos começar nas perguntas para você falar bastante. Então vamos lá. 

Conta um pouco para gente como é que você foi construindo o conceito de 

etnomatemática. 

Na verdade, se eu te falar que eu construí o conceito de etnomatemática agora na Educação 

Matemática talvez você ache estranho. Porque na verdade qual é a minha inclinação para 

estudos assim... Na verdade, eu venho com estudos mais da filosofia, da teoria crítica, de um 

autor em específico, não sei se você conhece ele chama JÜRGEN HABERMAS, e ele fala agir 

comunicativo, ele fala dessa questão de falar com o outro, uma relação simétrica que a gente 

deveria, ao tentar conhecer alguma coisa, a gente deveria levar em consideração as 

possibilidades em última instância de tentar abolir todas as relações assimétricas que pudessem 

estar presentes ali. Então quando eu concebeu matemática, ai eu vou lá e penso em matemática 

em uma prática social, penso em matemática como um conceito histórico, aliás eu penso as 

matemáticas, isso era uma coisa que sempre me acompanhou, porque eu sempre construí isso 

que o que a gente tem hoje, tanto na educação básica quanto na educação superior são escolhas 

que a gente fez, uma entre diversas possibilidades e ainda de uma matemática que é aquela que 

a gente tá cansado de falar, que é eurocêntrica, que é branca, que é heterossexual, a gente tem 

uma em diversas possibilidades. Então isso tudo eu trago comigo a partir da teoria crítica, a 

partir do Habermas do agir comunicativo. Então ficou muito tranquilo para mim, entender 

quando a gente fala de etnomatemática, quando a gente vai pensar etnomatemática nada mais é 

do que pensar justamente isso, pensar em uma matemática sem assimetrias, e uma relação que 

você estabelece com todas as possibilidades, com todas as matemáticas possíveis, todos os 

matemáticos no sentido daquelas pessoas que se relacionam com a matemática de uma maneira 

totalmente sem hierarquias e respeitando logicamente a cultura, respeitando tudo que vem junto 

nesse bolo. Então foi a partir daí que eu construí o conceito de etnomatemática fora da Educação 

Matemática. Quando eu adentrei, comecei a ler e comecei a ter contato com um monte de gente, 

foi muito natural fazer essa relação entre o que o Habermas fala de um agir comunicativo, de 

uma outra racionalidade, quando a gente tenta apreender um conhecimento a gente tenta não 

usar mais aquela racionalidade técnica, instrumental, de hierarquizar as coisas, de conseguir ver 

algo que é superior, mas ao contrário disso, uma racionalidade alternativa à tudo isso, que ele 

chama de racionalidade comunicativa. E aí, a partir desse viés que eu adentrei, então para muito 

é muito natural quando eu leio um texto da Gelsa, quando eu leio um texto do Paulo Gerdes, 

quando eu leio um texto do Miarka, porque eu me enxergo ali, que você está dentro de um 

programa de etnomatemática, você fazer essas escolhas, e aí eu olho também pelo viés de quem 

estuda currículo, é entender que a matemática é mais do que uma linguagem, ela é mais do que 

um direito, ela é uma prática social, ela é um conceito histórico e que todos tem direito de 

alguma forma a se colocar, a tentar entender o outro em relações que não envolvam assimetrias. 

Então diz uma coisa para mim, quais os motivos que te levaram a assumir a disciplina 

de etnomatemática? 

Na verdade, é o que eu falei, eu acho que de todo mundo que estava ali naquele momento, que 

está no meu departamento, das pessoas eu acho que eu me reconheci, porque na verdade a gente 

se voluntaria e a gente fica vendo quem tem condições e quem não tem condições. Mas como 

eu tenho uma formação e uma área de pesquisa próxima da filosofia, então eu já tinha muitas 

leituras dos autores, por exemplo, que estavam na ementa e aquilo que a gente teria colocado. 

Porque na verdade essa ementa que está no projeto hoje é uma ementa muito inicial que a gente 

agora, com o desenvolvimento da disciplina, a gente está fazendo um programa de ensino que 

não necessariamente é o que está na ementa, a gente está construindo esse programa enquanto 

a disciplina acontece a primeira vez. Mas de todo mundo que estava ali, naquele momento eu 

me senti muito à vontade de falar “olha isso aqui para mim é muito próximo daquilo que eu 
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acredito realmente, eu não vou ter que fazer esforço extra”. Falar em etnomatemática para mim 

na verdade é falar de uma perspectiva curricular para ensino, pesquisa e tudo mais, muito 

próximo daquilo que eu acredito mesmo enquanto professora de matemática, pesquisadora da 

área, enquanto ser humano, alguém que também tem relação com a matemática e que não 

necessariamente seja a melhor ou a pior e eu adoro fazer essas discussões então falaram “então 

vai”. 

Já tinha uma afinidade com a disciplina. Você começou a falar um pouquinho sobre isso, 

mas assim, você hoje pensa que os conteúdos da ementa dessa disciplina precisam sofrer 

alguma alteração? Ou você acha que está bom? 

Não, precisa. Porque quando a gente pensa na ementa, na verdade eu nem estava no grupo que 

pensou, eu só achei uma ementa muito genérica a partir do que a gente via nas principais 

ementas que a gente encontra ai na maioria dos cursos, mas agora que estamos ministrando, 

estamos no fim mas estamos ministrando, aí a gente viu, a gente fez uma pesquisa um pouco 

maior sobre o que os autores indicam, isso também de eu ter ficado lá fora o ano passado, eu 

fui em alguns congressos, entrei em contato com outros autores, com outras metodologias, por 

exemplo, o trabalho final na disciplina que irá acontecer não consta na ementa, que é a produção 

de um vídeo, ao invés de eles escreverem um artigo ou apresentar um conceito do que eles 

consideram que é etnomatemática, eles vão produzir um vídeo com imagem e movimento de 

algo que representaria para eles um conceito de etnomatemática. Isso não estava na ementa, 

isso foi coisas que eu fui lendo por ai, fui em um congresso em Madrid e aí vi que 

etnomatemática é um conceito tão dinâmico que a gente não consegue através de uma única 

dimensão representá-lo, então parece que a gente precisa de um movimento, a gente precisa 

também de alguma coisa que possibilite uma certa dinamicidade para representar. Então a gente 

pensou no filme, vamos ver o que acontece. 

Vai dar certo. Vamos lá, como você selecionou e vem selecionando o material para a 

disciplina? 

Uma grande influência que eu tive foi justamente isso que eu te falei no começo que foi a tese 

do Roger Miarka, porque tradicionalmente, lógico que a gente lê Ubiratã, os orientados dele, 

algumas pessoas que de forma clássica a gente encontra como caracterizando sendo 

etnomatemática no Brasil, mas o Roger faz uma discussão, bem bacana a tese dele, e as 

referências que ele foi colocando me foi colocando em contato com outras referências e com 

outras referências, mas o que me deu esse start para algumas coisas que eu não conhecia ainda, 

algumas outras perspectivas foi o Roger. 

Foi a tese então do Roger? 

Foi a tese do Roger. 

Na sua opinião o que você acha que mais impacta ou vai impactar os alunos nessa 

disciplina? Tem alguma aula ou alguma coisa? 

Eu acho que as leituras que eles fizeram, as discussões, tudo isso é o que a gente estava 

discutindo ainda essa semana, eu acho que ninguém sai da mesma forma que entrou de uma 

disciplina como essa, com a literatura que eles entraram em contato. Mas isso eu ainda entendo 

que é uma fundamentação que qualquer outra disciplina também trabalha com esse tipo de 

metodologia. Eu acho que os meninos não dariam conta de fazer uma discussão sobre o que é 

e a que se destina, com o que se preocupa, num programa que se referência como o de 

etnomatemática, mas eu acho que o que vai impactar mesmo é justamente eles irem a campo e 

tentarem captar com imagens e som um conceito do que seria etnomatemática. É uma forma de 

expressão do que é, a que se destina, com o que se preocupa, por que é necessário na formação 

do professor de matemática o contato com o conceito de etnomatemática. Isso é o que eu espero 

que irá impactar. Eu acho que as leituras, eu acho que as discussões, a gente viu filmes, a gente 

leu livros, eu acho que isso tudo faz parte, mas isso tudo é para te dar um repertório, essa foi a 

minha intenção, foi para dar repertório, para orientar o olhar deles, para quando eles fossem a 
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campo tentar fazer essa captura de imagens e de som, que fossem com uma expressão de 

etnomatemática. Eu acho que o que vai impactar é essa ida a campo deles. 

 

Conta mais ou menos como é a dinâmica das aulas. 

Eu tentei fugir um pouco daquilo que eu sempre uso que é a questão de fazer seminários, essa 

questão de escrever artigos, mas como fugir disso que eram coisas que eu já tradicionalmente 

usava? Essa questão de assistir filme, de fazer discussão depois, de usar música. Isso tudo é 

coisa que a gente vem usando sempre. Mas eu pensei, “mas acontece que escrever é uma 

habilidade importante que todo professor precisa ter. As leituras também porque ninguém vai 

criar em cima do vazio, os meninos precisam se fundamentar em alguma coisa, precisam entrar 

em contato com autores clássicos e precisam também entrar em contato com literatura que é 

contemporânea. Precisa ler uma Gelsa que fala do Movimento Sem Terra, precisa ler um 

Sebastiani que de alguma forma ele vai lá e fala dos indígenas de uma forma bacana. Eu fiz 

questão que eles lessem, por exemplo, um texto que eu acho fantástico que é do Pedro Paulo 

Scandiuzzi que eu acho que aquele retrato, a história dele ter ficado tantos anos lá imerso, essas 

coisas eles precisam entrar em contato. Então todas essas leituras eles fizeram, mas depois como 

eu ia de alguma forma ter esse retorno e a garantia de que eles iriam ler, iriam se debruçar e 

fazer uma reflexão sobre isso sem precisar fazer uso dessas formas convencionais? A gente 

pensou lá e discutiu, vamos fazer então um esquema de apresentação de mesa redonda, então 

nós dividimos em algumas mesas. A gente discutiu o conceito de mesa redonda, no que se 

diferenciaria de um seminário, teriam que se colocar muito mais a partir do material que eles 

tinham lido, tinham entrado em contato, que não era uma mera representação dos autores que 

eles leram, eles teriam que se colocar e fazer uma reflexão sim. Então essa questão da mesa 

redonda, aí ao invés dos artigos que eu sempre peço “então nós vamos encontrar um evento, a 

gente vai escrever alguma coisa para um evento, mesmo expandido, o que foi o evento que a 

gente encontrou? Tinha que ser um evento expandido. Então nós vamos participar de um 

evento”. Algumas coisas assim para tentar fugir um pouco daquilo que já estão acostumados. 

Chega uma hora... eu também já não aguentava mais coisas que eu sempre faço. Eu acho que a 

disciplina de etnomatemática, eu até brinco, falo eu não sei se etno é uma disciplina, porque ela 

deveria causar na gente uma certa indisciplina” porque eu acho que é essa a função que tem a 

etnomatemática em um curso de licenciatura em matemática, acho que é escapar um pouco 

aquele paradigma que é muito racionalista e positivista que tem em todo curso de formação de 

professor de matemática, por mais que a gente queira quebrar a gente ainda está a anos-luz de 

tentar quebrar uma norma que é vigente. Então eu acho que a etno tem essa coisa de trazer o 

lado humano, trazer as emoções, trazes aquilo que é contraditório, de estar a todo momento lá, 

batendo na porta dos matemáticos dizendo “olha, isso que vocês fazem é importante, mas não 

é o mais importante. Isso que vocês fazem é matemática, mas é uma das matemáticas. 

Representa um grupo que foi selecionado, selecionado a partir de um monte de outros grupos”. 

Então essa é a indisciplina, eu queria que tivessem contato com essa indisciplina, que eles 

saíssem dali com isso. Então eles tiveram que fazer coisas, tiveram que escrever coisas e vão 

ter que filmar coisas ou produzir filmes que seja por movimento... não sei, eles têm que trazer. 

Ai a gente até discutiu, o que seria esse vídeo, que é o final, porque eles teriam que escrever 

esse trabalho para o evento, eles teriam que apresentar essa mesa redonda, teriam também que 

elaborar algumas questões, quando eu não fosse um membro da mesa eu estaria como plateia e 

enquanto plateia eu teria que elaborar algumas questões para a mesa. Porque a gente enquanto 

professor não consegue ter outras vias de fazer com que eles participem. “Vocês têm que pensar 

algumas questões aí também, vocês têm que ter lido o material que vai fundamentar a mesa”, 

essas coisas. Ainda estou tentando me livrar desses paradigmas de precisar ter prova e essa 

questão do filme nós também discutimos, tudo é discutido. Porque eu te falei, essa questão do 

Habermas, o tempo mesmo para fazer com que eles me acompanhem nas coisas, inclusive na 
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dinâmica das aulas. E aí a gente discutiu que o texto poderia ser uma narrativa... o texto não, o 

vídeo, poderia ser uma narrativa, poderia estar contando uma historinha, poderia ser entrevista, 

poderia ser um documentário, poderia ser uma produção abstrata, como se fosse um 

impressionismo por exemplo, tentar através de uma expressão, através de sons, através de cores 

tentar fazer com que as pessoas tenham alguma sensação ao pensar em etnomatemática, é isso. 

Então não vai ter prova? O trabalho final é o vídeo? 

É. O trabalho final da disciplina é esse vídeo que eles têm duas apresentações na verdade, uma 

eles apresentam o projeto que vai ser essa semana, que eles têm que levar o projeto, que eles 

têm que fazer o projeto, a motivação, o que que eles vão usar, que tipo de recurso e isso a gente 

vai discutir na sala, todo mundo apresenta suas intenções iniciais. Aí eles vão ter quinze dias, 

na verdade vai dar mais que quinze dias, vão ser três semanas para fazer essa produção, aí eles 

vão apresentar em sala para fechar a disciplina em termos de participação, essas coisas. Mas na 

primeira semana de julho a gente vai fazer uma amostra, um pequeno festivalzinho para todo 

mundo apresentar. A gente vai marcar Ilha Solteira tem um cinema antiga, a gente vai fazer lá. 

Então é até bom, porque eu teria que te mandar o questionário antes destas três semanas, 

para você poder disponibilizar para eles. 

Isso, porque depois finaliza a disciplina. E seria interessante que eles respondessem que eles 

respondessem para você nesse período que eles estão pensando o vídeo, porque isso vai estar 

tudo ali na pele deles. Eles vão ter que se virar, tudo que a gente e tudo que nós discutimos vai 

ter que virar um filme. 

Aí é que vai ficar legal né? 

E eles estão louquinhos. É o dia inteiro eles lá me mandando mensagem, me procurando e no 

final da sala todo mundo me perguntando “professora isso pode? Isso pode?” Por mais que você 

tente romper... Por mais que você tente considerar... porque essa é uma disciplina final já de 4° 

ano, eles podem fazer antes mas também podem fazer no 4°, é uma disciplina de final, eles 

estão muito próximos de serem professores, mas ainda... isso que eu falo pra você, curso de 

matemática, isso se você pensar em licenciatura, bacharelado então não vamos nem pensar, é 

um curso muito estrutural, muito hierarquizado, eles não fazem nada sem perguntar para o 

professor se pode, sendo que o intuito da disciplina é justamente você quebrar isso porque você 

não consegue pensar em etnomatemática sem pensar em não quebrar um pensamento anterior 

ao que você tem sobre matemática, sobre o que é matemática, sobre o que é fazer matemática, 

você não consegue. É uma coisa que tem que ser experiencial. 

Isso é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, na sua opinião, qual a importância de 

existir uma disciplina intitulada de etnomatemática no curso de matemática? 

Eu acho que é justamente isso, para tentar romper paradigma, que é um paradigma positivista, 

estrutural e hierarquizado do conhecimento matemático. Eu acho que ela está ali justamente 

para mostrar que o que a gente tem naquele curso é uma seleção de algo muito pequeno perto 

de algo muito maior, que seria a matemática ou as matemáticas ou aquilo que as pessoas 

produzem e se relacionam referente a aula matemática em algum lugar ou em todos os lugares 

do mundo. Então eu acho que a função... o lugar da etnomatemática dentro do curso de 

matemática é o lugar do desassossego, é tirar você aquelas certezas que você tinha, porque 

senão você não consegue entrar em uma sala de aula. Vamos pensar de uma maneira muito 

simplista, não é nem para fazer entender que existe uma matemática que é feita lá no Alto Xingu 

ou então que existe uma matemática que é feita por uma tribo africana que tem pouco contato 

com o homem branco, não é isso, a gente nem está falando disso. A gente está falando de 

quando você entrar em qualquer sala de oitavo ano, que você encontrar o menino lá e o menino 

não estar interessado por aquilo que você está falando, que você chegar lá e encontrar um 

menino que não está interessado em aprender matemática e você acha que ele tem que aprender, 

que isso não é o fim do mundo, que a sua função ali não é só fazer uma reprodução dessa 

matemática que classicamente conquistou os currículos, que ela é uma seleção que foi feita por 
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um grupo em um momento histórico e tudo mais, que o importante em uma aula de matemática 

são as pessoas que estão envolvidas e que se a gente conseguir ensinar isso que os currículos 

dizem que gente tem que ensinar é uma consequência de uma relação humana muito maior. Eu 

até brinco com os meninos, eu falo “olha, se vocês forem para uma sala de aula achando que 

você vai ensinar matemática você vai se frustrar no primeiro dia”, porque o objetivo de uma 

aula de matemática não deve ser ensinar matemática se você considera que ensinar matemática 

é essa reprodução de conteúdo selecionados que a gente tem. Agora se aprender matemática for 

uma consequência da sua aula, aí está legal, aí a gente começa a conversar. Senão vai ser todo 

mundo frustrado, é o que a gente tem hoje. Então eu acho que uma disciplina dessa tem isso, 

tem essa função, que a função de mexer um pouquinho com as coisas. 

Na sua opinião você acha que essa disciplina vai influenciar ou influencia a prática desse 

aluno na concepção dele em relação a escola, em relação ao ensino da matemática? 

Eu não sei se isso vai influenciar a longo prazo ou a curto prazo, eu não sei. Mas provavelmente 

ele saia um pouco mexido, que é isso que eu falei, saia desassossegado de que talvez uma aula 

de matemática não se restrinja a conteúdos de matemática e que matemática também não se 

restringe a isso que chamamos de matemática escolar, eu já me daria por satisfeita. Eu não sei 

se vai influenciar, mas eu estou torcendo para que influencie. Para que um professor de 

matemática olhe para aquela pessoa que está ali, que está se relacionando com ele, que vá além 

dessa relação aluno professor e além da matemática. Estou trabalhando para que isso aconteça. 

Vai dar certo! Vamos lá, o que você entende hoje por etnomatemática? 

O que eu entendo por etnomatemática? Eu estou buscando entender que etnomatemática é 

justamente aquela relação, não sei se é uma relação, não sei se é um processo, não sei se é um 

construto, não sei se é uma explicação que a gente tenta dar, não sei se é um nome, não sei se 

etnomatemática é um substantivo ou se ela é um adjetivo, ou se em algum momento é um 

substantivo e em outro momento é um adjetivo, se ela é um movimento de mestres, se ela é um 

marco histórico que nos possibilite olhar para o conhecimento matemático, para isso que a gente 

chama de matemática e falar “isso que eu estou olhando, isso que eu conheço é um pedaço de 

alguma coisa muito maior, ou é uma parte de um todo ou é um elemento de um conjunto muito 

grande que tem muitas coisas parecidas com essa feita por muita gente em determinados 

momentos e em determinados locais. Mas eu sei que etnomatemática para mim hoje talvez 

represente um movimento que se instale para não deixar que a gente se apegue a um conceito 

estático de matemática. É um movimento que vem para desassossegar os matemáticos, aqueles 

que ensinam matemática, os professores de matemática e simplesmente nos faz olhar para isso 

que a gente chama de matemática com menos hierarquia e com menos assimetrias possíveis, 

olhando mais para as pessoas do que para o construto, do que para o produto que é o que essas 

pessoas fazem quando dizem que fazem matemática. Ele tira o nosso foco do produto e coloca 

nas relações, coloca nas pessoas. 

Bacana. Denise você fala muito de construto histórico, o que você entende por construto 

histórico? 

O que eu entendo por construto histórico? Eu entendo justamente aquilo que fica ou aquilo que 

se mantém ao longo de um tempo e quando eu digo tempo não é só um tempo cronológico, é 

também um tempo filosófico, no sentido que muitas coisas acontecem as vezes em períodos 

cronológicos pequenos e as vezes a gente passa tempos cronológicos muito grandes para que aí 

alguma coisa aconteça. Então é isso que eu estou falando, estou falando de alguma coisa que se 

mantém a partir do movimento grande que envolve pessoas, que envolve escolhas, que envolve 

momentos políticos e isso no decorrer disso que a gente chama de tempo cronológico, de tempo 

histórico, de tempo político e de tempo filosófico. É o que fica do processo de relações humanas 

e que tem essa característica que a gente costuma associar à matemática. Existem construtos 

históricos nas diversas áreas possíveis, mas a que eu restrinjo com o meu olhar é isso que a 

gente costuma chamar de matemática. É o que fica do que a gente costuma falar que é uma 
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construção ao longo de tempos e esses tempos são esses tempos históricos, filosóficos, políticos 

e tudo mais. É o que fica da relação entre as pessoas e da relação das pessoas com isso que a 

gente chama de conhecimento.  

Falando do que fica, vamos para a nossa última pergunta. Quais são as contribuições que 

você acha que a etnomatemática pode dar para a formação inicial desses futuros 

professores de matemática? 

Eu acho que a primeira coisa é essa questão do desassossego, porque eu acho que professor de 

matemática nenhum atualmente, eu acho que nunca pôde, mas principalmente atualmente pode 

sair de um curso de formação inicial achando que ele vai entrar em uma escola, e aqui eu me 

permito falar das escolas públicas e das que eu conheço também, porque eu não conheço tantas 

realidades assim, e achar que vai dar uma aula de matemática tal como ele teve de modelo na 

formação inicial dele. Eu acho que a principal contribuição é o desassossego e essa 

disponibilidade para encarar o que é novo, para encarar que as pessoas são mais importantes do 

que outras variáveis que estão envolvidas nesse processo que a gente costuma chamar de 

processo de aprendizagem, processo de organização e desenvolvimento curricular, nos 

processos escolares de forma geral. Eu acho que se a formação inicial conseguisse fazer isso a 

gente teria menos professores doentes, menos professores frustrados, menos professores se 

sentindo impotentes diante de todas as reformas curriculares e diante de todas as avaliações em 

larga escala, porque todo mundo sai da formação inicial achando que vai ensinar matemática e 

quando ele chega na sala de aula e vê que não é aquilo, que uma aula de matemática está para 

além de ensinar matemática. Aí começam todos os problemas, porque você entende 

aprendizagem por desempenho e aí você acha que avaliação é os instrumentos de sistema de 

avaliação em larga escala e aí tudo isso acontece. Eu acho que a etno vem justamente para dar 

uma chacoalhada, para tentar quebrar esse paradigma, para tentar mostrar que não é isso e que 

essas questões são dimensões burocráticas, isso que a gente conhece de escola, isso que a gente 

conhece de educação, de políticas educacionais que estão mais para institucionais do que para 

formativas, essas questões. Eu acho que a etnomatemática vem para reforçar a dimensão 

humana da formação do professor. Ela vem reforçar a questão cultural para além da burocrática, 

ela vem para falar das relações humanas para além das institucionais, ela vem falar de cultura, 

vem falar de gente. Isso eu acho que estava ficando muito perdido na formação. 

Verdade. Até porque, pelo menos na minha formação de matemática, a gente só foi falar 

de escola no último ano. A minha formação era só matemática pura até o terceiro ano e 

no quarto ano quando começava a falar de escola já acabou, já estava formando.  

Então, eu também. Imagina eu fiz bacharelado e depois eu fiz também mais um ano com as 

disciplinas pedagógicas que a gente chama de complementações e sai com a licenciatura. O 

curso não era estruturado para formar um professor. O curso era estruturado, na verdade eu nem 

sei, para formar um matemático, porque o matemático também em algum momento irá ensinar, 

no ensino superior ou na pós-graduação, porque em pesquisa também tem uma dimensão que 

precisa ser didática. Mas era aquela formação que a gente era formado quase que para ser mão 

de obra dos pesquisadores maiores, a gente era os bobinhos que ficava lá na sala dos 

orientadores. Mas é isso, e aí a gente forma um monte de gente que está aprendendo a enxergar 

que a matemática é mais importante do que as pessoas. Eu dou uma bronca nos meus colegas 

quando eu falo “não, nada é mais importante do que as pessoas, por mais que você ache que a 

matemática é”, eu dou uma chocada um pouco nos meus colegas, mas não tem importância não. 

É bom que desassossega. 

É. Essa é a função. Eu adorei essa palavra, eu não tenho uma formação em pós-estruturalismo, 

eu sou a teoria crítica, eu não sou dos pós, eu não pós-crítica, eu não sou pós-moderna, eu não 

sou pós-estruturalista, e o desassossego estava muito ligado as questões do pós-estruturalismo 

e eu gosto, eu gosto porque eu acho que desassossego, se eu tivesse que escolher uma única 
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palavra para etnomatemática eu diria que é desassossego, porque eu acho que a função dela na 

formação de um professor de matemática, na formação inicial é aquela que te dá o desassossego. 

 

Aquela inquietação né? 

Porque você chega nos meninos com os olhinhos tudo brilhando para fazer iniciação em 

matemática pura, aqueles que ficam maravilhados quando conseguem fazer aquela 

demonstração mais rigorosa possível, aí você chega para eles e fala “olha, essa é uma das muitas 

possibilidades que a gente tem de pensar matemática”, que matemática está para além disso, 

que existem outras formas de se relacionar com a matemática, que tem matemática sendo 

produzida em outros lugares, que isso daqui que a gente está vendo é cultural, que a gente faz 

isso porque a gente está dentro de uma cultura, aí eles ficam tudo assim... 

Ficam desassossegados 

É. Desassossego é a palavra para a etnomatemática. 

Bacana Denise. Deixa eu te pedir um favor, eu devo te mandar daqui a umas duas semanas 

o link com o formulário para os alunos, as perguntas, você conseguiria me mandar a 

ementa e o PPC do curso? 

Mando. Só que é o que eu falei, aí se você quiser no final da disciplina eu te mando o programa 

de ensino, porque a gente tem a ementa que está no PPP, mas é o que eu te falei o programa 

está sendo construído agora, então lá você vai ver que a ementa a gente não muda, a gente 

continua colocando ela no programa de ensino, mas só tem mesmo a ementa com uma 

descriçãozinha básica e as referências. Aí o programa de ensino está mais elaborado, porque 

tem metodologia, tem avaliação, se você quiser ao final eu te mando isso. 

Então se você puder no final me mandar, porque eu vejo a ementa, vejo o plano e vejo o 

PPC. 

Está bom. 

Esta joia. Obrigada Denise, foi um prazer te conhecer. A nossa conversa foi muito boa.  

Tirando essa bagunça que é a minha vida né? Porque é o que eu falei, sábado eu estou nas 

reuniões... é muita coisa que a gente faz, então é muita loucura. Você desculpa as várias vezes 

que a gente marca e desmarca, marca e desmarca. 

É bom ver que você é uma pessoa em movimento, isso é muito bacana. É da etno, o pessoal 

da etno é assim bem movimentado. 

Eu sou uma admiradora, é o que eu te falei, eu não sou uma pesquisadora. Eu sou uma 

admiradora, eu acho que é uma perspectiva que eu escolho para olhar. Na verdade, eu pesquiso 

currículo. É uma perspectiva que eu escolho para olhar. Eu vou ser sincera, eu uso sempre a 

etno como parâmetro, como a gente estuda narração comunicativa eu acho que seria o mais 

próximo de um agir comunicativo. Quem dera eu entendesse de etnomatemática, eu não 

entendo não. 

Olha que você entende muito. 

Não entendo não. Mas eu gosto das pessoas que entendem. 

Eu também. Então eu não vou te atrapalhar mais não Denise, muito obrigada e a gente 

vai se conversando. 

Tá bom, eu agradeço.  

Beijo, tchau. 

Tchau 

 

 

Entrevista com o professor Joaquim 

 

Olá Joaquim, tudo bom? 

Tudo. 
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Então vamos lá Joaquim.  

Vamos embora, vou te ajudar. Olha, primeiramente me desculpa ter levado tanto tempo 

menina, mas acho que agora você entende, cada um tem uns probleminhas aqui e outro ali, a 

vida corrida. Eu pensava sempre em você, mas não dava, mas agora está se concretizando, vai 

dar tudo certo.  

Graças a Deus, E a gente fica feliz também porque a gente conhece você, já sabe da sua 

caminhada, a gente até brincou “a entrevista com o Joaquim vai ser muito boa, a gente 

precisa insistir porque vai ser muito boa”. 

Eu só te peço perdão porque isso deveria ter sido feito antes e eu não pude fazer isso, te ajudar 

tão antes. Me desculpa. 

Não tem problema não. Sem problemas. Então vamos lá Joaquim, eu vou começar com a 

parte pessoal, quantos anos você tem? 

Ai, tem que dizer? 

Você pode colocar a faixa etária, de 40 a 50, de 50, de 30. 

Não, isso eu já resolvi bem. Eu vou fazer 58 agora dia 30 de abril.  

Quanto Joaquim? 

58. 

Meu Deus do céu, não parece Joaquim. Você e a Cecília estão dormindo no formol. Você 

fez graduação em que? 

Eu fiz graduação em Matemática. 

Licenciatura? 

É.  

Você lembra o ano Joaquim? E onde foi? 

Eu terminei, o ano eu não lembro, mas foi lá por 1984. 

E onde foi? 

Hoje é uma universidade, Universidade Castelo Branco. 

Você fez especialização ou foi direto para o mestrado? 

Fiz especialização em Educação Matemática, na Santa Úrsula, e também fiz Modelagem 

matemática lá na UERJ. 

Nossa você fez os dois polos.  

Se pudesse juntar os dois em um doutorado né, mas eu fiz dois. Um na área de Educação 

matemática e na área de Matemática Pura e Aplicada. 

Mas aí você fez a especialização ou você fez mestrado? 

Fiz o mestrado. 

Mas você tem dois mestrados Joaquim? 

Tenho dois mestrados. 

Meu Deus do Céu. Você é uma pessoa de muita coragem.  

Alguns dizem que é loucura isso. 

Eu diria também.  

Entre outras coisas que o pessoal diz “você é louco”, mas fazer o que? Eu sou assim né.  

E em duas áreas completamente diferente, Educação Matemática e Matemática Pura. 

Eu queria conhecer muito bem as áreas, porque na Educação Matemática a gente tem uma visão 

extremamente pedagógica, educacional, e na Matemática Pura e Aplicada essas questões são 

um pouco esquecidas, é mais no sentido de teoremas, técnicas. E eu caminhei nessas duas 

vertentes para conhecer um pouco e também serviria para mim, como ainda serve. Porque 

quando a gente fala de Modelagem Matemática e a gente cai para o campo da Modelação, que 

é aplicada a Educação, isso me serviu bastante. Eu consigo fazer esse link, a ponte, entre as 

duas coisas. Eu procuro ver um lado da Matemática Pura e Aplicada, das técnicas, do modelo 

matemático e ao mesmo tempo como passar isso para o aluno, para uma questão educacional 

de contextualização, etc. Aí os dois mestrados me ajudaram bastante. 
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E o doutorado e o pós-doutorado Joaquim? 

Não, não fiz nenhum desses. 

Que isso? Para mim você já era pós-doutor Joaquim. 

É uma das loucuras que as pessoas não sabem por que, não entendem por quê. Eu tenho os meus 

motivos muito pessoais de não ter feito até agora, não significa que eu não vá fazer, eu acredito 

que eu ainda tenho uma vida longa pela frente. Talvez uma das coisas que as pessoas procuram 

entender um pouco mais é a questão do tempo, tudo tem o seu tempo e talvez o meu tempo de 

doutorado e pós-doutorado, que eu acredito que eu ainda vá fazer, ainda está para chegar. Eu 

nunca desisti. É uma questão de tempo, sem ansiedade, sem depressão, sem um monte de coisa. 

É isso que eu viso lá na frente. 

Eu até brincava “eu queria ser mãe, mas não agora, mas o tempo chegou”. A gente não 

escolhe. 

É no tempo certo.  

Joaquim, no seu tempo de experiência, você já deu aula no Fundamental? 

Dei.  

Quantos anos mais ou menos? 

Bota mais de 10 anos nisso. 

E no Ensino Médio? 

Também, o mesmo tempo.  

E no Ensino Superior? 

Também bota isso. 

Profissionalizante? 

Olha eu não sei, porque como eu dei aula nas escolas Cefets da vida, não sei se aquilo pode ser 

chamado de profissionalizante. Porque na Cefet eu dei na área de química, na Escola Federal 

de Química, para formar químicos. Essa foi uma experiência, não sei se pode encaixar isso em 

profissionalizante.  

Entra. Seria quanto tempo mais ou menos? 

Esse aí foi curto, em torno de uns 3 anos, por aí. 

Qual é a sua carga hoje na UFF? 

Eu sou 40 horas, dedicação exclusiva.  

Aí você é titular, efetivo, substituto ou contratado? 

Eu sou efetivo. Eu sou estatutário, fiz concurso, aquela coisa toda. 

Você trabalha em outra empresa? 

Não e nem posso, é dedicação exclusiva.  

Agora eu vou te dar algumas funções e você vê se desenvolve essas funções lá na IES. Você 

é pesquisador da CNPQ? 

Não. 

Você é membro da comissão, colegiado ou conselhos do curso? 

Já fui. 

Você é tutor EAD? 

Não.  

Coordenador de curso? 

Também não. 

Chefe de departamento? 

Também não.  

Projeto de extensão? 

Sim, eu sempre tive projetos de extensão.  

Quais os cursos que você dá aula Joaquim? 

Eu comecei dando especificamente para o pessoal da licenciatura da Matemática, mas hoje, 

como a unidade aqui cresceu, eu dou aula para todos os cursos que aqui tem em Pádua, para o 
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pessoal da Ciência, para o pessoal da Pedagogia, para o pessoal de Informática, Física, também 

para o bacharelado em Matemática e licenciatura. Todos os demais cursos aqui eu dou aula.  

Show. Joaquim como você teve contato com a etnomatemática? 

Ai menina, eu tinha que fazer uma regressão porque faz tanto tempo. Isso começa na década de 

80, se eu não me engano, do século passado. Fazendo leituras por acaso e na época tentando 

iniciar o mestrado em Educação. Aí a gente vai começando a ler algumas coisas, o meu primeiro 

contato, que eu me lembro assim, eu posso errar e eu vou errar, talvez seja o primeiro livro do 

Ubiratan D’Ambrósio da Ática, aquele Etnomatemática da realidade a ação. Foi o primeiro 

dele, a partir dali eu comecei a me interessar pela área.  

Bacana. Você sabe quando a disciplina de Etnomatemática foi criada no seu curso? 

Quando? 

É. Mais ou menos. 

Ela foi criada há bastante tempo, eu acho que para mais de 10 anos atrás. Ela começou com um 

currículo novo, porque a UFF tinha um currículo antigo e depois ela mudou o currículo, teve 

uma mudança e nessa mudança iniciou-se essas disciplinas de Educação Matemática e 

Etnomatemática, agora o ano preciso eu não tenho, mas há mais de 10 anos. 

Você participou dessa inserção? 

Participei desde o início, desde a primeira turma eu participei.  

Você deu força para inserir essa disciplina ou não? 

Sim. 

Quais são as principais referências para essa disciplina? 

São as referências que ainda hoje, como eu venho acompanhando esse desenvolvimento e as 

questões da etno... o Ubiratan, nosso falecido Gerdes, Paulus Guedes, é complicado porque eu 

diria que as minhas referências, inclusive aquelas que eu coloco em sala de aula, são aquelas 

que já desde o começo foram, Frankenstein, e hoje, com a Cecília, obviamente, e as pessoas 

que desenvolvem a etnomatemática. Eu venho sempre acompanhando esse desenvolvimento e 

ponho sempre nas referências essas pessoas. Para não ser injusto com todas as outras eu digo 

que são as que são desde o início, que criaram inclusive esse termo e desenvolvem essa ideia 

da etnomatemática.  

Legal. Joaquim, quanto tempo você dá essa disciplina? 

Desde o início, há mais de dez anos talvez. Desde quando iniciou. 

Então desde o início você já era professor dessa disciplina? 

Sim. 

Que legal. Isso é bom. Então agora vamos para outras perguntas. Conta um pouco para 

mim como o conceito de etnomatemática foi sendo elaborado na sua formação. Como é 

que ao longo da sua formação você foi elaborando esse conceito de etnomatemática? 

Não é tão simples de dizer. É um complexo de ideias e aconteceu de uma maneira tão natural 

que fica difícil de colocar linhas divisórias e etapas, alguma coisa nesse sentido. Como eu te 

falei, como eu fui formado inicialmente em uma matemática pura e comecei a trabalhar como 

professor de Ensino Fundamental, como tantos outros, fundamental e Ensino Médio, mas ao 

longo das minhas pesquisas e das minhas indagações o Ubiratan apareceu no caminho e eu 

comecei a ler e estudar e talvez por uma formação intrínseca à minha pessoa voltada um pouco 

mais para o lado educacional, porque também não foi só o Ubiratan, aí você tem que falar de 

Paulo Freire, tem que falar de uma série de pessoas na área de educação que também me 

influenciaram. É uma amálgama de ideias e fundadores desse meu conceito dentro de mim, 

porque tem Paulo Freire e tem uma série de outras referências que estão ainda montando essa 

colcha de retalhos. Então, parte de uma formação minha mesmo de uma indagação, de uma 

necessidade de dar respostas não somente a técnicas e olhar o aluno como um ser humano, um 

“ser”, verbo, humano, não simplesmente como o Ubiratan fala, um “ser”, substantivo, humano. 

Então é complicado, a coisa foi fluindo de uma maneira extremamente natural. Só que quando 
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você lida com etnomatemática, o Ubiratan e Paulus Gerdes e tantos outros que comentam esse 

conceito, essa ideia, eles te direcionam para outras fontes, para você beber de outras fontes, mas 

a coisa foi acontecendo de maneira natural. E como eu havia dito para você eu tenho essa 

formação na área de Matemática Pura e Aplicada e também nessa área de Educação Matemática 

que também deu um reforço na época que eu estava fazendo mestrado na Santa Úrsula, então 

essas coisas foram convergindo, foram dialogando até chegar a um entendimento, pouco que 

eu tenho, sobre a etnomatemática, que eu tento passar o máximo possível para os alunos. 

Que bacana. Joaquim como é que você assumiu a disciplina de etnomatemática? 

Foi de uma maneira natural. O coordenador direciona as pessoas, ele solicita que os professores 

estabeleçam suas necessidades e desde o início eu me coloquei à disposição para lecionar essa 

disciplina. Desde lá as pessoas, pelos coordenadores e tal, tem mantido isso com a minha pessoa 

embora não seja uma imposição, eu sempre me coloco à disposição, eu me ofereço para dar 

essa disciplina entre outras, obviamente, outras na área de educação matemática. Mas você sabe 

que na hora de arrumar horário, planilha, etc. tem uma série de fatores que influenciam, por 

isso que eu apenas me coloco à disposição e até agora tem acontecido de eu estar diante essa 

disciplina, que é um grande desafio. Talvez as pessoas até saibam, com relação a isso, desse 

grande desafio que até hoje eu estou aí tocando o barco.  

E quais motivos te levaram a se colocar à disposição? 

Os motivos são da minha própria formação e das minhas próprias indagações, é algo recíproco, 

ao mesmo tempo que eu pesquiso, que eu procuro ouvir, aprender cada vez mais para informar 

o meu aluno eu também aprendo muito com essa vivência, com essa pesquisa e isso tem me 

dado uma alegria muito grande. Não só alegria, mas uma efervescência muito grande diante de 

uma série de fatos que a própria etnomatemática faz você indagar, indicar, uma série de outras 

situações. Mas também foi de maneira natural. Talvez da minha própria formação e essa minha 

ebulição de tentar sempre entender cada vez mais essa responsabilidade dentro da sala de aula 

ou o que que é educação matemática, entre outras coisas.  

Joaquim, olhando a ementa dessa disciplina, o que que você acha dos conteúdos? Você 

acha que precisa de modificação ou você acha que está bom?  

Veja bem, a ementa teve duas transformações. Não, a ementa em si não se transformou, o 

programa que mudou um pouco. Mas a ementa é uma ementa bem ampla e bastante adaptável, 

porque você veja, a etnomatemática é um conceito, é uma ideia que está em mutação, está em 

transformação, em desenvolvimento a cada segundo e a ementa favorece essa adaptação, essa 

adequação, talvez seja a melhor palavra, a todo esse caminhar da etnomatemática ao longo 

desses anos. Então por enquanto ela está bem atual. 

Bacana. Joaquim como é que você escolhe os textos que você usa nessa disciplina? Qual é 

a dinâmica das aulas? 

A dinâmica é inicialmente uma metodologia que a gente chama de avaliação diagnóstica. 

Inicialmente eu procuro conhecer os meus alunos e ao longo dos anos eu tenho tido uma 

experiência que grande parte deles não conhece o que é etnomatemática, então inicialmente fica 

fácil escolher os textos para início de curso e posteriormente, quando eu vou conhecendo, que 

aí já seja uma avaliação formativa, que eu vou conhecendo os meus alunos, as suas 

historicidades, suas indagações, suas limitações, etc. eu vou adequando esses textos a cada 

período que essa disciplina é oferecida. Então há uma variabilidade entre os textos, nunca são 

os mesmos textos. Claro, alguns, como eu te disse, são constantes porque você tem que trabalhar 

o conceito da etnomatemática, então inicialmente isso se torna fácil, depois é que eu vou 

adequando a minha metodologia de acordo com a minha clientela.  

Mas na sala de aula como é? São discussões? São seminários? Como você organiza? 

Essa é a melhor parte, a que eu mais gosto e a que ainda me faz continuar nessa vida. Porque 

no primeiro momento é aquele momento de espanto do que é a etnomatemática, porque na sala 

eu não tenho apenas licenciando, por surpresa minha eu já tive aluno de bacharelado da 
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Matemática e isso é uma indagação que eu também faço, quando eu começo a conhecer um 

pouco mais os alunos, é uma pergunta que eu os faço “por que você escolheu como optativa 

essa disciplina para você conhecer um pouco?”. Então, como eu te disse, inicialmente eu 

trabalho o conceito, ou pelo menos algumas ideias gerais da etnomatemática, claro que eu vou 

usar o Ubiratan D’Ambrósio, obviamente, e depois de acordo com a clientela a gente vai 

debatendo textos mais motivadores para eles. Por exemplo, grande parte dos alunos são alunos 

trabalhadores então eu procuro inserir debates, textos e algumas dinâmicas que vinculem o 

mundo do trabalho com a etnomatemática, o mundo ao redor deles com a etnomatemática e 

sempre situando eles, obviamente, a matemática acadêmica no meio disso tudo para que eles 

não criem um gap, um espaço, um hiato, uma distância ou um abismo entre o que é matemática 

acadêmica e o que é as ticas matemas de etno. Então eu procuro esclarecer um pouco isso, mas 

eu os preparo antes para esse grande momento, e depois a gente tem dinâmicas que é seminário, 

apresentação de trabalho, trabalhos de pesquisa de campo e etc.  

Joaquim conta pra gente uma atividade que você desenvolve nessa disciplina que você 

acha interessante. 

Eu vou trabalhar com a que talvez seja, não diferente, mas que talvez motive mais e dê uma 

certa dinamicidade que é o trabalho de campo que eles precisam fazer. A disciplina na grade 

tem uma carga horária que obriga a ser teórica e uma outra carga horária que obriga a ser prática, 

então os temas são esses mesmos, uma carga horária teórica e uma carga horária prática. Então 

eu aproveito esse momento de a disciplina exigir uma carga horária prática, o momento que 

talvez eles possam então fazer um trabalho de campo, onde eles possam pesquisar a 

etnomatemática no dia a dia deles, para que eles possam trazer cada um à sua vivência para 

dentro da sala de aula onde a gente depois acaba em um grande debate, em uma grande 

discussão, onde todos possam socializar o conhecimento que eles tiveram lá fora. Lá fora assim, 

extramuros da universidade, no dia a dia deles.  

Então eles vão em alguns grupos sociais, é isso? 

Grupos culturais. Eles escolhem individualmente, o trabalho é individual. É quase uma 

metodologia de projetos. Isso tudo é orientado, isso tudo é escrito, isso tudo é sistematizado 

com antecedência, então todos eles são orientados como a coisa precisa ser feita. Buscando 

então a coisa da metodologia de projeto, eles vão a campo, cada um individualmente escolhe 

um grupo cultural que eu peço a eles que seja diferente do deles, o que eles desconhecem né, e 

lá eles passam um trabalho de pesquisa em cima desse grupo cultural e procuram entender o 

olhar, relatar a etnomatemática desse grupo cultural. Ao final isso gera um relatório que eles 

precisam apresentar. E toda uma exposição, tem todo um encadeamento ao longo de toda a 

disciplina. Isso é orientado desde o primeiro dia do aluno na disciplina, que ele vai ter esse 

trabalho, essa dinâmica, essa atividade e ao longo da disciplina isso é orientado para eles. Isso 

tudo é supervisionado. 

Então é bem em uma perspectiva etnográfica esse trabalho? 

Tem uma característica grande disso aí, a gente trabalha com a questão da metodologia 

qualitativa, todas essas coisas. Ou quantitativa que as vezes, dependendo do grupo cultural, eles 

precisam utilizar uma metodologia quantitativa também. Mas a gente estuda antes tudo isso, a 

gente debate tudo isso para que eles possam ir a campo de maneira consciente do que pode 

acontecer e do que não pode acontecer para que eles estejam o mais preparado possível. Agora, 

claro, isso no dia a dia, as dúvidas, as ansiedades, isso tudo é trazido para a sala de aula e a 

gente faz um grande fórum para discutir, debater. Isso aí é uma dinâmica que faz parte de todas 

as aulas.  

Legal. Tem algum trabalho que você mais gostou? Que você achou que ficou muito 

interessante? 

Não tem, porque para mim todos são muito interessantes. Por quê? Porque em todos os 

trabalhos eu aprendo muito com eles. Eles sempre trazem novidades para mim, que são 
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novidades para eles também. Então é uma relação de ensino aprendizagem dupla. Então não 

tem.  

Bacana. Mas esses grupos culturais geralmente são quais por exemplo? Indígenas? 

Quilombolas? 

Como grande parte são alunos trabalhadores, então eles buscam ideias como costureiras, 

pedreiros, agora sugeriram eletrotécnicos, dentistas, uma variabilidade de costureiras, aqui tem 

um tal de cabouqueiros que são pessoas que quebram pedras artesanais, já tivemos de 

artesanato, já tivemos muitos grupos.  

Então está sempre atrelado a questão do trabalho? 

Não necessariamente. Esse período parece que tem uma menina que já atua como professora e 

parece que ela vai pegar um grupo cultural de crianças e avaliar como é essa etnomatemática 

desse grupo cultural. Já tem um outro que trabalhou a questão dos jovens também. Então não 

necessariamente. Agora é claro, como é livre o tema e eles que escolhem, eu não determino 

“olha você tem que fazer sobre esse grupo”, eles têm uma influência muito grande por serem 

trabalhadores, cabeleireiros, etc. Embora eu peça que não sejam tribo de musicistas, porque 

parte um pouco também da curiosidade deles de saber “será que uma costureira tem essa tal 

dessa etnomatemática?”, aí os alunos vão lá. Padeiros, etc. Talvez seja uma influência da 

própria vida que grande parte deles levam no mundo do trabalho, essas coisas todas.  

Deve trazer muita aprendizagem para eles.  

Traz muita dúvida com relação a uma série de coisas. No primeiro, embora eu sempre avise a 

eles para eles se despirem da matemática acadêmica, de olharem o grupo cultural de maneira 

natural, por isso que eu peço inclusive que seja um grupo cultural que eles não façam parte, 

para que o impacto seja de imediato, há uma dúvida no início se o trabalho que eles estão 

fazendo é certo. Porque na verdade, muitas das vezes, eles querem traduzir de maneira errada a 

matemática acadêmica para dentro daquele grupo cultural que muitas das vezes não funcionam, 

não funcionam de forma alguma, e é aí que eles aprendem. Claro que também há muitas técnicas 

que, por exemplo, houve uma certa vez que uma pessoa, um aluno, que foi fazer sobre os 

cabeleireiros e havia, como eu peço que não seja um único salão, que pegue o máximo possível, 

havia uma pessoa que já tinha sido formada, não sei se era Senac ou Senai, então já tinha um 

pouco de noção da matemática acadêmica, então tentou dialogar um pouco nesse sentido. Então 

há sempre um risco de se fazer essa tradução, impor. Esse é o cuidado que eu tenho desde o 

início, para que eles não façam isso, eles não ponham a matemática acadêmica naquele grupo 

e se desarmem, obviamente, embora no relatório final há um capitulo onde eles procuram 

sistematizar o que eles viram, do que foi e do que não foi dentro de uma matemática de um 

âmbito acadêmico. 

Bacana. Joaquim, na sua opinião, qual a aula que mais impacta os alunos nessa disciplina?  

É difícil saber por que na verdade impacta em todas, porque quando a gente discute a questão 

da transdisciplinaridade, das dimensões que são levadas em conta e não meramente racional, 

entre tantas outras impacta muito. Obviamente que isso tem um nível de impacto, vai 

diminuindo um pouco porque eles vão se aclimatando e entendendo um pouco, é o início onde 

eu brinco com eles “um real dividido por três em um quadro de giz você consegue um valor 

relativamente exato, uma dízima, mas quando você está em um comércio e tem uma dívida de 

um real e três colegas podem dividir, aquela conta da matemática acadêmica não vai funcionar”, 

ninguém tem trinta e três e mesmo assim que o cara bater o pé “eu quero o total de um real”, 

não vai ter. Entre tantas outras que eles trazem e eu coloco isso impacta, porque vem muito da 

formação dele que a matemática é exata, não abre margem para nada que não seja explicável e 

que não dê a conta exata. E como eu trago para eles algumas situações já pesquisadas de artigos, 

isso vai impactando um pouco deles, mas aos poucos eles vão entendendo o que é possível 

entender e vão “aceitando” aquelas coisas que para eles nunca disseram, embora eles 
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vivenciassem todas aquelas situações, mas não sabiam que podiam fazer um link, um elo entre 

o que se aprendia em sala de aula com o que eles vivenciavam no dia a dia deles. 

A ficha cai, parece que aquilo que ele já faz no dia a dia, ele olha com outros olhos né. 

É e começam a aprender também os tipos de linguagens e hábitos e atitudes que eles precisam 

manter porque como há coisas que não se pode traduzir para a matemática acadêmica, então 

eles entendem um pouco isso também. Entre tantas outras, o universo da etnomatemática é 

imenso para a gente abordar tudo isso. É por isso que eu digo que o curso é dinâmico no sentido 

de que depende da minha clientela para a gente poder... é obvio que há pontos essenciais que 

eu não posso me furtar, que eu não posso deixar de falar, como o próprio livro do D’Ambrósio, 

o último dele, é obrigatório toda turma ler e discutir e debater o livro dele. E como esse livro é 

extremamente didático fica um pouco mais fácil para a gente pode lidar e eles também 

aceitarem, porque está escrito lá, não é o Joaquim que está inventando, não é a opinião do 

Joaquim puramente então existe todo um referencial teórico que eles precisam saber e conhecer 

que embasa todas essas ideias, essas indagações.  

Qual é o nome do livro Joaquim? 

Esse último do Ubiratan Elos entre Tradições, que já foi azulzinho, o Etnomatemática dele. 

Joaquim quais são as suas dificuldades nessa disciplina? Quais as dificuldades que você 

percebe? Dos alunos e da disciplina quais são as dificuldades? 

A primeira dificuldade é falar sobre etnomatemática para eles porque ao final a minha grande 

alegria que na minha avaliação, no caso a gente chama de avaliação somativa, eles entendem 

que lidar com etnomatemática é lidar com um campo imenso do conhecimento e 

etnomatemática está ligado a vários campos da ciência, antigos, atuais e futuros, que a gente 

ainda não sabe. Então passar isso é que é complicado, primeiro porque não dá para passar todos 

os campos e mudar um pouco a visão de mundo que eles têm da matemática exata e de tantas 

outras coisas que a gente tem uma visão cognitiva, política, educacional. Então são coisas que, 

quando você lida apenas com técnicas, isso não vem ser dito e nem pode ser dito, são técnicas 

apenas. Mas quando eles começam a entender as ticas de matema a coisa cresce bastante. 

Tivemos o último debate justamente sobre essa questão das etnociências para eles entenderem 

que quando a gente fala, por exemplo, das etnos x, a etnofisica, é diferente de falar, não é a 

etnomatemática que a gente pode incluir aí e sim digamos as ticas de matema de etno. E a gente 

entra em um debate que é um tanto filosófico, não é tão simples assim e eles não estão 

acostumados com esse tipo de pensar para dentro e falar também, expor as suas ideias. Isso não 

é fácil mas é o que dá prazer e quando eu vejo o brilho nos olhos deles também, de descobrir e 

de poder falar e de poder documentar isso, sistematizar, fazer uma regressão na sua vida escolar 

acadêmica e vê, o que tinha e o que não tinha de etnomatemática e de alguns professores ou 

não e a postura deles, o compromisso que eles têm com o futuro, como futuros educadores e 

professores. Mas isso é muito complicado e muito difícil, é difícil escolher os textos e isso 

depende de cada clientela, as vezes um pouco mais e outras vezes um pouco menos difícil. Mas 

além de ser possível é o que nos dá alegria de continuar nisso aí, é essa dificuldade mesmo. Que 

é difícil inclusive para mim mesmo entender todo esse mundo e essas indagações.  

Para nós né Joaquim. Você percebe alguma diferença da recepção dessa disciplina dos 

licenciados e dos bacharéis? 

Talvez no primeiro dia de aula a gente possa fazer uma discrição, mas depois não há essa 

discrição porque a disciplina não é de final de período, ela ocorre, digamos, no meio da 

caminhada deles então como eles têm disciplinas na área de matemática pura e aplicada, os 

dois, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, então esse é ponto em comum entre eles. 

Diferencia um pouco na parte da licenciatura e outro não, mas é essa uma das indagações que 

eu faço para o aluno quando ele opta por bacharelado e eu percebo que dentro dele tem uma 

sementinha de um licenciando ali dentro. E as vezes acontece, ele termina o bacharelado e 

depois ele vai fazer a licenciatura. Então existe uma sementinha lá que eu rego ela a todo 



178 

 

 

 

momento, não sei se isso atrapalha ou não, é a vida de cada um, mas depois fica todo mundo 

igual, não tem discrição não.  

Que bom. Joaquim na sua opinião qual a importância de existir uma disciplina intitulada 

de etnomatemática no curso de licenciatura? 

Olha isso é um grande avanço para mim, para outros talvez não, não sei. Isso é uma opinião 

minha porque eu vejo que isso vem enriquecer cada vez mais o nosso âmbito educacional 

porque a gente troca ideia com professores, com aluno, alunos são os grandes divulgadores 

disso também. A gente tem eventos aqui, públicos, que a gente consegue falar um pouco sobre 

isso. Então tem a sua grande importância nisso aí. É uma sementinha que a gente planta aqui 

na região e obviamente os nossos trabalhos que a gente divulga e faz também a gente está 

semeando, essa é a grande palavra. Eu acho que a grande importância é essa semeadura que a 

gente faz e que a meu ver vem só ajudar.  

Esses eventos seriam o que? Fóruns? Encontros? 

São eventos que vinha aluno ou não, porque a gente tem aqui a agenda acadêmica, é um evento 

que acontece na universidade onde alunos e professores trabalham dentro de uma dinâmica de 

ensinar e aprender. Então nesses momentos a gente, tanto professor quanto aluno, tem a 

oportunidade de ensinar e aprender. Então a gente divulga o que a gente acredita que seja 

interessante e aprende também participando de momentos. Além disso tem as monografias, tem 

os artigos que a gente apresenta em eventos de congressos, seminários, encontros então essa é 

uma dinâmica que a gente tem aqui na universidade junto com os alunos que é uma maneira 

também da gente sair semeando para outros locais. É dessa forma que a gente divulga, além 

dos projetos de extensão, ensino e pesquisa, etc.  

Tem algum projeto de extensão ligado a etnomatemática? 

Eu desenvolvo um projeto de extensão que é chamado Ciclo de Estudos em Etnomatemática, 

esse é um projeto de extensão que a gente costuma levar à comunidade um pouco desse conceito 

ou dessa ideia da etnomatemática junto as escolas, junto à comunidade acadêmica. A gente 

participa com esse projeto ao longo do ano indo as escolas, trazendo as escolas a universidade 

por meio de encontros e um dos objetivos desse projeto é justamente isso, é divulgar baseado 

nesses textos ou nessas ideias esses conhecimentos, essas pesquisas que são desenvolvidas 

dentro da etnomatemática para toda comunidade, a gente tem essa preocupação de divulgar 

junto aos professores. Na verdade, no projeto a gente coloca professores, alunos e todo 

interessado em etnoconhecimento então entra pais, entra na verdade toda a comunidade do 

entorno, eu digo do entorno porque Pádua, o município de Pádua faz conexão com vários outros 

municípios que pega Rio, Minas, etc. e como os alunos também vem dessas localidades a gente 

as vezes tem a oportunidade de levar isso além do município, por meio dos alunos ou por meio 

de algum encontro através ou por meio do projeto de extensão chamado Ciclo de Estudos em 

Etnomatemática.  

Bacana. Joaquim você percebe alguma influência dessa disciplina na concepção dos 

alunos em relação a escola ou ao ensino da matemática? 

Isso é de maneira natural porque o próprio impacto que eles têm quando eles começam a ter o 

contato com a etnomatemática, como eles fazem parte desses grupos culturais que você acabou 

de falar, eles levam essas ideias e práticas para o dia a dia deles também. Por meio da própria 

dinâmica da disciplina que exige isso do trabalho de campo e como eles também, obviamente, 

são seres comunicativos eles comunicam isso daí no dia a dia deles em casa, em sala de aula, 

no trabalho, etc.  

Então eles verbalizam essa influência?  

Sim, verbalizam e sistematizam, ou seja, eles escrevem academicamente isso também. 

Que bacana. Joaquim diz para mim o que você entende por etnomatemática hoje? É uma 

pergunta difícil. 
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Bem, eu ia dizer que não vou responder, mas eu diria assim, nem sei se eu devo responder 

porque seria um pouco da nossa vivência e está tão intrínseco a questão dos livros. Seria como 

quase que repetir as palavras que estão em artigos e livros. Mas hoje o que eu posso entender 

um pouco dessa ideia de etnomatemática é uma visão extremamente ampla, holística, 

transdisciplinar, transcultural e que por causa disso tem toda uma complexidade e numa 

tradução, que inclusive está no livro do Ubiratan e essa é uma preocupação minha, é de não 

confundir etnomatemática com somente a matemática de diversas etnias, então essa é uma 

primeira preocupação. O que vem depois é tentar entender toda essa gama de conceitos e 

complexidade do que é uma transculturalidade, uma transdisciplinaridade, trabalhar com outras 

dimensões do humano além da razão, o emocional, o sensitivo, o intuitivo, etc. E quando a 

gente lida então com a educação etnomatemática, aí eu faço um pouco referência à Vergani, 

esse nível cresce também e é um tipo de conceito que ainda está sendo formado dentro de mim, 

mas que está bem delimitado no sentido de olhar um grupo cultural e tentar entender as ticas de 

matema de etno dentro daquele grupo cultural, ou seja, tentar aprender a lidar com aquele 

ambiente que seja natural ou não, abstrato, imaginário, que a gente tem. Só que essas são 

palavras que tentam resumir, mas elas são muito complexas, essa é uma reposta que a cada dia 

eu procuro tentar responder e entender e cada dia também eu acrescento mais um item dentro 

daquele, digamos, conceito ou ideia da etnomatemática, mas eu sei que é algo muito mais amplo 

que a matemática acadêmica, considerando a matemática acadêmica dentro de um grupo 

cultural, existindo outros e levando em conta uma série de outros elementos e fatores dentro 

dessa ideia da etnomatemática. Nem gosto de falar da etnomatemática, mas das ticas de matema 

de etno. Para mim eu me sinto mais à vontade, em vez de falar de etnomatemática, das ticas de 

matema de etno. Esse conceito, essa ideia ela está em formação, mas ela está aos poucos sendo 

bem delimitada por mim para até ter um referencial teórico, uma base, para partir dali para o 

fundamento, para a construção exata daquilo ali ou não. Eu sou um eterno estudante nisso. 

Somos. Os dois. Joaquim na sua opinião quais as contribuições dessa disciplina para a 

formação dos futuros professores de matemática?  

Olha, eu sou suspeito para falar isso, sou muito suspeito porque eu acredito que, é como o Freire 

fala você está ali diante de seres humanos, “seres” verbo e substantivo, mas quando você 

procura colocar seres, verbo, humano, quando eu olho e a minha responsabilidade enquanto 

educador com os meus alunos e no caso de formar, e aí entra um pouco do Freire de formar e 

informar, a quem forma quem, a importância que tem é que eu procuro dar essa conotação 

antropológica da matemática, uma matemática onde o ser humano constrói, onde ele faz parte, 

onde ele tem saber e fazer, ele tem esse ciclo do conhecimento e quando você lida com esse ser 

humano você está lidando com outras dimensões. Então essa construção antropológica, essa 

matemática antropológica é interessante na formação porque eu acredito que o professor que 

está ali diante da turma, ele antes de tudo, é um ser humano, ele não é só um professor, um CTF 

apenas. Então como a etnomatemática alerta a gente para essas outras dimensões, eu creio que 

isso é um up, é um delta x, é um diferencial que a gente procura na disciplina colocar para os 

nossos alunos, no sentido de eles saírem dali procurando valorizar o outro, valorizar o 

conhecimento do aluno, do seu aluno, de procurar entender que ali dentro da sala de aula essa 

relação ensino aprendizagem, que lamentavelmente ela é dual, mas na verdade quem ensina 

aprende e quem aprende ensina e que o diálogo é necessário nisso daí e que entre tudo isso e 

entre tantas outras coisas a etnomatemática favorece o debate, a discussão, eu acho que isso é 

o grande diferencial que a gente coloca em uma formação de professores. Não é que outras 

disciplinas não coloquem, mas ela ajuda, ela acrescenta, ela auxilia nessa formação daquele ser 

humano que vai chegar um dia dentro de uma sala de aula com uma responsabilidade imensa, 

então eu acho que essa disciplina abre uma porta, ela abre um canal de diálogo muito 

interessante, que as vezes em outras aulas mais técnicas, onde eles vão aprender, talvez, muitas 

técnicas isso não seja possível ser trabalhado, dinamizado. Eu acho que esse é o grande 
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diferencial, é humanizar essa matemática, é trazer uma matemática extremamente 

antropológica para eles e que, é o que eu falei, as vezes é um choque inicialmente, como foi 

para mim, saber que matemático também é gente. Então isso é muito legal, essa dimensão, mas 

que também traz várias indagações e várias, digamos, insatisfações que a gente tem e que a 

gente tem que lutar, mas é o que me faz caminhar e tornar o meu dia não tão rotineiro, tão sem 

graça. A etnomatemática, assim como contribui para mim, eu vejo isso na minha pele e eu 

acredito que o que eu tento informar para eles, produzir alguma coisa que eles possam observar, 

eu acho que isso é o grande diferencial.  

Joaquim na sua opinião quais as marcas que essa disciplina deixa nos alunos e em você? 

Olheiras, cansaço, porque a gente trabalha muito dentro dessa disciplina. Eu trabalho 

preparando todo semestre, todo o período letivo, eu sempre preparo estudando, pesquisando, 

conversando, sempre procurando trazer algo de melhor então exige muito trabalho e a dinâmica 

da própria disciplina junto com os alunos, que é uma dinâmica de muito trabalho, de muito 

diálogo, muita indagação, muita resposta e muitas coisas sem resposta também é o que deixa 

marcas, deixa saudades inclusive. Talvez as marcas, segundo alguns autores, é ensinar e ensinar 

é deixar marcas, mas não é só ensinar o meu aluno, não é só deixar marcas, mas é educar e 

quem educa quem? Não sei. É uma troca, é um exercício dialógico, é uma coisa muito legal 

então deixa saudades sempre e se constrói muitas, não sei, é complicado falar amizade, mas 

quando a gente está em uma sala de etnomatemática a gente está ali entre amigos em uma 

relação de respeito. Porque existe o professor e o aluno, existe toda uma estrutura que mantem 

esse respeito, mas também em virtude do diálogo, do debate, da discussão, da valorização de 

cada um existe uma comunicação muito forte e que aqueles alunos que eu nunca tinha 

conhecido, era a primeira vez de contato, a gente passa a conhecer melhor e a gente passa a 

ampliar o nosso ambiente com pessoas boas em nossa vida. Porque a gente, talvez seja isso, 

tente ir no caminho de ser mais amigos do que meramente e tecnicamente professores e alunos 

e a gente compreende ao final que dentro do processo educativo, que se deve manter, claro, o 

respeito na relação professor e aluno, mas quando a gente lida com educação matemática e com 

etnomatemática existem outras dimensões que estão por trás, que não é meramente do 

conhecimento pelo conhecimento, da razão pela razão, mas existem outras situações envolvidas 

que nos tornam mais humanos, talvez, nesse sentido. Então as marcas que deixam são 

justamente essas de nos deixar cada vez mais humanos e é recíproco, é uma coisa muito 

recíproca de fazer isso. Ao final a gente sai com sorrisos, a gente entra meio desconfiado, tipo 

“quem é quem” e no final a gente sai sorrindo, procurando entender a dificuldade sim, mas 

também da contribuição que a gente pode dar naquilo que a gente puder dar. Então eu acho que 

essas são as grandes marcas que a gente procura, eu pelo menos procuro desenvolver dentro da 

minha sala de aula. Eu acredito que eu deixo, assim como eles deixam, muitas marcas comigo. 

Joaquim você gostaria de contar para a gente mais alguma coisa em relação a sua 

disciplina que você acha interessante ou alguma coisa dessa parte prática que você faz 

com os alunos que você acha que faz diferença nessa formação? 

Eu teria que contar para você durante anos de coisa para você, teria muita coisa, justamente 

isso, pelas marcas que essa disciplina deixou na minha vida, deixa na minha vida, com as 

pessoas que eu encontrei ao longo do caminho, as amizades que eu fiz, alunos que hoje são 

professores, universitários inclusive e que passaram também por essa disciplina. Eu acredito 

que como eu deixei marcas, isso é um ciclo que vai se mantendo e com relação ao que se 

estabelece de maneira prática é isso, é o dia a dia deles que eles fazem. Porque é assim, como 

tem a disciplina, a parte teórica é trabalhar texto, é discutir, é debater, é seminário, é se envolver 

com uma questão mais técnica no assunto, é a teórica, é buscar referenciais teóricos e tal. Na 

parte prática eu tenho muitas horas para conversar contigo porque nós fizemos muitas coisas 

práticas, por meio inclusive dos projetos de extensão que ao longo dos anos ocorreram, de 

envolvimento com a comunidade, de envolvimento com a escola, com exposições, com 
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trabalhos acadêmicos, etc., então essa parte prática é um capítulo à parte realmente porque ao 

longo desses anos são muitas coisas que foram feitas. Algumas coisas estão talvez lá no meu 

lattes, que com parceria com alguns alunos ou não eu desenvolvi e falei um pouco sobre isso e 

outras coisas que também fizemos, que estão documentadas e outras que estão já sendo feitas, 

estão iniciando a serem feitas, projetos futuros que devem acontecer e que são diferenciais 

porque é uma questão do fazer, do saber e do fazer, então é uma questão de a gente dar essa 

prática de divulgação e de dinâmica na verdade. Isso acontece por meio de trabalhos práticos 

em sala de aula que são planejados por mim e pelos alunos e por outros que são extramuros. 

Então ao longo desses anos são muitas coisas que aconteceram. Quando eu falei para você 

desses relatórios, cada relatório desses traz uma experiência, uma prática de comunicação entra 

a universidade e a comunidade e que foram relatadas e que trouxeram transformações mútuas, 

então cada trabalho desse é um diferencial e que por cima em tantos trabalhos eu ainda não tive 

a oportunidade de relatá-los à comunidade acadêmica. Uns ou outros eu procuro, eu tive um 

último trabalho que foi até lá no congresso, o terceiro se eu não me engano, o congresso que 

aconteceu em Goiânia de etnomatemática, o brasileiro, lá tem um trabalho meu onde eu relato 

um pouco dessa minha dinâmica dentro da sala de aula, relato alguns trabalhos que ocorreram 

e algumas etnomatemáticas que foram reconhecidas nesses trabalhos, então isso está lá em 

comunicações, em artigos, estão por lá. Eu acredito que ao longo de todos esses anos têm todas 

essas contribuições que a gente faz aqui e obviamente eu sempre coloco no plural porque não 

é uma coisa minha, eu faço da etnomatemática um instrumento para que nós possamos 

desenvolver como educadores na verdade. O meu setor é justamente a prática. No meio disso 

tudo tem o saber, inclusive isso é uma preocupação por causa da parte teórica, tem que buscar 

uns referenciais teóricos sim, mas tem o fazer e aí é no fazer que é muita coisa ao longo desses 

anos para eu poder relatar e que até nesse momento eu seria injusto talvez de falar um, dois ou 

três, mas eu esqueceria, na verdade eu teria que pesquisar nos meus arquivos, nas minhas coisas, 

outras contribuições diferentes contribuições que cada um deu. Mas eu acredito que ao longo 

desses anos nós já fizemos um bom trabalho, não tão grande, mas um bom trabalho, uma série 

de situações que eu acredito que seja um diferencial e que estão registrados na universidade e 

no lattes, algumas coisas eu coloco lá também.  

Joaquim, então, a pesquisa vai ouvir vários agentes, então a gente vai ouvir você professor 

e a gente queria os alunos. Com alunos a gente não vai fazer entrevista, a gente optou por 

um formulário eletrônico então eu queria ver com você se no finalzinho desse semestre eu 

poderia te mandar um e-mail com esse formulário para você encaminhar para os alunos. 

Porque esse formulário vai perguntar para eles, na visão deles, quais as contribuições que 

essa disciplina trouxe porque a gente também quer ouvir deles. Às vezes eu até brinco, eu 

dou uma disciplina chamada Estatística na Psicologia e eu sempre acho que a minha 

contribuição da disciplina é a matemática e quando os alunos vão avaliar a minha 

disciplina eles dizem que a coisa mais importante da disciplina foi o fato de eles terem 

percebido que tem uma professora de matemática que é humana. A matemática mesmo... 

Eles até dizem assim “a gente aprende a matemática, mas o mais importante é que a Gisele 

é humana”. Então às vezes eles conseguem perceber muito mais do que a gente consegue 

ver. Às vezes a gente acha que está entregando alguma coisa e eles percebem várias outras 

coisas. Aí eu queria ver com você se eu posso te mandar esse e-mail para você encaminhar 

para eles.  

Pode, agora a minha dificuldade vai ser a seguinte, esses formulários são para ex-alunos ou 

alunos que estão cursando a etnomatemática? 

São alunos que já cursaram a disciplina, então por exemplo, você está dando essa 

disciplina esse semestre? 

Eu estou. 
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Então, aí eu te mandaria no finalzinho do semestre para essa turma que você está dando 

agora. 

Porque com outros ex-alunos eu não saberia por que eu teria que ver na minha pauta quem já 

fez e quem não fez para procurá-los e distribuir. Agora esses que estão, que não são muitos 

alunos, eles começaram agora então se você perguntar alguma coisa muito impactante e tal, 

nesse primeiro momento eles estão conhecendo essa etnomatemática, eu não sei se a gente 

poderia dar algumas perguntas para eles responderem. Com esses só se fosse lá no finalzinho. 

Então, a ideia seria enviar para você o e-mail mais ou menos no finalzinho de junho, 

porque a disciplina termina em julho.  

As aulas terminam na segunda ou terceira semana de julho, em junho a gente está ainda em 

70% ou próximo de 70% ou 80% do programa.  

Então você acha melhor no início de julho?  

É melhor. E eu vou te dizer mais, eu acho que o relatório final, se eu não me engano está ali, 

depois eu posso te dizer a data, eu pedi o relatório final deles eu acho que início de julho, na 

primeira semana de julho porque na terceira semana eu tenho que dar as notas finais. E eu 

corrijo esses relatórios finais, então eu acho que eu dei a primeira semana de julho para que eles 

entreguem o definitivo. E o que que é esse relatório final? É o trabalho de campo que eles 

fizeram sobre as etnomatemáticas do dia a dia deles, eu acho que seria interessante porque eles 

teriam finalizado essa relação entre teoria e prática por causa do trabalho do relatório final. Eles 

procurariam sistematizar o que eles apreenderam de etnomatemática, além de um referencial, e 

o que eles vivenciaram na prática lá do dia a dia.  

Então eu posso colocar no início da segunda semana. Na verdade, eu não tenho pressa 

não, eu posso te mandar no início de julho e aí você vê a melhor data para enviar para 

eles. Até Joaquim, eu fiquei muito curiosa, se você depois puder deixar eu dar uma 

olhadinha nos relatórios, em algum relatório deles.  

Claro, sem dúvidas. Pode. 

Porque deve ser riquíssimo. 

É uma coisa que eu faço com eles, mas tem toda uma orientação ao longo do período, já 

começou inclusive essa orientação, então é algo que você vai ver que eles deram, e sempre 

fazem isso, eles dão o máximo dentro disso aí. Ao final se você quiser eu posso até te remeter 

alguns, porque eles apresentam para mim sempre, é uma exigência minha, uma cópia em papel 

e outra digital, então essa parte digital eu posso te encaminhar. 

Oba! Que bom. 

Se você quiser eu tenho também, talvez se te interessar, uma cópia digital de outros carnavais, 

de outros anos, são trabalhos que eles fizeram também. Se você quiser eu te mando alguns, não 

posso te mandar todos porque são muitos, mas aí eu tenho que selecionar porque está em pastas, 

eu coloco, depois eu seleciono um ou outro e te mando já de antemão e depois eu te mando o 

que foi produzido aqui, de repente seria interessante para você reparar o antes e o depois, ao 

longo dos anos, sei lá, o que você desejar que seja feito. Eu te mando algumas copias digitais 

desses relatórios finais. 

Bacana, obrigada Joaquim. Deixa eu te falar, eu vou te mandar daqui a pouco, mais para 

semana que vem, um termo de livre esclarecimento para entrevista, porque a gente 

precisa mandar para a Plataforma Brasil e eu estou tentando falar com o Fábio para ver 

se a gente consegue que o diretor assine liberando a pesquisa na UFF, o Fábio já liberou 

mas precisa do diretor. Aí se você puder dar um toque no Fábio para me ajudar. 

O problema é que o Fábio está justamente nos dias que eu não estou, eu não encontro com ele 

durante a semana, porque geralmente eu pego quinta e sexta aqui em Pádua e ele pega no início 

da semana, a gente não se encontra. Mas se no meio do caminho eu tiver esse contato eu falo 

com ele para ele dar essa força. E depois o que for preciso você manda para mim, se precisar 

assinar alguma coisa não há problema nenhum não. 
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Então está joia. Obrigada Joaquim, foi um prazer falar com você, ver que você está 

bem.Você é importante Joaquim. 

Saiba que você também é, todos que participam dessa minha caminhada são muito importantes, 

você não sabe o quanto eu aprendo com vocês. Todo santo dia eu aprendo com vocês e você é 

uma delas.  

E você também, a gente aprende muito com você. 

Que isso, deixa pra lá. Um beijo. 

Outro. Tchau tchau. 

Tchau. 

Entrevista com a professora Fábia 

 

Oi Fábia? 

Está conseguindo me ouvir? 

Um pouco. Eu estou na universidade e a conexão aqui é bem ruim. Mas eu estou, se falar 

devagar. Está é contra a luz aqui, para você me ver. 

Melhorou. 

Por acaso você tem telefone fixo? Que eu posso ligar para o fixo?  

Tenho.  

Porque tem um telefone aqui na minha sala, talvez seja melhor para falar. A gente pode se ver 

pelo vídeo, talvez, e falar pelo telefone fixo, se você preferir. 

Eu estou conseguindo te ouvir direitinho. 

Ou marcar na minha casa, que a conexão é melhor. 

Pode ser então, a gente pode marcar. 

Ou você quer ligar aqui agora? 

Eu acho que pelo telefone vai ficar ruim porque o meu telefone é muito baixinho, meu 

telefone fixo.  

Entendi. A gente pode tentar se quiser, o problema é que... deixa eu ver, só se for amanhã, lá 

pelas 11h da manhã... é, acho que amanhã lá pelas 11h da manhã, antes do almoço um pouco 

eu posso ou então só terça feira que vem, de manhã. Que são os horários que eu fico em casa. 

Entendi. A gente pode ir tentando e se ficar difícil a gente marca para terminar.  

Está bom. 

Então vamos lá, primeiro é um prazer te conhecer, a gente demorou para se falar. A 

primeira parte da entrevista é uma parte mais técnica, para conhecer um pouquinho de 

você como acadêmica. Primeiro, a sua idade está entre qual faixa de 30 a 40? De 40 a 50? 

46. 

Você é graduada em que? 

Matemática. 

Licenciatura? 

A minha graduação é matemática e mestrado e doutorado é em Educação Matemática. 

Você lembra o ano e onde foi a graduação? 

Formei em 97 em Viçosa – MG. 

Tem especialização lato sensu? 

Não, fiz mestrado e doutorado.  

Seu mestrado foi em Educação Matemática. Você lembra o ano e onde? 

Isso. Eu formei em 2008 nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, University of Illinois 

Urbana-Champaing. 

E o seu doutorado? 

Esse foi o mestrado. O doutorado foi na UNESP Rio Claro, 2015. 

E o pós-doutorado?  

Não fiz ainda. 
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Nos seus anos de experiência, quantos anos você trabalhou no ensino fundamental? 

Então, eu formei em 97. Foi de 97 até 2002... não, foi mais. Deixa eu pensar. É porque teve uns 

pedaços cortados porque quando eu fui para os Estados Unidos, por exemplo, lá eu trabalhei 

em creche, escolinha, mas não com matemática. De 97 até 2002 eu dei aula de matemática em 

escola pública e particular. E depois, eu fiquei nos Estados Unidos de 2002 a 2008 e lá eu dei 

aula particular de matemática e trabalhava em creche, então não era bem focado. Quando eu 

voltei, em 2008, eu voltei a dar aula em escola pública até 2015, acho que foi 2015, porque eu 

vim para a Universidade... 2014. 

De 2008 a 2014 trabalhou no ensino médio ou fundamental? 

Foi nos dois. Foi mais no fundamental, mas no médio também. 

No ensino superior você dá aula há quanto tempo? 

Cinco anos mais ou menos. 

A sua carga horária na IES é de quanto tempo? 

Dedicação exclusiva, então a gente trabalha oito horas por dia, geralmente. Às vezes mais, às 

vezes menos, mas é isso.  

Então você é concursada adjunta? 

Isso.  

Na sua faculdade ou universidade você atua como professora pesquisadora da CNPQ? 

Não.  

Membro do colegiado ou do NDE? 

Sim. 

Tutora EAD? 

Não. 

Coordenadora de curso? 

Já fui, mas não sou mais não. 

Chefe de departamento? 

Não. 

Projeto de extensão? 

Sim.  

Quais cursos você dá aula? 

Depende do semestre, mas muito na Matemática, na licenciatura. Esse semestre eu estou com 

a Ciência da Computação e já dei aula na Física, mas é basicamente na licenciatura da 

Matemática, a maioria, grande maioria. 

Como você teve contato com o programa de etnomatemática? 

Quando eu formei, eu formei em 97, em 97 mesmo teve o primeiro encontro mineiro de 

Educação Matemática em Ouro Preto, eu estava em Viçosa na época, que é muito perto. E aí 

eu fui ao encontro, o Ubiratan que abriu o encontro e foi a primeira vez que eu ouvi falar. Mas 

foi mais quando eu fui fazer o mestrado que eu fui estudar mesmo etnomatemática, ler mais, 

saber mais.  

Quando a disciplina de etnomatemática foi inserida no curso de Matemática aí em São 

João Del Rei? 

Eu teria que olhar isso, eu não tenho certeza não, teria que pesquisar, mas eu sei que teve uma 

modificação em 2011 do currículo, mas eu não sei. Isso eu teria que dar uma olhada, não posso 

dizer com certeza não. Você quer que eu tente procurar aqui? 

Se você conseguir. Então você não participou da inserção dessa disciplina? 

Você quer que eu tente procurar aqui a data exata? 

Não, pode deixar que eu procuro. É no site da universidade, depois eu dou uma olhadinha. 

É, eu acho que tem na página da universidade. Porque o primeiro currículo não tinha 

etnomatemática e depois eu acho que foi em 2011, sei não. Não sei se ele era optativo, por 

exemplo, se tinha essa opção. Não sei não, acho que nem isso.  
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Essa disciplina de etnomatemática agora é obrigatória ou optativa? 

Obrigatória. 

Quais são as principais referências que você usa nessa disciplina? Autores. 

Ubiratan, a Gelsa Knijnik, o Paulus Gerdes e uso um livro inglês que chama Jogos ao Redor do 

Mundo, Games Around the World, que é da Cláudia Zaslavsky, conhece? 

Eu não li esse livro, mas eu já li. 

São dois volumes, eu uso ele bastante. Eu acho que é basicamente isso. 

Há quanto tempo você dá essa disciplina? 

Então, eu dei ela três anos consecutivos. Isso mesmo, tem uns cinco anos que eu estou aqui, eu 

dei ela no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Porque ela é uma disciplina oferecida uma 

vez por ano só, no segundo semestre, semestre par. Aí o ano passado eu não dei e esse ano eu 

que vou dar novamente no semestre que vem. Vão ser quatro anos não consecutivos. 

Mas ao todo são quatro anos. 

Então, eu vou falar que eu dei três anos e vou dar agora pela quarta vez.  

Você consegue contar para a gente um pouquinho como é que foi o seu primeiro contato 

com a etnomatemática no mestrado? Você teve alguma disciplina ou algum professor? 

Foram professores e foi muito interessante porque o meu trabalho de mestrado foi justamente, 

porque eu sempre tive curiosidade para professor e como eu dava aula, era professora então eu 

queria saber coisas para professor, então quando eu entrei no programa de mestrado eu já tinha 

intensão de estudar alguma coisa para professor. E sempre que eu falava que eu era brasileira, 

que eu estava lá nos Estados Unidos, as pessoas sempre me citavam o Ubiratan e o Paulo Freire. 

E aí eu fiquei muito intrigada, porque na minha graduação eu não estudei nada deles, apesar de 

ser um curso de licenciatura, na época era uma época em que licenciatura não tinha professores 

de Educação Matemática, que eu formei em 97, então era tipo um bacharelado, uma licenciatura 

falsificada. Então eu cheguei lá e muitas pessoas me perguntavam “você é brasileira, então o 

Ubiratan D’Ambrósio...”, aí eu comecei a ficar curiosa na verdade e comecei a estudar esses 

dois, o Ubiratan e o Paulo Freire. Tanto que eu escrevi a minha dissertação de mestrado foi um 

estudo sobre etnomatemática e educação matemática crítica, que eram linhas que você poderia 

estudar, mas explorando o significado para professores, como os professores poderiam estudar 

isso, qual acesso que tem para professor. E aí que eu comecei a ler muito lá, muito. Os artigos 

todos em inglês, do Ubiratan, tudo que chegava e que eles tinham lá, eu procurava tudo em 

inglês. Tanto que aquele livro, elo entre as tradições e modernidade, ele nem tinha chegado lá, 

ele chegou lá depois, um tempo depois que eu já estava lá. Mas aí eu comecei a ler muito do 

que tinha lá, tinha a Cláudia Zaslavsky em relação a jogos e eu conheci esses livros, muito do 

D’Ambrósio, tem um professor de uns trabalho assim, do Paulus Gerdes. Eu fui ler muitas 

coisas. Tinha um professor de Ouro Preto, fui procurando artigos. O meu contato foi no 

mestrado, que eu fui começar a ver, estudar, procurar ler mais, conhecer na verdade, o meu 

primeiro contato porque aí eu comecei a estudar para escrever a dissertação. 

Como é que você foi criando ao longo de sua formação o conceito de etnomatemática? Se 

você tem esse tem conceito hoje do que é a etnomatemática e como é que você foi 

construindo esse conceito. 

Através das leituras mesmo, participação em congresso, conversando com outras pessoas da 

área, nas próprias aulas, descobrindo e fazendo coisas nas aulas. O conceito foi construído 

assim. Ainda não está construído totalmente na verdade, eu acho que é uma constante 

construção. 

Na UNESP de Rio Claro você teve contato com a etnomatemática também? 

Pouco. Depois que eu formei, eu lembro que a Beatriz D’Ambrósio esteve lá porque o Ubiratan 

já não lecionava lá, ele ia como professor paras as bancas, eu tinha contato através, por exemplo, 

das defesas de mestrado e de doutorado que a gente assistia que era dos alunos orientandos do 

Ubiratan e de alguns outros professores que tinha na área de etnomatemática lá. Era mais assim, 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=759&q=claudia+zaslavsky&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiol6nBueTjAhVmhOAKHebJC9MQkeECCC0oAA
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=759&q=claudia+zaslavsky&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiol6nBueTjAhVmhOAKHebJC9MQkeECCC0oAA
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não com disciplina, conversando com outros alunos que faziam. E eu sei depois que a Beatriz 

deu uma disciplina, mas aí eu já estava formada quando ela esteve lá e deu um semestre uma 

disciplina na área de etnomatemática. 

Como você assumiu essa disciplina de etnomatemática? 

Na verdade, uma questão eu acho que é a necessidade, porque nós somos só quatro professores 

na área de educação matemática aqui em um departamento com quarenta professores. Então 

não tinha professor, os professores da matemática pura não querem pegar esse tipo de disciplina, 

então primeiro foi essa necessidade mesmo. A gente dividia as disciplinas das áreas de educação 

entre nós quatro professores. Mas curiosidade também, já que eu tinha estudado no mestrado o 

desafio, foi isso, um pouco de curiosidade para estudar mais sobre etnomatemática mais essa 

questão da necessidade, juntou as duas coisas. 

Hoje como você vê os conteúdos dessa disciplina? Você acha que está adequado ou se 

precisa fazer alguma modificação? 

Então, a gente acabou de fazer uma modificação porque realmente tinha necessidade, porque 

agora a gente refez o projeto pedagógico do curso porque teve uma resolução de 2015, não sei 

se você sabe, Conselho Nacional de Educação, que teve que aumentar as horas de todos os 

cursos de licenciatura da universidade. O mínimo acho que era 2800 e a exigência agora é que 

seja 3200 horas. Então aqui a gente tinha por volta de 3000 horas então a gente teve que 

aumentar e nesse ponto foi bom porque a etnomatemática saiu lucrando com isso, porque a 

etnomatemática era uma disciplina que só tinha 36 horas, era uma disciplina que era dada 1hora 

e 55minutos semanalmente, quase duas horas semanais que eram os nossos encontros e agora 

ela passou, a partir do próximo semestre agora, ela passou a ser duas aulas semanais de duas 

horas, então dobrou, de 36 horas agora ela vai ter 72 horas. Então isso eu via como necessidade, 

o tempo era muito curto para a vasta bibliografia que a gente tem que ter, muito rica, e fazer 

algum projeto, trabalhar alguma coisa assim, principalmente porque são alunos de licenciatura 

que vão para a sala de aula. Isso era a necessidade maior que precisava. Hoje, até repensando a 

sua pergunta, eu fiquei pensando que eu acho que a gente podia estudar um pouquinho mais de 

antropologia, porque não está dentro da ementa a antropologia, de onde que veio a ideia do 

Ubiratan. Então para entender um pouco mais do que que é a antropologia, não sei se vale a 

pena, é uma ideia que eu estive pensando. E porque assim, agora com essa nova resolução a 

gente teve que aumentar algumas coisas também, a parte de história e cultura afro-brasileira e 

africana e educação para relações etnoraciais e acabou que isso veio para a ementa de 

etnomatemática que foi onde o colegiado junto com a comissão viu que cabe, então coube e 

veio para isso. Tanto que agora a disciplina não vai nem chamar etnomatemática, vai chamar 

Etnomatemáticas, no plural, inclusive. A gente mudou o nome da disciplina. Mas assim, eu 

acredito que só de ter tempo a mais para a gente poder ler mais e discutir mais, eu acho que vai 

ser muito positivo. Vamos ver. 

E como é que você seleciona os textos para essa disciplina? Quais os critérios que você usa 

para selecionar os textos? 

Então, primeiro já tem a ementa que indica uma bibliografia básica e uma bibliografia 

complementar. Além disso, quando eu peguei a disciplina pela primeira vez, eu já tinha meus 

colegas doutorandos na época, que tinham formado e estavam trabalhando em outras 

universidades. Até na UNESP já tinha professor que já estava dando aula de etnomatemática 

lá, na UFMG colegas que já tinham passado nos concursos e já estavam dando aula, então eu 

conversava com eles, conversei para saber como é que eles davam a matéria, como é que era a 

matéria. E eu acho que a partir da experiência que eu tive um pouco, no mestrado e doutorado, 

eu acho que até na escola no ensino fundamental e médio enquanto professora de escola antes, 

de ver a necessidade, o que que precisava, o que que eu poderia fazer, eu acho que pensando 

essas coisas todas que eu selecionei coisas extras. Inclusive hoje estão já na ementa nova, depois 



187 

 

 

 

que a gente fez essa modificação eu já falei “não”, por exemplo não tinha nada (27:25), tinha 

da Gelsa, então agora na ementa nova já tem mais algumas coisas. 

E como que é a dinâmica na sala de aula dessa disciplina?  

Acho que depende, depende de cada turma um pouco. Eu separo muito em leituras, tem muita 

leitura, e tem uma parte que, em todas as vezes que dei eu peço para os meninos uma parte da 

leitura para fazer a reflexão. Não é um resumo, eu chamo de reflexão porque eles têm que, a 

partir da experiência deles, o que que concordam e o que que discordam, então é questão de 

reflexão e eu falo o que que precisa para uma reflexão, mais ou menos assim. Teve um ano que 

eles fizeram projetos a partir de coisas que acontecem na realidade deles, na realidade aqui de 

São Joaquim Del Rei por exemplo. Aí eles separaram em alguns grupos. Aqui é uma cidade 

muito religiosa, você conhece São Joaquim? 

Não. 

Porque ela é muito forte, é dessas cidades tradicionais mineiras da época do ouro mesmo, igual 

Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, a arquitetura é bem significativa da época colonial ainda. São 

Joaquim Del Rei tem uma tradição muito forte com catolicismo, com as igrejas, então na 

Semana Santa eles sempre fazem aqueles tapetes muito bonitos nas ruas, Semana Santa e 

sempre que tem alguma festa da igreja aqui. Então eu sugeri, por exemplo, um grupo fazer o 

trabalho sobre os tapetes da semana santa e aí vieram trabalhos sobre os tapetes. Teve um grupo 

que falou sobre os sinos também, aqui eles chamam de cidade dos sinos inclusive e aí eu 

descobri que os sinos têm diversos toques diferentes para cada ocasião. Outro grupo fez sobre 

a arquitetura daqui. Teve um grupo que teve uma menina que o tio dela fazia bola de futebol, 

então foi fazer o projeto, eu não lembro o que mais. Então foi muito interessante, eles vieram 

com esses projetos e eu pedi que o projeto tinha que ser trabalhado na escola, então tinha que 

falar quantas aulas seriam necessárias, como seria trabalhado, então foi bem bacana. Teve um 

ano que a gente, deixa eu ver se eu acho aqui porque eu acho que até abrir o cronograma... não, 

eu acho que todos os três anos eu trabalhei com esses projetos sim. Não, teve um ano que não 

deu tempo e aí, já sei porque inclusive, teve um ano que foi muito legal que você até falou aqui 

de impacto, porque eu descobri que tinha uma menina que era da licenciatura e ela tinha um 

tio, que é aqui da cidade vizinha, que fazia balaio, então a gente fez umas visitas, então foi 

muito interessante. Teve isso em uma das dinâmicas e sempre eu pego os jogos da Zaslavsky e 

tem duas ou três aulas que eu separo, aí é geralmente em duplas e cada um lê um jogo porque 

aí é inglês e eles acham difícil, mas como é um jogo fica fácil, então eles têm que apresentar os 

jogos e falar o que que trabalha da matemática naquele jogo, para que serve, que eles acham 

que seria indicado. E é uma coisa que eles adoram, eles adoram essa tarde. Eu dou uma prova 

semestral porque eu acho importante também eles, às vezes no caso da educação matemática 

eles acharem que não precisa estudar, eu exijo. Eles acham muito ruim que tem alguns 

professores que não dão prova e eu falo “não, temos que fazer uma prova”. Dou prova. 

Fábia você teria algum projeto desse que você pudesse me mandar para eu ver? Porque 

eu achei muito bacana. 

Eles estão impressos. Na verdade, eu estou planejando desde essa última aula do terceiro ano, 

tem mais de um ano que eu não dou aula, de escrever um artigo sobre essa visita que a gente 

fez ao avô da menina, não era tio não, avô, e eu não consigo sentar para escrever. Porque foi 

fantástica essa visita para eles. Então só se eu escanear, mas eu não sei... inclusive teve um ano 

que eu pedi para eles lerem os projetos dos alunos anteriores, aí eu pedi permissão para eles e 

eles escreveram uma carta dando permissão para eu ler. Eu teria que, talvez, tirar cópia ou 

alguma coisa, mas eles são muito interessantes, os trabalhos ficaram muito interessantes e é 

uma pena que fica meio perdido aqui.  

Você não precisa nem tirar uma cópia, se você pudesse só fotografar. 

Só o título? 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=759&q=claudia+zaslavsky&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiol6nBueTjAhVmhOAKHebJC9MQkeECCC0oAA


188 

 

 

 

Não, se você puder fotografar as páginas, que aí você manda pelo WhatsApp mesmo. É só 

para a gente ter uma ideia de como é porque parece ser tão legal. 

É, foi muito legal esse. Eles acham difícil escrever o projeto. E foi muito apertado, eu acho, 

teve um ano que a gente não deu conta de fazer isso porque teve semana da matemática e 

tiveram outros eventos, a gente não deu conta de fazer os projetos no final. Mas são coisas que 

me dá uma pena de ficar guardado aqui, mas a esperança é de que um dia eles vão estar na 

escola e vão repensar sobre isso, vai ter o reflexo sobre isso. Mas é muito interessante eles 

tentarem fazer essa relação, por exemplo os tapetes com assimetria, quando for trabalhar 

assimetria, foi muito legal. 

E se você puder e quiser deixar eu ver a prova também, porque eu fiquei curiosa agora. 

Eles vão bem na prova? Eles escrevem bastante? Porque o pessoal da matemática tem 

dificuldade de escrever. 

Escrevem. Claro que eu avalio, com certeza, mas algumas coisas eu aceito. Eu pergunto o que 

que é etnomatemática, é uma pergunta para eles, através das leituras que tiveram que é no final 

do semestre que eu dou, então eu pergunto o que é etnomatemática e eu avalio mais ou menos. 

Deixa eu ver se eu acho aqui a prova, eu tinha aberto ela aqui também. A prova aqui, eu 

perguntei “Defina o que é etnomatemática segundo autores, livros na disciplina, citando-os e 

dando exemplo. Escreva o mínimo de uma página.”. Na segunda eu pergunto “No texto Na 

Vida Dez Na Escola Zero os autores falam sobre privação cultural, discorra sobre essa 

expressão e depois acrescente como isso reflete especificamente na matemática”. Aí cada prova 

é um pouquinho diferente, essa daqui, por exemplo, eu acho que a gente tinha lido um texto, 

foi um orientando do Iran lá de Pernambuco, foi um orientando dele que escreveu, que ela fez 

um trabalho lá com os indígenas da cidade, eu esqueci o título, era uma tese que eu pedi a eles 

para lerem várias partes, eles leram várias partes. Eu perguntei “O que significa a sigla FUNAI 

e qual a relação com a etnomatemática?”. Na dissertação Investigações Etnomatemáticas em 

Contextos Indígenas... ah essa aqui “Caminhos Para a Reorientação da Prática Pedagógica, 

orientado pelo professor Iran Mendes, a autora faz referência a três tipos de matemática. Já no 

livro Etnomatemática e Movimento, os autores citam quatro etnomatemáticas que são 

relacionadas as anteriores. Cite pelo menos duas delas explicando o que é cada uma.”. Eu não 

coloquei nenhum autor porque como eu pedi para eles citarem autores, eu escondi os autores. 

Aí eu falo “O papa da etnomatemática diz em seu livro Etnomatemática Entre Tradições e 

Modernidades que é evidente a dimensão política da etnomatemática. Por que ele diz isso? Qual 

a relação da etnomatemática com a política?”, aí deixo eles escreverem. Uma das questões 

“Qual o texto, livro, artigo, que você leu durante o curso que foi mais interessante no sentido 

de trazer ideias novas e mexer com a maneira de você pensar e etc.? Justifique a sua resposta.”, 

essa é totalmente aberta para ver que eles leram, é mais ou menos isso umas das provas aqui. 

Que bacana. 

É bem legal. Mas aí você me lembra que eu tento mandar a prova para você. Elas não estão 

muito diferentes dos três anos, porque eu sempre pego mais ou menos a mesma coisa. 

Diferencio porque aluno sempre pergunta, principalmente, o que que o professor deu. 

Você acha que o projeto você consegue me mandar? Pelo menos um? 

Mas então, eu não queria mandar ele inteiro não porque aí eu teria que ver... 

Não, pode ser só algumas partes. Só para eu ter uma ideia. 

Então tá, mando. 

Pode pegar um projeto só, não precisa ser mais não. Só para a gente ter uma ideia mais 

ou menos, porque é tão difícil a gente ter trabalhos.  

O seu doutorado é presencial ou é a distância? 

Presencial. 

Que bacana. 

E eles tiram o couro da gente.  
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É eu sei, mas é bom. Mas você não é do Rio. 

Não, eu sou de Resende. Aí eu vou para o Rio toda semana. 

É porque você não tem sotaque com o s, puxando o s. 

Na verdade, eu sou do Rio, mas a minha cidade é a última cidade do Rio de Janeiro, ela 

faz divisa com São Paulo. Aí a gente fica entre o sotaque do Rio e o sotaque de São Paulo. 

Entendi. 

Tem gente que fala que eu tenho o sotaque mineiro, não sei. 

É, eu até achei que fosse de Minas. 

Mas eu adoro Minas. 

Tá, você ia perguntar essa outra pergunta né? 

Na sua opinião o que mais impacta os alunos nessa disciplina? 

O que mais eles gostam, o que mais impacta são os jogos, porque leitura eles sempre acham 

cansativo então não impacta. Eles gostam muito, mas o que mais impactou foi essa visita que a 

gente fez com o avô da menina, a sorte que era aqui perto, uma cidade vizinha que é meia hora 

daqui, aí a gente dividiu. Era uma turma pequena, não lembro na época quantos eram, mas acho 

que a gente foi em três carros, foi o suficiente para colocar os alunos todos. Então eu tinha um, 

mais um aluno e mais uma pessoa. Então a gente foi, visitou, a menina já estava lá. Eles tinham 

feito todas aquelas leituras o semestre inteiro, mas não tinha entendido o que que é tal da 

etnomatemática. Ele faz esses balaios de bambu, então explicou todo o processo de fazer balaio, 

ele foi fazendo inclusive os balaios, ele já tinha um que ele estava começando, um que estava 

mais ou menos, então ele foi explicando a quantidade de bambu que ele usava e não tem 

formação formal, acho que não tem nem o quinto ano hoje que era a quarta série antigamente. 

Então ele usa a matemática ali fazendo aquele balaio incrível e explica muito bem, ele sabia 

para cada balaio quantos bambus ele tinha que cortar, como é que era e que bambu tinha que 

cortar na época da lua cheia. Várias coisas ele foi falando e foi muito legal. Além disso a esposa, 

a avó da menina, ainda fez broa de fubá para a gente, os meninos adoraram. Broa de fubá com 

café. Mas assim, eu achei legal que eles entenderam o conceito ali, realmente, então isso que é 

etnomatemática. Acho que essa impactou demais e aí é uma coisa que eu pretendo, toda vez 

que eu der aula, tendo mais esse tempo, sempre procurar alguma coisa para levá-los lá. Porque 

isso foi de um impacto, a palavra que você usou foi boa, porque eu acho que realmente impactou 

mais do que os jogos, mais do que as leituras, mais do que as discussões. Além das leituras a 

gente discutia muito em sala, as minhas aulas todas são em círculo, quando não tinha 

apresentação senta em círculo para a gente discutir e discutia o texto, lia alguma coisa assim. 

Tem um outro o  um que trabalha também de Moçambique, ele tem um vídeo do Ted que uma 

vez eu passei para eles também e a gente discutiu. Teve uma aula que eu levei eles em um 

laboratório de informática para a gente procurar textos do Bolema, por exemplo, de 

etnomatemática, então apresentava outras coisas, alguns sites, algumas coisas. Mas assim, eu 

acho que foi fantástica essa aula que a gente foi na casa do avô da menina, foi impactante 

mesmo. Todas as aulas tinham que ser assim. 

Ainda mais com broa e café. E quais as dificuldades você encontra nessa disciplina? 

Uma dificuldade que eu tinha e espero que não tenha mais era a questão do tempo, era muito 

apertado. Agora como vai aumentar as horas dessa disciplina eu acho que isso já é um ponto 

positivo. Eles têm muita dificuldade em ler, às vezes preguiça, não estão acostumados a ler e 

escrever, mas essa dificuldade aqui também eu acho que vai ser um pouco sanada porque essa 

disciplina era do quarto período, se eu não me engano, ou seja, do segundo ano e ela agora 

passou para o nono período, que é o último período. Ela (48:32) quatro anos e meio, então ele 

já está escrevendo melhor, porque essa é a primeira disciplina que eles liam então eles tinham 

essa dificuldade também. Apesar que eu acho que vai aparecer outra dificuldade que é 

justamente tipo assim “ai...”, no nono período eles querem mais (48:52) Estágio IV, por 

exemplo, que estão nesse período eles tem uma má vontade, “ai é o último período”, então não 
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sei se vai ser uma boa coisa essa disciplina no último período. Mas eu acho que o mínimo eles 

compreendem, uma ideia do que que é eu acho que já tem, então as dificuldades que era o tempo 

e a escrita deles, a leitura, essas coisas, que eu acho que foi pela dificuldade e agora vai ser pela 

preguiça do último período. Essa briga que a gente tem com os alunos de eles acharem que 

fazer matemática é só fazer conta né? Tem vários que pensam assim. Ainda tem esse 

preconceito com a educação matemática dentro aqui, porque nós somos quarenta professores e 

quatro só, da educação, então é uma briga muito grande de mostrar a importância da educação 

matemática. 

E é nesse sentido, que você falou que tem quatro professores só, de educação matemática, 

de quarenta, na sua opinião, qual a importância de ter uma disciplina chamada 

etnomatemática nesse curso? 

Eu acho que é fundamental, porque é um curso de licenciatura voltado para a formação de 

professores. Eu acho que é fundamental esse curso, justamente para eles perceberem a 

necessidade dessa valorização da comunidade onde eles vão estar inseridos, desses saberes 

tradicionais que a etnomatemática fala, culturais. Então eu acho que é muito legal eles terem 

essa oportunidade de estar percebendo isso, visualizando, para quando eles forem atuar como 

professores, futuros professores, mesmo que eles não gostem da disciplina talvez, eu acho que 

já mexe de alguma maneira, eu vejo que já tem uma questão positiva diferente de quando eu 

formei, porque eu não tinha nada disso. Eu cheguei totalmente crua para dar aula. Eles terem 

experienciado só isso já diferente eu acho que já é positivo, estar acesso a isso. 

Então você acha que há uma influência dessa disciplina na relação que ele faz com a escola 

e com o ensino da matemática? 

Então, eu acho que isso a gente teria que pesquisar. Tipo assim, com os egressos que estão na 

sala de aula hoje, se eles fazem algum uso, como que eles usam, como que isso influenciou se 

influenciou. Eu acho que não dá para saber sem a gente pesquisar sobre isso. Nós temos um 

grupo aqui de estudos em educação que a gente tem alguns alunos da escola, ex-alunos que hoje 

estão dando aula, e que eles comentam algumas coisas das dificuldades que tem em fazer 

alguma coisa quando eles estão lá. Mas eu acho que o pensamento deles já é diferente e isso 

que eu acredito que faça a diferença. Se eles estão usando ou não, mas que eles pensam a 

respeito, não todos, tem um punhado que vai lá e só dá aula tradicional mesmo e pronto acabou, 

mas eu acho que tem alguns que já tem o pensamento diferente em relação a isso. 

Isso é bacana. Fábia o que que você entende hoje por etnomatemática? 

Eu acho que é essa questão de valorização mesmo, essas diferentes culturas, diferentes pessoas, 

como as pessoas pensam, o respeito a isso. Super resumindo eu acho que é isso, mas é muito 

complexo, eu acho que é muito difícil você definir a etnomatemática ainda além disso. Tem 

muita coisa envolvida, essa questão política, por exemplo, do papel político que faz dentro da 

sociedade, essa questão de formar cidadão crítico. Resumido seria essa valorização de saberes, 

de respeitar o saber matemático de cada um. Para mim a maior questão da etnomatemática é 

essa. Mas aí eu falei um pouco que a gente tem esse papel político, que a matemática tem esse 

papel político de dividir, o Ubiratan fala disso, como a gente lida e eu acho que a 

etnomatemática ela traz essa parte. De ação, de papel da pessoa no mundo, assim de “o que que 

a gente vai fazer”, eu acho que a etnomatemática está muito envolvida, mas é muito complexo. 

É interessante que a gente não vê, porque antes a etnomatemática tinha essa visão só daqueles 

grupos separados, tipo sei lá o indígena, tipo sei lá o menino de rua como faz os cálculos lá por 

exemplo e na verdade eu acho que ela é uma coisa muito maior que acontece. Tipo aqui em São 

João Del Rei os tapetes de rua, sei lá, você pode olhar e procurar isso de diversas maneiras, mas 

eu acho interessante você ter esse olhar crítico de como você vai lidar com isso como professor, 

o que que serve isso. Eu acho que a questão principal é essa valorização cultural, valorização 

do ser, respeito da pessoa, como ela é, como ela faz, para mim é o maior forte da 

etnomatemática. 
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Na sua opinião quais são as contribuições dessa disciplina para a formação desses 

professores? 

Então eu acho que, como eu falei já um pouquinho antes, essa questão de eles terem 

oportunidade de ter contato com essa disciplina eu acredito que ele já é um professor 

diferenciado. Mas eu acho que a gente ainda precisa de uma pesquisa também nesse... para ver 

isso realmente, tipo “você fez a disciplina de etnomatemática? Você usa ela na sua sala? Como 

você usa? Ou quando está dando qualquer matéria tradicional de alguma maneira você pensa?”. 

Eu acho que teria que ter mais pesquisa para isso, mas eu acho que só de ele ter acesso a isso, 

a essas leituras, a esse questionamento, essas discussões que a gente coloca em alta e faz o aluno 

pensar para isso, eu acredito que ele já está diferenciado de alguma maneira. É achismo mesmo, 

não dá para falar que é, mas a gente acredita que a gente está fazendo alguma coisa que vai ser 

diferente da minha formação. Eu acredito que é uma formação que tem algo a mais. Não que o 

outro não seja importante também, a matemática é importante, o tradicional. Eu falo com eles 

o tempo todo, é importante saber fazer matemática, fazer todos os cálculos, teoremas, análise, 

álgebra, tudo é importante. Mas também, é uma coisa a mais. Eu falo com eles, eu brinco tipo 

assim é igual ouvir funk, música clássica, MPB, o importante é você ouvir todos, depois você 

escolhe qual que você gosta. Então eu acho que é nesse viés, você está apresentando, ele está 

tendo contato com aquilo, se ele vai usar ou não, mas só de ele pensar sobre aquilo eu acho que 

já é diferente, já é importante para a formação dele. 

Verdade. E a proposta da minha pesquisa é assim... semestre que vem você vai dar essa 

disciplina, ai eu mandaria para você um link para você disponibilizar para os alunos para 

eles responderem algumas questões, até para a gente ver na opinião deles quais são as 

contribuições dessa disciplina para eles. 

Mas isso teria que ser mais para o final do ano né? 

É. Aí o que que eu combinei? Por exemplo, tem professor que está dando a disciplina esse 

semestre, aí eu vou mandar o formulário em julho. Tem professor que vai dar a disciplina 

só no semestre que vem, aí eu vou mandar em novembro, finalzinho de novembro. Pode 

ser? 

Pode. Depois você vai passar para a gente isso né? 

Vou. 

Porque é até um retorno para a gente. 

Então Fábia eu te agradeço pelo seu tempo, de você estar respondendo às perguntas. 

Desculpa a demora, é justamente por causa disso menina. Para arrumar um tempinho é difícil 

demais. 

Mas que bom que você conseguiu, eu fiquei muito feliz, gostei muito do nosso papo, te 

desejo tudo de bom. No finalzinho do ano eu volto a falar com você. 

Então tá. Parabéns pela pesquisa, eu quero depois ver a pesquisa. São nove professores que 

você falou? 

Então, eram nove instituições, só que das nove, quatro já extinguiram essa disciplina, ela 

não existe mais. Agora só tem cinco universidades. 

Caraca, muito pouco né? 

Muito pouco. E a maior parte é aqui na região Sudeste. 

Interessante. A gente tem ela e agora a gente tinha Resolução de Problemas como optativa e 

agora virou obrigatória. E a gente tinha Modelagem Matemática que era obrigatória e virou 

optativa. A gente tem projetos, chamados de Projetos I e Projetos II na área de Educação 

Matemática que são projetos voltados primeiro para o ensino fundamental e depois para o 

ensino médio. Eu acho incrível, é muito diferente da época que eu fiz. 

A que eu fiz também. Quando eu fiz também não tinha quase nada. 

Mas legal. E etnomatemática é muito interessante. 
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É sinal de que vocês são especiais, são poucos, raros no Brasil professores de 

etnomatemática. 

Bom saber disso, legal. Não sabia que eram tão poucos, mas tem o grupo né? Tem o grupo de 

etnomatemática, o grupo do Ubiratan. Tem uma disciplina aqui que chama Tópicos Especiais 

em Educação Matemática, então esses tópicos especiais podem ser qualquer coisa oferecida 

como uma disciplina optativa. Porque eles têm que fazer duas disciplinas optativas. 

Então, algumas universidades têm a etnomatemática dentro de uma disciplina, tipo 

Tópicos, só que o nosso critério foi escolher uma disciplina com esse nome justamente 

porque a gente sabe que tem uma relação de poder entre os matemáticos e os educadores 

matemáticos. Então para você ter uma disciplina chamada Etnomatemática há uma 

tensão ali, houve uma luta para que isso acontecesse. 

É uma luta grande. Perdemos um professor aqui, ele faleceu ano passado, ele era da área de 

educação matemática também, doutor em Rio Claro também. Mas nós somos brigonas, somos 

três das quatro aqui, a gente briga bastante. 

Então é por isso que continuou e virou obrigatória. 

Tem uma que é a mais antiga, ela é uma das mais antigas, ela é ótima, ela é bem brigona, ela 

bate de frente, se tiver que ir lá no reitor bater de frente com o reitor ela vai lá e bate de frente 

com o reitor. Eu acho que ajuda muito. 

Com certeza. 

Mas obrigada também pela oportunidade. Boa sorte e bom trabalho. Peleja para dar certo, no 

final tudo dá certo. 

Ah é, a gente acha que não vai dar, mas dá. 

No final tudo dá certo. Qual que é o título da sua tese a princípio? 

Etnomatemática e suas marcas na formação inicial dos professores de matemática. 

Você gravou aí? Você tem gravado? 

Gravei. 

Para você transcrever né? 

Que a parte mais difícil é transcrever, nossa. 

Mas você não precisa transcrever tudo também, precisa? 

Não, eu vou só depois fazer análise, mas foi muito rica a nossa conversa. 

Obrigada. Tudo de bom para você. 

Para você também. Um abraço. 

Tomara que a gente se encontre pessoalmente em algum encontro de Educação 

Matemática.Outro. Tchau.Tchau. 

Entrevista com a professora Carla 

 

Oi professora Carla? Tudo bom? 

Tudo. 

A proposta da disciplina é saber como essa disciplina de etnomatemática vem sendo 

pensada e ministrada nas universidades. Tem um roteiro com um questionário, primeiro 

das suas acadêmicas e depois entra na entrevista mesmo contando um pouquinho como é 

a estrutura na disciplina. Posso começar? 

Então tá. Pode, pode começar sim. 

 Qual é a sua idade? 

46 anos.  

Sua graduação? 

Quanto tempo que tem? 

Não, em qual curso? 

Foi licenciatura em matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora.  

Você lembra o ano que você se formou? 
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Acho que foi em 1995, mas eu posso te confirmar isso depois.  

Especialização? 

Especialização eu não fiz, fui direto para o mestrado.  

Mestrado você fez em Educação ou Matemática? 

Mestrado eu fiz em Educação Matemática na UNESP de Rio Claro.  

Lembra o ano? 

Esse eu lembro, defendi em 2001. 

Doutorado? 

Então, deixa eu fazer o contrário, 2001... 2000... 99... Acho que a minha graduação foi em 1999. 

99 ou 98, porque eu fui para Rio Claro, eu fiz a colação e fui para Rio Claro como aluna especial. 

Então foi isso, acho que em 99. 

E o doutorado? 

O doutorado eu fiz em Educação na USP, na Faculdade de Educação da USP e encerrei em 

2007. 

Pós-doc? 

Pós-doc eu fiz dois. O primeiro eu fiz em Lisboa, na Universidade de Lisboa e finalizei em 

2015 e aí eu emendei. Eu fiz dois pós-doc com o mesmo projeto. A parte de Portugal é na parte 

etnográfica e a parte da USP também terminei em 2015. 

Também etnográfica? 

É, a parte etnográfica foi mais em Portugal e aqui eu fiz entrevistas com os grupos de estudos 

de afro-brasileiros e fiquei mais na questão da formação de professores e as questões 

etnoraciais. Como é que que os grupos de pesquisas afro-brasileiras, os, as universidades 

militavam com a formação de professores? Aí eu fui ver isso também lá em Lisboa, então lá eu 

entrevistei um grupo de pesquisa que era semelhante ao nosso aqui na universidade do povo e 

aí depois eu fui ter o contato com a escola comunitária na Costa da Caparica e eu tive uma 

vivência etnográfica com um projeto chamado Fronteiras Urbanas, coordenado pela Monica 

Mesquita. 

Na sua experiência com sala de aula você já deu aula para o fundamental? Para o ensino 

fundamental? 

Já, já dei aula do 6° ao 9° e já dei aula do 1° ao 3° do ensino médio, cursinho, já dei aula em 

todas as séries, já dei aula também para o que hoje seria o 5° ano. No ensino público do 6° ao 

9°. Esse do 5° ano, que seria correspondente ao nosso 5° ano agora, era na escola particular e 

as outras experiências em escolas públicas, todas estado e da prefeitura.  

Você sabe quantos anos mais ou menos você deu aula no fundamental? 

Sei, no fundamental foram 7 anos. 

E no ensino médio? 

Ah não, a educação toda foram sete anos, espera aí deixa eu ver. 5 anos e 2 anos no médio. 

E no ensino superior? 

Foram 7 anos na escola particular em São Paulo e aqui eu estou há 11 anos, então são 18 anos.  

Na universidade a sua carga horária é de quanto tempo? 

Eu sou 40 horas, dedicação exclusiva.  

Quais as suas funções na IES? Aí eu vou te dar as opções que a gente tem aqui. Você é 

apenas professor? Pesquisador do CNPQ? Membro de Comissão? Colegiado e conselhos? 

Tutor EAD? Coordenador de curso? Chefe de departamento? Gestão? Ou Extensão? 

Eu sou docente, pesquisadora, eu tenho um grupo de pesquisa que chama NUPEM, ele está 

cadastrado no CNPQ e ele é um Núcleo de Pesquisas em Educação Matemática. Dentro dessas 

que a gente trabalha tem quatro linhas de pesquisas, Formação de Professores, História e 

Cultura, Ensino de Estatística e Solução de Problemas, que são os pesquisadores que a gente 

tem aqui e a gente agregou as linhas e eles pegam pesquisas nesse sentido, tanto algo de 

fomentos que está escasso atualmente ou mesmo os programas institucionais de pesquisa. Na 
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gestão eu sou conselheira da minha unidade, faço parte do conselho e represento o programa de 

pós-graduação e ensino ciências da matemática daqui. Então eu estou no conselho 

representando esse programa, que é um programa entre unidades então a nossa unidade faz 

parte e eu represento esse programa nesse conselho. E sou vice-diretora executiva do NEAB, 

que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Então essas são as duas funções mais... e aí também 

coordeno o PIBIT, PIBIT multidisciplinar que é de física e matemática e eu também atuo na 

USP, sou credenciada no programa de educação lá da Faculdade de Educação. Então no meu 

plano de trabalho aqui eu coloco como atividades de pesquisa as minhas atividades na USP, 

então eu vou uma vez por mês na Faculdade de Educação, lá eu tenho 7 orientandos, entre 

doutorandos e mestrandos e também coordeno com o professor Ubiratan e o professor Vinicius 

que assumiu após o falecimento dá o GEPEM, Grupo de Pesquisas em Etnomatemática. Então 

eu fico entra Uberlândia e Ituiutaba, que é onde eu moro, e São Paulo. 

Nossa, mas é muita coisa né. Como que faz isso tudo? 

Tenho orientando aqui também, estou com 10 orientandos. E aí essa minha ida para USP acaba 

me trazendo novas demandas, então recentemente lá no programa a gente está com uma parceria 

com o mestrado, que a gente chama de MINTER, com uma universidade de Angola, e eu vou 

ter orientandos da Angola também. Aí eu falei “gente, mas eu não posso. Eu já estou com 10 

orientandos, a CAPES não permite”, aí eles falaram que esse não vão contar para a CAPES, 

então eu vou ver. É muita coisa. 

É muita coisa para ler.  

É muita coisa para ler. Muita coisa. 

Quais os cursos que você ministra aula? 

Eu ministro aula na Matemática e na Pedagogia. 

Como você teve o seu primeiro contato com a etnomatemática? 

Meu primeiro contato com a etnomatemática foi na minha graduação em Matemática, na minha 

licenciatura, em uma disciplina tida como Prática de Ensino na época, a que a gente tem hoje é 

chamada de Estágio. A gente leu na época, a pedido da professora, o livro do professor Ubiratan 

Educação Matemática da Teoria Prática, isso foi uma leitura que a gente fez do livro inteirinho 

na disciplina e lá tem o capítulo de etnomatemática. Além disso a professora era pesquisadora 

em etnomatemática, que é a Sônia Maria Clareto de Juiz de Fora. Então foi por meio dela e 

dessa proposta de leitura da obra do professor Ubiratan que eu conheci a etnomatemática, já na 

graduação. Hoje como professora de graduação eu faço de tudo para que meus alunos conheçam 

a etno e a proposta da disciplina foi nesse sentido, porque muitos saem sem ter essa discussão 

na formação inicial. 

Quando a disciplina de etnomatemática foi inserida nessa disciplina? 

A gente tinha um projeto pedagógico inicial, o curso aqui tem onze anos porque nós somos do 

campus avançado e nessa primeira proposta pedagógica do curso não havia uma disciplina para 

discutir etnomatemática. Havia uma disciplina que a gente chamava de Educação Matemática 

I que tinha um item para conhecer as tendências de educação matemática, que tinha o item 

Etnomatemática, só que dependendo do professor que ministrava essa disciplina aquilo nem era 

trabalhado. Então na segunda reformulação do curso, projeto pedagógico, que é esse projeto 

que eu te mandei, ele foi inserido. Tem lá no projeto a data direitinho, mas é a data daquele 

projeto que eu te mandei, o projeto pedagógico. Na nova reformulação do projeto pedagógico, 

agora, essa disciplina permanece. Eu fiz uma pressão... Eu não falei que eu sou do Núcleo 

Docente Estruturante do curso, é uma outra função institucional. Então eu fiz uma pressão no 

MDE para que essa disciplina ficasse como obrigatória, mas eu não tive apoio, eles falaram 

não. Aí a gente conseguiu colocar uma disciplina que chama Pesquisa em Educação Matemática 

como obrigatória, que ela abriria mais possibilidades de a gente dar trabalho e uma outra que 

vai entrar agora, que não existia e nesse projeto que eu te mandei não existe também, é Educação 

para Relações Etnoraciais, vai ser uma disciplina optativa, não vai ser obrigatória.  



195 

 

 

 

A de etnomatemática também vai ser optativa? 

É optativa. Ela rodou como optativa e continuou como optativa. Provavelmente no semestre 

que vem ela vai ser oferecida, porque eu tentei no semestre passado oferecer, mas não deu certo, 

então provavelmente no semestre que vem. Então ela aconteceu até o momento uma vez. 

Você participou então da inserção dela no currículo né? 

Participei. Eu que montei a ficha, eu que defendi a ideia de ter essa disciplina que eu achava 

que não tinha discussão no curso e que era necessário.  

Você achou que teve muitas resistências? 

Não, não tive resistências porque o pessoal respeita muito o trabalho da Educação Matemática. 

Nós somos quatro educadores matemáticos, a gente já estava trazendo muita produção para o 

curso, então a gente tem um certo respeito nesse sentido e a nossa formação, nossos alunos 

saem muito bem preparados dentro da Educação Matemática. Então a gente criou nesse tempo 

um certo respeito com os colegas de curso, eu não tive resistência, ninguém falou assim “não 

vamos colocar essa disciplina não”. E assim, a instituição tem uma política de quanto mais 

disciplina optativa para o aluno, melhor. Então não é problema. Não foi nem um problema 

colocar a disciplina Matemática e Cultura como obrigatória, mas nós não tínhamos uma carga 

horária que encaixasse a disciplina. Então no estudo e na conversa “vamos continuar mantendo 

ela optativa” e a gente trabalha um pouco o tópico em pesquisa, pesquisa em Educação 

Matemática, que é obrigatória.  

Quais são as principais referências teóricas da disciplina? 

Bom, eu uso a ideia do programa de etnomatemática do professor D’Ambrósio, nós trabalhamos 

muito também com a perspectiva da etnografia crítica, da etnografia como um todo, a 

importância de conhecer o trabalho etnográfico, saber como que se faz, então a gente trabalha 

isso e eu usei muito o Amado, que é um autor português de Metodologia de Pesquisa Qualitativa 

em Educação e também o Thomas que fala da etnografia crítica. Então eu acabei discutindo um 

pouco com eles a etnografia clássica e etnografia crítica e usei esses dois autores. Eu também 

utilizo a Gelsa. Então assim, a gente faz um passeio por todos os pesquisadores e as 

perspectivas. E no tange a questão da lei 10.639 ou 645, eu utilizo as minhas próprias 

publicações mesmo nessa área que é uma área que eu defendo e alguns trabalhos de mestrado 

e doutorado de colegas do próprio GEPEM. Isso no meu plano de ensino, lá na ficha vai ter 

autores mais clássicos, D’Ambrósio, Gelsa, eu uso Paulus Gerdes também porque quando a 

gente vai discutir a questão em África, eu acho que ele é um nome importante. Mas assim, a 

base fundamental é essa questão do programa etnomatemática e da etnografia, tanto que o que 

eu peço aqui para os meus alunos? Para eles elegerem uma comunidade ou um contexto cultural. 

E o trabalho final da disciplina foi isso, eles tinham que buscar, escolher um contexto cultural 

para fazer uma pesquisa de campo com inspiração etnográfica. Então esse acompanhamento foi 

feito ao longo do semestre e saíram cinco trabalhos bem interessantes em contextos diversos. 

Um contexto foi uma cooperativa de lixo, a aluna foi na cooperativa e entrevistou uma senhora 

que trabalhava no lixão e agora trabalha nessa cooperativa, então ela fez um paralelo, qual o 

melhor trabalho, trabalhar no lixão ou na cooperativa? No nosso olhar de pesquisador a gente 

acha que é na cooperativa né? Mas ela falou que foi trabalhar no lixão, ela ganhava mais no 

lixão do que na cooperativa. Porque as vezes a garimpagem no lixo trazia objetos de mais valor, 

então ela tirava mais por mês do que ela tira ali na cooperativa. E aí por que que a gente 

privilegiou um trabalho etnográfico? Primeiro porque isso não é discutido na graduação e para 

entender que quando eu tenho uma pergunta de pesquisa, eu tenho objetivos de pesquisa, mas 

quando eu vou a campo isso é diferente, eu queria que eles tivessem esse impacto depois da 

análise do que eles fizeram. Um outro trabalho foi com o Movimento dos Sem Terra, teve um 

aluno que ele foi no movimento, em um assentamento aqui próximo, buscando um pouco como 

era a sobrevivência e resistência daquele grupo, eles viviam de que ali economicamente? Ele 

avaliou a produção de leite, entrevistou uma família, se aproximou, dormiu no assentamento e 
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compreendeu o que é assentamento, o que é acampamento, quando que um acampamento é 

necessário, quando é assentamento, então trouxe esses esclarecimentos para a pesquisa e para 

ele. Uma outra foi em uma feira do produtor rural e entendeu um pouco como era aquela feira, 

como eles colocavam os preços nos produtos, de onde eles tiravam aqueles valores, se tudo que 

eles produziam ali naquela feira, que é específica deles, de fato era da terra deles ou eles 

comercializavam, fez todo esse levantamento e ela pegou mais a questão da venda de frangos, 

ela pegou um pouco isso, entendeu um pouco isso e descreveu um pouco. O outro fez em um 

canteiro de obras de pedreiro, saiu na revista especial de etno, não sei se você já teve acesso, é 

Educação Matemática Revista, saiu recentemente, agora em dezembro. Não sei se você teve 

acesso a essa revista, com o neném... posso te mandar o link. Saiu também, tudo agora em 

dezembro, essa revista e em novembro saiu o dossiê, o dossiê faz um mapeamento dos grupos 

de pesquisa, inclusive tem artigo da Cecília nos dois materiais, eu posso te mandar os links é só 

você me lembrar. E aí a gente conseguiu fazer um artigo com esse aluno que foi investigar um 

canteiro de obras, entrevistou o pedreiro, quais são as ticas de matema desse pedreiro? É uma 

coisa que não é inédita, mas ele foi lá conversar os saberes e fazeres daquele ofício. Não sei se 

está faltando algum, eu já falei cinco? Acho que está faltando um. 

Você falou quatro. 

Quem que está faltando gente? Ah, do Anderson. O outro aluno que queria desenvolver a 

questão do currículo trivium de D’Ambrósio, aquela parte da tecnocracia. Como trabalhar de 

forma adequada na EJA? Aí ele foi para uma escola que a EJA era muito seriada e foi investigar 

como seria trabalhar a linguagem tecnológica com a EJA. E aí foi uma coisa muito interessante, 

porque ele foi querendo trabalhar com Geogebra com aquela turma, preparou exercícios não 

muito sofisticados, mas com a manipulação do Geogebra, chegou lá e quando eles foram para 

o laboratório de informática a dificuldade dos adultos que estavam naquela realidade era 

justamente ter coordenação motora para digitar uma nota só no teclado, então apertava “A” e 

ficava “AAAAAA”, a mão era tão pesada que não conseguia. Então assim, isso também mostra 

que quando eu vou a campo, mesmo se o campo é a minha sala de aula, eu tenho surpresas, o 

meu planejamento tem que ser revisto, de pesquisador e também de professor. O bacana disso 

tudo foi essa experiência de, como diz o Marcio Campos, de estar lá e estar aqui, quer dizer 

quando eu vou a campo é uma realidade, quando eu estou aqui na academia pensando é outra 

realidade. Então foi bacana pedir como trabalho final da disciplina essas pesquisas, com 

intensão etnográfica a gente não pode chamar, mas que a gente pode chamar sim de etnografia 

na educação que é o autor que a gente usou, os dois autores, que é o Amado e o Thomas dentro 

da etnografia crítica. Mas aí dentro da etnografia crítica, que é quando você envolve os seus 

sujeitos nas pesquisas e eles decidem o que vai entrar, somente um aluno, que é esse que a gente 

conseguiu fazer um artigo, que optou pela etnografia crítica então ele perguntava para o 

pedreiro o que ele queria que fosse no trabalho final, então ele conseguiu fazer a etnografia, o 

trabalho, junto com o pedreiro, de ir na casa do pedreiro, de desenvolver com família e trocando 

ideias e falando “o que que o senhor quer, disso tudo que a gente conversou, que vá para o 

trabalho?”, que é o respeito com o sujeito. Então apesar de a gente ter estudado as etnografias, 

a maioria fez algo semelhante a etnografia clássica, eu vou a campo, analiso, faço um diário de 

campo, mas a crítica mais ousada só um aluno que conseguiu um pouco esse viés. Então o que 

eu acho importante da disciplina é isso, que trouxe esse olhar de pesquisa em campo, no campo, 

e como são as formas etnomatemáticas que estão no mundo, a gente teve várias vertentes 

diferentes do que o professor D’Ambrósio considera de etnomatemática, das seis dimensões, 

dimensão do personal, do cotidiano, a gente conseguiu dar uma contextualizada a partir da 

escolha de campo deles. Assim, foi a primeira vez que a disciplina rodou e a princípio assustou 

muito os alunos, uma disciplina que está ativa, , mas a gente teve uma inspiração mesmo 

pensando na importância do retorno, da retomada da pesquisa de campo na etnomatemática, 

que no início do movimento da etnomatemática era muito forte e agora a gente vê já um pouco, 
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ainda continua muito com as comunidades indígenas, trabalhos com a comunidade quilombola, 

mas a gente ainda vê menos trabalhos com a comunidade do que a gente tinha no início do 

movimento da etnomatemática na década de 80, no início da década de 80. 

Conta um pouquinho para mim como você foi elaborando, ao longo da sua formação, o 

conceito de etnomatemática. Ou se o conceito que você tem hoje é o mesmo do início de 

quando você teve o contato. 

Não é o mesmo. Eu tinha, quando eu comecei a me aproximar das leituras do professor 

Ubiratan, uma interpretação mais filosófica, como uma postura. Eu ainda acho que é postura, 

mas hoje eu tenho me focado mais para a dimensão educacional da etnomatemática, em que 

sentido? Não a etnomatemática como prática pedagógica, como método, como disciplina, 

jamais! Isso aí contínua do mesmo jeito. Mas como uma forma de pensar as nossas práticas 

diferenciadas do poder hegemônico mesmo, do que a gente chama de pensamento eurocêntrico. 

Então eu vejo a etnomatemática como a possibilidade de olhar as nossas práticas contrapondo-

se a visão eurocêntrica do saber, eu acho que é um pouco isso. E que não é diferente na 

universidade, principalmente no curso de matemática, mas que eu, enquanto professora de 

licenciatura, não posso deixar de trabalhar essa visão. Então eu prefiro usar o termo programa 

etnomatemática, que eu acho que tem uma amplitude maior, não fico muito preocupada em 

definir a etnomatemática, mas pensá-la mesmo como uma postura pedagógica, uma postura de 

vida mesmo. E aí associando a essa, que é onde eu tenho me aproximado mais por causa das 

pesquisas desse programa, não só as ticas de matema, mas eu tenho pensado um pouco na 

questão de como a etnomatemática pode nos aproximar de uma luta pelos direitos humanos. 

Por que o que que eu penso hoje? Eu penso que é importante a gente continuar fazendo o 

trabalho com as comunidades tradicionais, mas nós temos códigos, contextos, espaços urbanos 

que merecem a atenção dos pesquisadores de etnomatemática. Isso é uma coisa que a gente tem 

discutido no GEPEM, o professor Ubiratan falou recentemente no grupo que agora a gente está 

com essa necessidade. Teve um momento em que a necessidade foi olhar para a questão racial, 

foi olhar para a lei 10.639, acho que continua essa necessidade porque nós temos poucos 

trabalhos, mas é olhar um pouco para o que está acontecendo no nosso entorno mais presente, 

urbano. Então até os trabalhos que eu tenho orientado estão indo um pouco nessa linha, os 

trabalhos de doutorado principalmente, por exemplo um projeto que a gente tem com a Marília 

lá da USP, uma orientanda minha de doutorado, que começou essa semana inclusive porque 

estava de greve o município, investigar como é a construção de saberes de alunos haitianos, 

alunos haitianos que estão sendo alfabetizados, inclusive no português. Então ela está indo 

nessa aula de português tentar, junto ali com aquela comunidade, ela vai ficar um tempo, ela 

vai fazer de fato uma pesquisa etnográfica mais demorada com escola que a maioria dos alunos 

são haitianos, porque a escola fica próxima ao bairro que é de maioria haitiano e depois ela vai 

tentar buscar onde a matemática se insere nos problemas do cotidiano deles, se ela se insere, de 

que modo se insere. E aí é uma vertente um pouco diferente que a gente está dialogando com 

um outro professor nos Estados Unidos, em Chicago, que é o professor Erick , não sei se você 

conhece, que ele trabalha um pouco dessa linha, ele é um freiriano, foi aluno inclusive, teve 

contato com o Paulo Freire, defende essa linha freiriana e trabalha com essa questão da 

matemática para a justiça social. Então eu tenho pensado muito nessa perspectiva do programa 

etnomatemática como possibilidade para justiça social, acho que aí que é a mudança, não do 

que é etnomatemática, mas do que esse programa pode trazer de reflexão e de necessidades, eu 

tenho visto um pouco isso. O meu próprio contato com o projeto Fronteiras Urbanas, lá em 

Portugal, na Costa da Caparica, foi nesse sentido porque o que que é o problema da 

comunidade? Não tinha água na comunidade e não tem luz, você pensa “poxa Portugal” ... 

Agora com o projeto conseguiu um ponto de água, que é uma torneira para a comunidade. Então 

eu lembro que quando a gente ia para a escola lá da comunidade, a gente saia de lá 20:30h e 

com as luzes do celular para ver o caminho de volta. Não tinha até chegar na Rua Portuguesa 
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com os postes, mas tem essa realidade aí. Então quando a gente pega o cruzamento do programa, 

as propostas do programa, a ética da diversidade do professor Ubiratan, você amplia o seu 

campo de pensar a etnomatemática. Eu quero investigar as ticas de matema? Posso, é bacana 

saber como se faz, como se processa um conhecimento matemático de forma diferente em um 

contexto cultural, só que agora eu tenho aberto mais a minha visão para o programa e 

juntamente com o professor para a questão dos direitos humanos. Então como, por exemplo, 

pensar um aluno trans na escola, como que é esse aluno trans? O que que a etnomatemática tem 

a ver com isso? Então é um pouco esses contextos culturais urbanos que a gente não está 

olhando, também é o que mudou. Quando eu comecei a me apropriar das leituras, das pesquisas 

em etnomatemática, a gente estava muito focado em comunidades tradicionais e eu acho que 

isso é importante, mas essas comunidades estão virando, digamos, uma rotina dos nossos passos 

urbanos ou fronteiras urbanas ou, como diz o Boa Ventura Santos, uma linha abissal, que dizer, 

existe ali uma coisa paradoxal da nossa comunidade, nossa sociedade que essa linha abissal, 

que são essas fronteiras e como a gente pode chegar. E essa experiência não mudou nada, 

mudou por causa dessa pesquisa de pós-doc e aproximação com pesquisadores que também que 

também estão pensando nessa ideia. Aí a gente criou um grupo que chama Em Fronteiras que 

é justamente para discutir essas novas pesquisas em etnomatemática, em educação, em 

biodiversidade com essa proposta do programa etnomatemática mais amplo. O próprio projeto 

Fronteiras Urbanas, que eu posso te passar depois o link do programa que aconteceu o projeto 

e o livro que foi produzido para você compreender as necessidades. Minha própria pesquisa de 

pós-doc me trouxe um novo olhar para o programa então eu não estou presa mais a etimologia 

da palavra, ticas matema etno, eu acho que eu estou muito mais próxima de compreender esses 

etnos mesmo e olhando para as perspectivas dos direitos humanos, então é um pouco isso. Isso 

é também um movimento do GEPEM, então a gente está também estudando algumas questões 

nesse sentido. 

Conta para mim como é que você assumiu essa disciplina e quais os motivos que te 

levaram a assumir essa disciplina. 

Bom, como eu te disse, eu sou do MDE do curso, então houve uma reunião que foi tipo assim 

“nós precisamos aumentar o nosso hall nas optativas” e aí eu falei “olha, olhando para a 

disciplina Educação Matemática I a gente vê que a etnomatemática fica como um apêndice e 

dependendo do professor ele nem aborda isso lá”. Então eu justifiquei que eu não achava que 

era interessante deixar a etnomatemática como item de uma disciplina e, sim, ser uma disciplina 

em que pudesse ser aprofundada. No meu primeiro momento foi essa chance que eu tive por 

que foi aberto que a gente tinha que ampliar o nosso hall de disciplinas optativas. Repensar 

agora em um terceiro movimento de projeto pedagógico na disciplina como obrigatória foi um 

movimento que eu fiz, como existe já em outros cursos pelo Brasil, são poucos, mas existem, 

mas não foi possível por conta de encaixar carga horária  ímpares e pares, não foi possível. E 

aí eu escrevi a ficha da disciplina, eu assumi e eu não sei se um dia, eu saindo daqui, ou me 

aposentando ou saindo antes, sei lá, a gente não sabe, se essa disciplina vai permanecer. Claro 

que eu não vou viver pensando nisso, mas eu espero que ela permaneça. E o que que eu tenho 

a meu favor na hora de assumir e defender a discussão da etnomatemática na formação inicial? 

Eu tenho os alunos que fizeram a disciplina pela primeira vez. Todos, sem exceção, acharam a 

disciplina muito importante para a formação, agregou muito valor a formação deles e eles falam 

“olha se tiver de novo, eu vou fazer de novo” e eu falo “não, mas você já fez”, “mas eu quero 

fazer de novo porque as discussões são muito ricas”. Então é outra dimensão para olhar e pensar 

na educação, na pesquisa, na prática pedagógica e ela entra como disciplina optativa depois da 

metade do curso, não tem pré-requisito, mas a gente tem disciplinas, você vai ver lá no projeto 

pedagógico, optativas em semestres específicos, não tem optativa todo semestre. Optativa I, II 

e III pode acontecer, mas a partir, por exemplo, do 5° semestre, entendeu? 

Esperando uma maturidade acadêmica.  
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Isso, porque aí no projeto pedagógico é definido que é semestre de oferecer disciplina optativa, 

é nesse sentido.  

O que que você pensa dos conteúdos dessa disciplina? Você acha que precisa de alguma 

modificação ou você acha que está adequado? 

Eu acho que sempre precisa de modificação. Quando a gente escreveu, a gente escreveu baseado 

um pouco em uma disciplina que eu tive no doutorado com a professora Maria do Carmo e eu 

me inspirei no nome da disciplina justamente no nome da disciplina que eu fiz na época do 

doutorado com ela, que chamava Matemática e Cultura, só Matemática e Cultura. Só que eu 

quis colocar etnomatemática para dar essa especificidade mesmo na formação, não deixar tão 

amplo porque eu posso discutir educação e cultura, matemática e cultura, por exemplo, nas 

disciplinas de pedagogia, mas eu não quis, eu quis ainda colocar “dois pontos etnomatemática”. 

Então a gente discute matemática e cultura sim, como primeiro capítulo, depois a gente vai um 

pouquinho para a prática pedagógica docente, com a lei 10.639 e tal e estuda um pouquinho das 

pesquisas. Mas assim, eu hoje se fosse formular, colocaria discussão nos contextos urbanos. 

Lógico, autores que defendem os contextos urbanos, então seria nesse sentido que eu 

modificaria alguma coisa. 

Como que você selecionou os textos e materiais dessa disciplina? 

A escolha foi muito das leituras que a gente tem mesmo, que a gente defende. Então eu peguei 

capítulos de livros do professor D’Ambrósio, eu peguei produções minhas também que 

discutiam as questões etnoraciais por exemplo, livros que eu tive contato no pós-doc, que é de 

metodologia, o Amado, o Thomas e coisas bem recentes, de leituras bem recentes que eu estava 

tendo, revistas que tinham artigo como as revistas de pesquisas que demonstravam a questão 

da etnomatemática, de trabalhos etnográficos, que eu queria que eles entendessem essa 

diferença. E aí a gente acabou discutindo a questão urbana, tanto que alunos escolheram campos 

urbanos para fazer a pesquisa, mas não está lá na ementa da disciplina, então aí é que está a 

mudança que eu talvez fizesse no próximo contexto.  

E como é que eram as dinâmicas na sala de aula? Qual era a dinâmica das aulas? 

Bom, quando a gente trabalhava com textos eu mandava material ou entregava na sala uma pré-

leitura antecipada, a gente tinha dois encontros semanais, é uma disciplina de 60 horas e a gente 

antecipava as leituras e fazia discussões. Eu costumo usar na prática fichas de trabalho, em 

duplas, que são discussões que eles vão fazendo acerca do tempo. Às vezes eu peço para eles 

identificarem, por exemplo, as palavras-chave do texto e depois elaborar um texto simples. Peço 

para eles apresentarem três, quatro aspectos positivos de algum tema da sala de aula. Então 

assim, eu ia buscando os temas dos textos e fazendo atividades, tarefas, associadas ao conteúdo 

do texto que gerassem discussão e reflexão, sempre assim. Eu também fazia aula exposta, mas 

buscando o diálogo porque não dá para você fazer uma aula de etnomatemática sem diálogo. E 

aí os alunos tinham muitas perguntas, porque é tudo muito, uma discussão de etnomatemática 

é muito novo, então apesar que eles não eram alunos ingressantes do primeiro ano do curso, 

eles tinham dúvidas assim “mas como é que eu vou saber se isso é legítimo?”, “mas isso não 

está em livro nenhum, como é que eu vou validar?” . Então questões da compreensão do 

trabalho que a etnomatemática valoriza, ressalto os valores. Tinha muita dúvida. Quando tinha 

essas aulas mais expositivas, digamos assim, praticamente eu não conseguia falar, quando eu 

ia falar, por exemplo, da lei 10.639 “mas quem fez essa lei?”, “como que isso pode ser 

obrigatório se a gente nunca viu isso?”, muita novidade. E aí você vê a importância de os alunos 

discutirem essas questões na graduação, porque de fato eles não tinham visto nada sobre isso, 

nada. Então é uma disciplina completamente nova, no sentido de conteúdo. Porque por 

exemplo, resolução de problemas, lá em Educação Matemática I a gente fez um trabalho sobre 

jogos, modelagem lá em Educação Matemática IV, mas o que eles tinham visto de 

etnomatemática no curso? Zero. A não ser que fosse um orientando de iniciação científica 

minha, ou alguma coisa, ou estava no grupo de pesquisa, mas zero. Não havia essa discussão, 
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então era tudo muito novidade. E uma outra dinâmica que a gente fazia, isso mais no meio para 

o final, eu dei um mês para eles voltarem com a natureza da pesquisa e o contexto de campo, 

que contexto eles iam privilegiar? E aí foi um mês, “eu dou um mês, vocês vão aonde vocês 

quiserem, busquem isso e tal”, então tinha encontros que a gente privilegiava ouvir o processo, 

tinha muito isso e foi muito bacana. A gente ouvia, por exemplo, vou pegar o aluno que foi lá 

no assentamento, ele foi um final de semana e dormiu lá, ele trabalha de madrugada então teve 

que ir no final de semana, e aí ele falou “olha, eu dormi lá...”, ele falava todo o contexto, “eles 

tem o hábito de fazer isso, e aí eu conversei com a família que permitiu que eu conversasse com 

eles para saber como que eles fazem essa questão do gado, eu me aproximei da religiosidade 

da comunidade, como é que eles fazem as rezas...” e a gente ouvia. “E você fulano, você foi lá 

na cooperativa de lixo?” “ah eu fui, mas não...”. A gente fazia momentos de ouvir o processo 

etnográfico, como ele estava acontecendo também, isso foi muito legal. E saber, como em uma 

orientação de mestrado, em uma orientação com seu orientador você fala como está indo a 

pesquisa, o que que avançou. Então eu dava mais um tempo, 15 dias depois para dar um tempo, 

“o que que você conseguiu?”, “você foi lá entrevistar? Você marcou?”, “você foi no canteiro?” 

“ ah eu fui ao canteiro de obras,  agora pegando do início para entender por que eu tinha ido e 

ele já tinha feito a fundação, então ele me convidou para ver uma fundação”. Então era isso, a 

gente fazia esse trabalho de um conhecer o que o outro está falando e um dava pitaco no trabalho 

do outro, então havia esse diálogo também. 

Era quase uma orientação coletiva.  

Coletiva né? Claro que eu não fazia isso toda aula porque a gente tinha um programa, mas a 

gente privilegiava, principalmente no meio do curso para frente, que eles tinham se aproximado 

do contexto que eles iam pesquisar, a gente fazia isso e era muito legal. E assim, como a cidade 

é pequena, sempre um falava “você está precisando disso? Vou falar com um amigo meu...”, 

sabe? Então foi muito bacana. Alguns conseguiram escrever, teve um trabalho final e eles 

apresentaram. Eu escrevi para um capítulo de livro da Associação Brasileira de Pesquisadores 

Negros, eu não sei quando vai sair, eu escrevi um pouco sobre esse movimento, desse trabalho 

com eles e tal, mas não saiu ainda, está no prelo. Então que eu me lembro é isso. A avaliação 

da disciplina era o trabalho final e uma apresentação dos resultados, teve que deixar para o 

último dia de aula na última semana, eles apresentavam, tinham fotos e eles colocavam também, 

uma coisa que eu achei interessante, as limitações porque uma pesquisa etnográfica é lotada de 

limitações, então eles colocavam “eu tentei fazer isso, mas no dia que eu fui estava chovendo”. 

Teve esse trabalho do menino da EJA, ele foi lá e teve um aluno que não quis ir para o 

laboratório e ele falava “na aula que vem você vai voltar? Se você for voltar eu não vou vir por 

que eu não quero ir para o laboratório”, então teve resistência ao trabalho, desse jeito, mas foi 

muito bacana. Até esse da EJA, surgiu uma energia muito interessante, a professora da EJA é 

funcionaria nossa aqui, servidora, e ele aluno, e eles criaram uma química tão boa que eles 

publicaram juntos e agora os dois estão no mestrado, isso é bacana né? Eu estava até lendo o 

trabalho deles, que eles vão mandar para o ENEM agora, fecha as questões segunda. E aí nós 

três escrevemos sobre essa experiência com a EJA e ela ingressou no mestrado, é minha 

orientanda, não sobrou vaga para ele e aí a gente combinou de trabalhar juntos, falei com o 

orientador formal dele e nós vamos trabalhar juntos porque o que que a gente está trabalhando? 

O currículo trivium do professor Ubiratan e mais a questão da tecnocracia, da literacia, um 

pouco de linguagem, alfabetização e alfabetização matemática, nos dois sentidos. 

Nossa que bacana né? 

É, acabou que essa aproximação com o campo gerou amizades. 

Amizades e orientação.  

É, gerou coisas muito próprias do trabalho poético, do trabalho com comunidade. Em geral os 

alunos não participam muito do trabalho todo, nas outras disciplinas eles fazem um trabalho, 

entregam ao professor só quer saber de apresentar, lá a gente acompanhou o processo de 
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evolução daquele trabalho. Agora, eu sei que não é da sua pesquisa, mas esse semestre eu estou 

dando uma disciplina concentrada no programa da USP e é também Matemática e Cultura, 

porque ela foi a disciplina que originou tudo, mas só que lá eu coloquei outro nome, Momentos 

e Movimentos da Etnomatemática na Pesquisa e na Prática Docente. Então é também esse 

movimento, quer dizer, quando existir essa disciplina que provavelmente a Cecília deve ter feito 

junto com a Carla também, a gente discutiria muito no campo da pesquisa só e agora eu ampliei 

essa discussão na disciplina para a prática docente. A gente começou semana passada e eu estou 

desafiando os alunos, são dez alunos entre doutorandos e mestrandos, a fazerem uma pesquisa 

etnográfica. Eles estão muito mais desesperados que os meus alunos aqui da graduação, você 

não tem ideia. E aí conversando, aquela tensão, eu falei “então vamos privilegiar a dimensão 

educacional, o nosso campo vai ser a sala de aula com as especificidades que vocês 

conseguirem”, aí eles ficaram um pouco mais tranquilos, mas o meu desafio era que eles 

buscassem uma comunidade específica, no final nós vamos fazer as especificidades dentro da 

prática docente. Provavelmente vai sair coisa boa também depois dessa disciplina, vamos ver.  

Eu brinco e falo que os alunos da graduação têm uma garra diferente, eu acho que o aluno 

do mestrado e doutorado a gente tem muito medo do que a gente vai fazer, o de graduação 

vai com tudo. 

E a proposta era fazer um artigo ao final da disciplina ou um capítulo de livro por ideia de uma 

orientanda minha de mestrado, olha que danada, porque ela fez uma disciplina lá que ao final 

eles publicaram um livro com os trabalhos da disciplina sobre aprendizagem baseada em 

projetos, ficou lindo. E ela “não Carla, a gente precisa fazer um também”, e eu não querendo 

mexer com isso, aí eu falei “então tá, eu vou propor para a turma”. Eles toparam, mas quando 

eu falei que era de  etnográfica, aí eles não quiseram, ficaram com medo. Eu falei “não, mas 

então vai ser na sala de aula”. Mas essa preciosidade que eu tive aqui é uma pena que eu não 

vou ter lá, pensa se eu conseguisse isso com doutorandos, que tem mais leituras. Muito medo, 

você tem razão. O negócio ficou remoendo, porque é uma disciplina concentrada então eu dou 

aula para eles na quinta à noite, sexta à tarde e sexta à noite, então a gente tem dois encontros 

seguidos que corresponde a 12 horas, e aí na sexta aqueles meninos desesperados, aquela 

tensão, eu falei “calma gente”, foi difícil. Aí por fim essa questão de aproximar com a sala de 

aula foi a minha solução. 

Eles se sentiram mais confortáveis né? 

É, um falou exatamente essa palavra, falou assim “aí, agora eu estou mais confortável”, uma 

pessoa do grupo falou “não, nós não podemos colocar uma publicação e dizer que ela é 

etnográfica se nós não vamos ficar muito tempo nos contextos”. Nossa menina foi tensa, mas 

eu acho também que depois da última conversa vai ficar bacana. 

Com certeza. Carla diz para mim, na sua opinião, qual o impacto dessa disciplina para os 

alunos? 

O impacto que eu percebi foi um olhar que eles não tinham para o contexto cultural, na pesquisa 

principalmente. Se fala muito de cultura e educação, cultura da escola que se remete muito as 

artes, por exemplo a dança, então eu vou fazer uma apresentação, não se pensa, por exemplo, 

em apresentar na escola a produção de um conhecimento de uma comunidade ou a produção de 

um conhecimento de um profissional, sempre se pensa em cultura como um artefato artístico, 

dança, música, pintura, máscara indígena, e não vem o que a gente acha que é mais importante, 

que são os valores daquela comunidade, os valores culturais. Então essa proximidade da cultura 

as vezes eu acho que fica muito metafórica na escola, e aí eu me remeto a falas de comunidade. 

Mesmo como um professor de matemática que a gente tem indígena, que a gente tem contato, 

que é o Davi Terena, em uma aldeia em Avaí, no interior de São Paulo, quando ele recebeu a 

gente na aldeia por exemplo, quando eu fui com o PIBID, PIBID que era de diversidade cultural, 

ele recebe os ônibus das escolas, os professores, fazendo assim “uuuuu” e aí pergunta “vocês 

sabem o que é isso?”, ninguém responde, e aí ele fala “eu também não sei o que é isso, eu já 
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perguntei para mais de duzentas etnias, ninguém sabe o que é isso, nenhuma etnia faz isso. 

Então, por que que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Para ver como que vocês 

nos veem, mas que de fato não há isso. Nós não fazemos isso, nunca fizemos isso e não vamos 

fazer isso e é o que é reproduzido para as crianças na escola.” Isso é para quebrar mesmo, ele 

fala “eu não sou índio, índio é um elemento da tabela periódica, eu sou Davi Terena, da etnia 

Terena”. Então ele recebe os alunos e os professores que vão em uma festa na comunidade, que 

é o Dia do Índio, 19 de abril, assim, desmitificando o que se pensa de metáfora. “Por que que 

eu uso o cocar? Para enfeitar? Não, tem um significado, eu sou uma liderança na comunidade”. 

Isso que é importante de discutir, não é discutido e como é que a gente aprende a fazer isso? Eu 

acho que essas instruções a gente tinha na disciplina, a gente aprende ouvindo as pessoas da 

comunidade. Então, quando eu falo que uma contribuição da disciplina foi trazer esse olhar 

cultural e tal, também nesse sentido ele perceber que ele tem pré-conceitos quando ele vai se 

aproximar de uma comunidade ou de uma etnia ou de uma cultura ou de um contexto cultural. 

Que seja a EJA, ele tem já pré-conceito acerca da EJA. Então como que a etno pode te ajudar? 

O diálogo é um caminho. Aí com essa palavra de diálogo, a questão da escuta, a gente 

aproximando dos objetivos do nosso trabalho que tinha essa vertente etnográfica. Então eu acho 

que foi essa a colaboração. 

Que já foi muito significativa no curso de licenciatura.  

É muito significativa. Hoje eu tenho contato com alguns ainda, um eu estou dando aula para ele 

ainda, é o que fala que se tiver de novo ele vai fazer de novo, tem uma outra que eu tenho 

contato e ela fala que a disciplina foi um divisor de águas para ela compreender, ela já tinha 

trabalhado no TCC um tema com a EJA. Os dois, a professora que recebeu o trabalho e o aluno 

que fez, estão no mestrado e vão continuar discutindo esses temas. E um está no (...), ele está 

lá há um ano, volta em julho, ele agora está fazendo um TCC porque ele está no final do curso, 

não tem a ver com etno, mas ele já decidiu que vai ser um pesquisador em etnomatemática, 

fazer mestrado e doutorado, que foi o que escreveu sobre as ticas de matema do pedreiro. E é 

isso, acho que é essa contribuição de tirar as metáforas, tirar as alegorias do que a gente chama 

de cultura dentro do processo, na escola principalmente, eu acho que já é um ganho para a 

discussão da formação inicial. 

E já é um ganho muito grande, já é um ganho enorme na formação inicial começar com 

essas discussões. Mas você deve ter tido dificuldades também, quais as dificuldades que 

você encontrou nessa disciplina? 

As dificuldades foram mesmo porque era tudo novo para eles, alguns nunca ouviram falar em 

Ubiratan D’Ambrósio, “quem é mesmo que você está falando?” e o processo de fazer um 

trabalho, porque o que que em geral se pede nas disciplinas de graduação? Trabalhos escritos, 

provavelmente trabalhos teóricos, talvez um ensaio teórico, em geral os projetos pedagógicos 

pedem isso, apresentação de trabalho, de um projeto. De repente eu exigi um pouco mais deles, 

eu exigi uma pesquisa, então eu tive que, algumas aulas, parar e discutir, por exemplo, o que é 

pesquisa, o que que define uma pesquisa. Porque muitos não tinham feito, por exemplo, uma 

disciplina que chama Metodologia Científica e não tinham feito, por exemplo, não tinham 

discutido ainda TCC com seus orientadores. Então a pesquisa era algo que estava muito longe 

e eu percebi isso, eu exigi deles algo já com o olhar diferente para a pesquisa, que é um intensão 

etnográfica, e também essa postura de pesquisador. Eu lembro que tinha uma aluna que falava 

assim, “mas aonde que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro”, ela 

trabalha em uma companhia telefônica, “eu trabalho até sábado”, eu falei assim “você vai achar 

um contexto que vai atender os horários”. Dito e feito, foi a que fez da cooperativa de lixo e o 

trabalho dela ficou muito bom. Ela descobriu coisas do aterro sanitário da cidade, acho que não 

é aterro sanitário, descobriu muita coisa e depois olhou para o sujeito específico, que era essa 

senhora que trouxe muitas contribuições no sentido, que a gente pegou do trabalho dela, a 

questão da sobrevivência ali é forte a sobrevivência. Eu cato lixo, eu vivo de reciclagem, para 
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sobreviver é isso que eu faço, pegou um pouco essa história. E ela era uma, foi a última a achar 

um espaço, um foi o pedreiro, a menina que morava na república, foram se ajeitando. Isso foi 

uma dificuldade, eu estava exigindo algo com uma postura de pesquisador e muitos nem sabiam 

o que era fazer pesquisa.  

Eu imagino a dificuldade. 

Foi ousado. Agora você imagina nesses contextos da disciplina que eu estou dando lá na USP, 

todos são pesquisadores e houve muita resistência de fazer em comunidades específicas. Eu 

tinha professores que dão aula em instituto federal, que tem alunos indígenas, um professor que 

mora próximo a uma comunidade Caiçara, ia dar uma coisa linda, mas, medo. Medo, receio, 

não sei. Às vezes eles vão voltar atrás, não sei, mas acho que não. E aquela coisa “eu não tenho 

tempo”. 

Sempre essa desculpa. Agora me diz uma coisa, na sua opinião qual é a importância de 

ter uma disciplina intitulada Etnomatemática e Cultura no curso de licenciatura em 

Matemática? 

Foi a minha defesa no MDE, eu achava que a etnomatemática não podia ser um item de uma 

disciplina que se chama Educação Matemática I, ela tinha que ser uma disciplina isolada. É 

como assim, se eu tivesse um item de história da matemática e não tivesse a disciplina História 

da Matemática ou se eu tivesse o item resolução de problemas e não tivesse uma disciplina só 

de Resolução de Problemas, que a gente tem aqui também. Eu acho, e na época eu defendi isso, 

que é preciso essa discussão de aproximação de cultura, aproximação de matemática, via 

programa etnomatemática, porque nós somos o país das diversidades, no plural, étnica, 

religiosa. Então eu, futuro professor, não posso perder uma discussão dessa porque é esse 

contexto que eu vou vivenciar quando eu for professor da escola, é o contexto da diversidade, 

eu vou ter alunos trans sim, eu posso chegar a ser professor da EJA sim, eu posso ter alunos 

com dificuldade de relacionamento, eu posso ter problemas urbanos dependendo do bairro que 

é a escola que eu vou trabalhar. Eu não posso privar os futuros professores de terem essa 

discussão, eu tive essa discussão na graduação porque eu tive uma professora que era 

pesquisadora na área e talvez os meus alunos não tivessem essa discussão se eu não estivesse 

aqui porque eu que provoquei a discussão, talvez se não tivesse ninguém que fosse pesquisador 

em etno, não tivesse essa discussão. É o trabalho de um orientando meu, que inclusive 

entrevistou a Cecília, qual é a problemática dele? Como é a relação do pesquisador em 

etnomatemática, via grupos de pesquisa, se ele consegue fazer a conexão pesquisa prática 

docente enquanto professor de ensino superior. Então seria isso, como o pesquisador faz a 

interface na hora da função dele como educador, como professor universitário e eu não sei ainda 

por que ele fez, acho, três entrevistas. Ou seja, é a dimensão da etnomatemática, perto aí do que 

você está também, dentro da formação inicial. Ele vai qualificar agora no segundo semestre. E 

aí ele buscou os líderes de grupos de pesquisa que tinham a palavra etnomatemática e está 

entrevistando esses líderes, como é que eles fazem essa ponte da teoria com a prática deles, a 

teoria das pesquisas em etno com a prática, não importando se ele tem ou não uma disciplina 

de etno, mas como ele, enquanto etnomatemático, lida com a sua postura frente a universidade, 

a formação inicial. 

Você consegue perceber alguma influência da disciplina na concepção dos alunos em 

relação a escola e em relação a matemática? 

Sim, esse olhar cultural que a disciplina proporcionou, principalmente esse aluno que está lá 

em Coimbra, ele sempre entra em contato, toda semana pelo menos umas três vezes ele me 

manda um WhatsApp com alguma questão de lá e ele já falou as dificuldades que ele teve no 

contexto cultural específico de lá, ele teve contato com escolas e percebeu a diferença cultural 

na hora de vivenciar, por exemplo, um estágio aqui, nas escolas públicas daqui e um estágio 

nas escolas públicas de Coimbra. E aí como que há essa diversidade cultural, mas que isso é 

muito reservado lá na Europa, especificamente Coimbra e aqui não, no Brasil não, a gente está 
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lá também, mas a gente não ignora. Em Portugal se eu tiver um africano, por exemplo, eu já 

vou ter um rótulo, aqui também, mas ele começou a reparar essas diferenças culturais. E nos 

outros eu acho que é isso, é se tornar mais sensível na própria discussão enquanto pesquisa, que 

eles fazem uma pesquisa de TCC, olhar para esses aspectos culturais, eu acho que eles estão 

olhando porque antes eles levantavam dados, mas não olhavam aspectos culturais. Então 

enquanto pesquisadores ou na produção de artigos científicos iniciais, eles estão olhando um 

pouco para isso. Aguçaram, ligaram a anteninha da cultura. E os cuidados, o que que eu vou 

fazer para representar uma cultura. Então as vezes eles compartilham, eu tenho pouco contato 

agora, só um que é mais específico, por exemplo, estágio que o professor faz falas pejorativas 

em relação ao aluno, então eles estão mais sensíveis a isso, talvez esse olhar ajudou para fazer 

essa reflexão que não é preciso discriminar um aluno por uma questão cultural. Talvez se não 

tivesse essa discussão, também não dá para saber, talvez eles não estariam atentos, como eu 

disse ele estava com a anteninha da cultura ligada. 

Na sua opinião quais as principais contribuições dessa disciplina para a formação inicial 

desses professores de matemática? 

Eu já pus isso em artigo, estou tentando lembrar o que que eu pus. Eu acho que a primeira coisa 

é a discussão do programa etnomatemática, quer dizer, ele sair como professor e ter a visão das 

potencialidades, das especificidades e do trabalho que pode ser feito dentro de uma postura 

etnomatemática como futuro professor eu acho que é a grande importância, discutir 

etnomatemática na formação inicial. Aqui, desses onze anos que eu estou aqui, eu consegui 

orientar dois TCCs só, de etnomatemática, e não tinha a disciplina, na época não tinha a 

disciplina, mas eu fazia a medição da área como pesquisadora em outras disciplinas e houve 

interesse de duas alunas. Não tinha um disparador, que seria a disciplina, mas mesmo assim 

teve dois trabalhos. Não tinha disciplina, não tinha disparador e outra, a disciplina é optativa 

então não são todos que estão “interessados” no tema, é um grupo muito seleto, pequeno ainda, 

que teve essa discussão, mas que eu percebo que ainda é pequena essa discussão. Eles foram 

em um encontro de , dois alunos desses, foram em um encontro  no Paraná e lá tiveram uma 

palestra dizendo que quase não se fala de etnomatemática na formação inicial e que lá na UEL, 

foi na UEL, eles estavam tendo essa discussão, aí eles viraram e falaram “não, mas nós temos 

essa discussão, inclusive nós temos essa disciplina no curso”, ou seja, eles conseguiram 

perceber a importância. E quando você traz a informação de pouquíssimas instituições que tem 

a palavra etnomatemática na disciplina, isso aí está mostrando que a importância de ter a 

disciplina é ter a discussão, porque eu não percebo a etnomatemática em outras disciplinas se 

não for uma disciplina... ela não é uma disciplina. Eu acho que isso está claro, eu falei, não vejo 

a etnomatemática como uma disciplina, nem como uma prática metodológica, mas ela te inspira 

para novos olhares para a prática, para pesquisa e aí eu vejo as contribuições. A própria 

discussão do programa etnomatemática, no meu ponto de vista, é a grande contribuição para 

esses futuros professores que vão vivenciar experiências no lugar que tem mais diversidade 

cultural, mais preconceito, que é a escola. Tudo a escola pega mesmo, bullying, preconceito, 

tudo, então acho que essa discussão pode ampliar as possibilidades de trabalho. 

Carla para a gente terminar, apesar de essa conversa estar deliciosa, eu aproveito para 

dizer que eu já admirava o seu trabalho e agora ouvindo você falar a gente acaba ficando 

encantada com as coisas, mas para a gente terminar, o que que você entende hoje por 

etnomatemática? 

Isso aí vai ser na próxima aula. É que eu vou fazer nessa disciplina lá da USP, estou tentando 

ver se o Ubiratan vai lá que eu vou falar dos momentos e movimentos, então é até bacana você 

perguntar isso. Porque eu vejo a etno desse jeito, ela teve momentos e movimentos e esses 

movimentos não pararam, não param. Então quando a gente tem novas produções, como esse 

volume da Matemática Revista, esse dossiê que o  organizou e a gente vê o que que os 

pesquisadores em etno estão fazendo hoje e olha como começou o movimento sempre nas 
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comunidades, nas favelas, nas comunidades Caiçara, com os indígenas, a gente consegue pensar 

a etnomatemática como uma postura e talvez, eu nunca escrevi sobre isso, mas talvez uma 

filosofia de vida. Quando eu te falo que a etnomatemática, no meu ponto de vista, me ajuda a 

pensar nos direitos humanos eu acho que eu amplio a etimologia da palavra etnomatemática 

para algo maior, que seria no meu caso alguma coisa no campo da transdisciplinaridade, da 

questão da ética da diversidade que é o respeito pelo outro, a solidariedade e a cooperação com 

o outro. O professor Ubiratan defende e é um pouco do que eu tenho trabalhado e vivenciei 

recentemente no pós-doc e ficou muito forte. O que eu entendo por etno hoje, a partir da minha 

experiência etnográfica de campo lá em Portugal e por isso que eu tenho procurado me 

desenvolver nos meus passos de disciplina essa vivência porque eu sei que o meu aluno de 

graduação, se ele não tiver comigo, ele não vai ter etnografia em outro lugar, a não ser que ele 

participe de projeto de pesquisa, mas na grade não há essa discussão. Mesmo na Metodologia 

Científica, na disciplina, quando se fala dos tipos de pesquisa você não se aprofunda muito na 

questão etnográfica porque “os TCCs de vocês vão ser mais teóricos” e a gente vê uma diferença 

na Europa com os trabalhos de TCC. Eu tive já uma orientanda de Luanda, de iniciação 

cientifica, e lá também os TCCs de graduação não poderiam ser desvencilhados na sala de aula. 

Então eu vou fazer um trabalho, uma pesquisa de TCC, não posso fazer um estudo teórico, um 

estudo bibliográfico, eu tenho que ir a campo e o campo, necessariamente, é a sala de aula. 

Então para você ver o que se dá de importância lá as discussões no espaço etnográfico. Então 

trocando em miúdos, eu acho que a etnomatemática seria uma postura, uma filosofia de vida, 

que me ajuda a compreender o mundo e me ajuda a lutar pelos direitos humanos. Eu acho que 

é isso, uma coisa que você falou no início, como eu olhar para o meu aluno da etnomatemática, 

é um pouco isso. O que que eu ampliei nesse olhar? O olhar para os direitos humanos,  a 

diversidade cultural. 

Como eu te falei eu não tenho pretensão de definir o conceito “a etnomatemática” porque eu 

acho que a gente tem que estudar sim as conceituações, que são três, do D’Ambrósio é uma, da 

Gelsa é outra, tem outros pesquisadores, Paulus Gerdes é outra, é outra. Acho que a gente tem 

que olhar o que os colegas dizem que é etnomatemática, mas um artigo recente que eu gosto 

muito, que é da Alexandrina com a Jaqueline, é o que ela não é. Eu achei isso ótimo. Eu não 

tenho que definir o que é etnomatemática, mas eu sei o que ela não é. Eu gostei muito dessa 

fala e ela não é uma disciplina, ela não é uma metodologia e eu tenho percebido nas discussões 

da disciplina que alguns tem a ideia de que a etnomatemática é uma metodologia e usa o termo 

“eu quero usar a etnomatemática na sala de aula”. Eu não vejo nesse sentido. A etno me ajuda 

nos meus olhares para o mundo, para as realidades, para as desigualdades sociais, então eu estou 

muito nessa vibe de pensar a etno para a justiça social, como que ela me ajuda a compreender. 

É uma discussão muito forte na Europa também, mas que não tem a etnomatemática nessa 

contribuição e eu acho que se eu fosse pensar hoje na etno, ela aproxima muito dessa minha 

preocupação de olhar para as desigualdades, para os direitos humanos e para a justiça social. 

Então eu acho que seria um programa que me ajuda a compreender as desigualdades e essas 

diversidades como pesquisadora, como professora, como formadora de professores porque eu 

acho que é um outro piso, formar professores que tenham um olhar para esse aluno, que não 

seja um olhar só “cadê o nome, o número e quanto tirou”, mas “quem é esse aluno que se 

aproxima de mim nessa dinâmica do encontro que é a sala de aula todo dia”. Então é um pouco 

isso, eu acho que eu consigo entender como essa postura, essa teoria do conhecimento que me 

ajuda a compreender as diversidades que a gente tem, principalmente no que tange as 

desigualdades sociais. Então eu tenho trabalhado muito com as questões étnico-raciais, 

principalmente com o povo negro, com o movimento negro, então isso está aguçando ainda 

mais o meu olhar para a etnomatemática e essa aproximação. Tentar discutir essa questão, é um 

pouquinho isso. Não sei se era isso que você queria, definição eu não vou conseguir. Eu 

consegui te falar o que não é. 
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Está ótimo, eu quero agradecer o seu tempo de estar respondendo essas questões, dizer 

que eu adorei, foi muito bom para mim e eu aprendi bastante. Quando eu terminar esse 

trabalho eu mando para você dar uma olhadinha. 

Eu quero sim, quero olhar sim. Isso aí você defende quando? 

Ano que vem. 

Pode deixar. 

Está bom? 

Esta joia. Um abraço. Tchau. 

Um abraço. Tchau. 

 

 

 

 

 

Entrevista com a professora Georgia 

 

Tudo bom, professora Georgia? 

Tudo. Choveu muito aí? 

Choveu. Choveu bastante ontem. Ontem foi bem complicado, porque aqui é pertinho do 

Parque Nacional, então... 

É. Mas então você está fazendo mestrado lá com a Fantinato ? 

Doutorado. 

É doutorado. E está fazendo etnomatemática né? 

Isso. Eu até mostrei a sua foto pra ela e ela “eu conheço a Georgia, a gente foi no congresso 

juntas”. 

Isso mesmo. Eu encontrei com ela no colégio militar e em outras situações e eu fui colega da 

irmã dela no Pedro II. Ela tem uma irmã que é professora de francês no Pedro II. É a Teresa. 

É verdade. 

francês e matemática. E quando eu fui fazer o doutorado, eu conversei brevemente com ela e 

ainda não tinha doutorado lá na UFF, aí eu fui pra São Paulo. Mas em São Paulo eu fui 

orientanda do Ubiratan D’Ambrósio. 

Nossa que legal! 

Eu fui para lá, fui fazer História da Educação Matemática e ele era professor convidado, aí 

falaram “olha Georgia, não sei se você vai querer, mas a gente está aqui com o professor 

Ubiratan...”, eu falei “claro, qualquer coisa com o Ubiratan”. 

Tudo que eu queria. 

Meu Deus do céu, qualquer negócio, mudo a tese, faço qualquer coisa para ficar com o Ubiratan. 

Mas ele me orientou na História do Ensino da Matemática, ele é demais. 

Ele é demais. 

Uma emoção. Eu só tenho retrato da minha defesa chorando. 

Sério? Que legal. 

A gente se encontrava toda sexta-feira, de 13h às 17h. Eu ia para São Paulo só para isso. Eu não 

ia toda sexta né, quando eu fui defender mesmo eu parei um pouco, mas toda sexta eu ia lá e 

ele falava e conversava com a gente. Mas então vamos às questões? Porque assim falar do 

Ubiratan D’Ambrósio já é falar da etnomatemática. Eu estou aqui com as perguntas. Eu não 

consegui abrir... eu estou com o roteiro, mas aquele link eu não consegui. 

Não tem problema, eu te mando no Word também.  

Mas o roteiro era mais ou menos isso aí, não era? 

É porque o questionário é mais um perfil, quantos anos você está na disciplina... se você 

quiser eu até preencho agora. Você acha mais fácil? 
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Podemos fazer que vai junto com as perguntas. Você é professora de matemática? 

Sou. Então deixa eu te perguntar, qual é o seu nome todo Georgia? 

Georgia Maria Alves Ramos. 

Idade? De 20 a 30? De 31 a 40? 

Tenho 59. 

Nossa. 

As besteiras que eu falar você já desconta na idade. 

Cinquenta e nove Georgia? Que isso... Não parece. 

A gente se esforça né. 

Você fez graduação em que? 

Eu fiz em Matemática. Eu fiz Curso Normal e depois fiz Matemática. Eu terminei matemática 

em 1981 e só fui fazer mestrado em 2002. 

E você fez mestrado em Educação? 

Eu fiz mestrado em Educação. Depois eu voltei em 2008, aí eu voltei para a Matemática. 

Só para eu anotar aqui, você tem alguma especialização? 

Tenho em Docência Superior. Feita em 1985.  

Você concluiu em 1985? 

É. 

E o mestrado é em Educação e você concluiu em 2000 e? 

Fiz 2002 a 2006. 

E o doutorado em Matemática? 

De 2008 a 2012. Levei 4 anos fazendo tudo porque aí eu já trabalhava e era a maior dificuldade. 

E o pós-doutorado você já fez também? 

Não. Eu terminei em 2012, aí em 2014 eu vim para cá... porque eu ia encerrar a carreira né. 

Não, não pode não. 

Eu ia me aposentar. Me aposentei, na verdade, no Pedro II, mas aí eu fiz concurso para cá. Eu 

ia fazer Psicopedagogia e ia trabalhar com dificuldade de aprendizado em Matemática, esse era 

o meu plano. Mas abriu concurso para cá, eu fiz e passei. Eu não fiz Psicopedagogia, comecei 

a fazer e parei. Aí eu vim para cá e isso que eu faço aqui eu faço há muitos anos que é formação 

de professores, formação continuada, então eu tenho uma experiência em formação continuada 

que a única diferença é que eu estou dentro da universidade fazendo formação inicial. Aí parei 

a Psicopedagogia e vim para cá, agora que eu estou encontrando de novo o caminho da 

dificuldade de aprendizagem para as crianças, porque antes é muita dificuldade... a graduação 

é uma coisa. A Educação Básica é organizada, o Ensino Superior não é não. Você não encontra 

um programa de ensino, cada um dá o que quer, não tem Conselho de Classe, não tem reunião 

pedagógica, as pessoas falam de interdisciplinaridade e não fazem, tudo que a academia escreve 

a academia não faz. 

Isso é uma verdade.  

Coisa louca. 

Deixa eu te perguntar, quantos anos você deu aula no Ensino Fundamental? 

No Pedro II eu fiquei 30 anos.  

No Ensino Médio? 

No Ensino Médio eu fiquei uns 5 anos. 

No Profissionalizante? 

Não dei aula no Profissionalizante. Nem Profissionalizante nem EJA. 

No Ensino Superior? 

Agora que eu estou no Ensino Superior. 

Uns 2 anos? 3?  

Não, eu estou aqui 4 anos.  

Qual é a sua carga semanal na UERJ? 
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Eu tenho dedicação exclusiva, mas a carga horária aqui são 16 tempos, eu sou auleira. 

Você então é efetiva? Tem efetiva, titular, substituta ou contratada. Titular né? 

Aqui não, aqui eu sou adjunta. Mas eu sou concursada efetiva, sou adjunta. Eu sou primeiro 

nível de adjunto porque eu entrei agora. Agora que acabou o estágio probatório, essas coisas.  

Entendi. Você trabalha em outra instituição? 

Não, eu tenho dedicação exclusiva.  

Quais são as suas funções na IES? Professor? Pesquisador do CNPQ? Membro do 

colegiado e conselhos? Tutor EAD? Coordenador de curso? Chefe de departamento? 

Gestão? Extensão? 

Aqui eu estou como subchefe de departamento. Todo mundo tem que ter uma função 

administrativa e tem dois anos que eu sou subchefe de departamento. Mas isso é na minha carga 

horária de... a gente tem uma carga horária para administração, pesquisa, extensão, e eu estou 

como adjunta, subchefe, qualquer coisa assim.  

E você tem um tempo também para extensão? 

Tenho. A gente faz projetos de extensão aqui, está aberto agora a sistemática que abre projeto 

de pesquisa e extensão, agora está para extensão. Eu tenho um projeto de extensão cadastrado, 

na verdade está cadastrado, mas eles não me deram nada porque eles acharam que o meu projeto 

caberia mais para pesquisa, que é o Observatório de Educação Matemática da Baixada 

Fluminense. Ele ainda engatinha muito porque não tem bolsista, como você vai observar? Como 

eu dou aula de estágio, eu peço que meus alunos de estágio me tragam elementos e cada um vai 

em uma escola, nem todas são da Baixada, mas que me tragam alguns elementos para eu 

acompanhar. Mas isso ainda não deu por quê? Agora que eu estou pegando estágio inicial, 

porque a descontinuidade é muito grande. Aqui um é prática I, outro é Prática II, não tem dois 

períodos de Prática I, então agora que eu vou conseguir fazer Prática I, II, III e IV. Porque eu 

falava “me dá com a Prática IV” e já pegava o aluno saindo, com a ementa já feita. 

Entendi. Qual curso você ministra aula? Só na matemática? 

Não, eu sou da Matemática e da Pedagogia. Eu dou aula de Tendências Atuais da Educação 

Matemática na Pedagogia, aqui tem I e II, são dois períodos, que é Conteúdo e Metodologia, só 

que a gente vai pôr esse nome de Tendências porque caiu essa coisa de Conteúdo e Metodologia.  

Como você teve contato com o programa Etnomatemática? 

Isso é uma longa história. Eu conheci o Ubiratan D’Ambrósio, o nome Ubiratan em 1985, eu 

acho que foi o primeiro ENEM em São Paulo. Eu fui ao primeiro EPEM (Encontro Paulista de 

Educação Matemática) em Campinas em 1989. Então esse nome Ubiratan D’Ambrósio e 

etnomatemática já estava circulando entre nós. Em me lembro que em 1985... acho que o 

primeiro ENEM foi em 85 ou 86, e o Ubiratan já... não tinha internet, não tinha nada, então a 

gente ouviu o tambor bater. E quando eu terminei a faculdade, Maria Laura Leite Lopes era 

viva, Estela Kaufman também, e eu comecei a fazer formação continuada pelo GEPEM (Grupo 

de Estudo e Pesquisa de Educação Matemática) da Santa Úrsula, que está lá com o Marcelo 

Bairral na Rural e... Estela Kaufman era ruiva, Janete... aquele povo da Santa Úrsula mesmo, 

da década de 80. E ali já se falava de Ubiratan e etnomatemática. No Pedro II eu trabalhava no 

primário, eu era coordenadora de matemática e trabalhei com aqueles livros paradidáticos, e 

tinha aquele do Paulo Gerdes dos teares. E era o texto que chegava nas nossas mãos, eu só vim 

ter o livro Etnomatemática do Ubiratan no início do ano 2000, não tinha para comprar e não era 

assim, a etnomatemática não é a tendência primordial da educação fundamental, mas sempre 

ouvindo, vendo em congresso, tirando foto a gente acompanha o Ubiratan D’Ambrósio. Ouvi 

falar da Gelsa Knijnik, que tem o trabalho do MST e assim a gente vai acompanhando, mas 

quem eu mais vi que tem mais publicações, da gente usar como exemplo, é o Paulo Gerdes. 

Mas não li muito, a gente tinha os paradidáticos dele, e aí que eu ouvia falar da etnomatemática, 

tendo o Ubiratan D’Ambrósio como nosso ícone, como nosso teórico da Educação Matemática 

e assistindo muitas palestras com ele, mesmo não sendo sobre etnomatemática, mas sobre 
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Educação Matemática de maneira geral, quer dizer, ele foi um puxador disso. Aliás, em 1998 

eu fui à casa dele em São Paulo, ele intermediou uma conversa entre o Colégio Pedro II, fomos 

eu e o professor departamento e o Sergio Nobre da UNESP, nós nos encontramos na casa dele. 

Então o Ubiratan para mim não é só etnomatemática. 

Ele é mais amplo. 

É. 

Você sabe quando a disciplina de etnomatemática foi inserida no curso de Matemática da 

UERJ FEBF? 

Eu não vou te dar esse dado agora, mas esse curso aqui é um curso, acho, de 2003. E esse curso 

tem uma história, só tinha Pedagogia e aí tinha uma professora de matemática e um diretor da 

ocasião e falou “vamos criar um curso de Matemática?”, e ela criou esse curso, a Adriana 

Feitosa. A Adriana é mestre em Estatística, mas ela começou, com a ajuda do Vitor Geraldo, 

do José Antônio Novaes, o Novaes trabalha aqui, eles começaram a montar esse curso. E o 

Novaes tem um olhar para a Educação Matemática e a Adriana foi construindo esse olhar. Então 

quando eu entrei aqui essa disciplina já havia e nós temos aqui a Gabriela Barbosa que é 

Educadora Matemática, então eu não sei dizer agora se foi a Gabriela ou se foi a Adriana, mas 

eu não vejo como se fosse uma funcionalidade de você ter no curso de licenciatura essa 

tendência isolada, entendeu? 

Entendi. 

Porque essa disciplina, que é Tópicos Fundamentais da Matemática, tem a Prática de Ensino, 

tem Tendências à Pesquisa... a gente tem aqui três tendências isoladas, Tecnologia, 

Etnomatemática e História da Matemática, ora por que só essas três? Por que a gente não tem 

tendências e divide as tendências? Porque na graduação a gente aqui não tem uma linha de 

pesquisa, na graduação não tem. Você vai ter linha de pesquisa no mestrado e doutorado. Eu já 

quis trocar isso, mas ai você já começa a contar com umas resistências de não sei que ordem, 

mas acho que é da ordem da... eu quando eu falo do curso, eu falo de quem criou, não fui que 

criei esse curso, mas eu não vejo sentido como educadora matemática da gente ter essa 

disciplina isolada, mas a gente tem. Eu entrei aqui em 2014 e entrei já para dar essa disciplina, 

eu entrei para dar as disciplinas pedagógicas, porém não sou eu que determino quais são as 

disciplinas pedagógicas do curso. Elas estão postas e é uma briga, uma guerra, para mexer. Esse 

departamento tem 7 pessoas, mas eu não consigo apresentar uma proposta de currículo de 

Educação Matemática, o que está é o que está.  

Quais são as principais referências teóricas da disciplina de etnomatemática? 

Bom, se você for ver na ementa esquece. O que que eu uso para etnomatemática? Evidente 

Ubiratan, o próprio texto do Ubiratan “A Etnomatemática”, uso uma tese que agora não vou me 

lembrar, mas tem uma tese de doutorado que é um diálogo entre Paulo Freire e Ubiratan 

D’Ambrósio, eu uso Paulo Freire, eu abro os meus cursos, eu abro todos com a entrevista do 

Paulo Freire com o Ubiratan D’Ambrósio. Eu uso também vídeos do Ubiratan, uso um que é 

“Etnomatemática”, que fala ele, fala Constance Kamii, que eu uso na aula de Tendências e uso 

na aula de Etno, porque você puxa no Google e vem esse vídeo. E uso muito os três livros da 

Gelsa, ela tem três livros, um é cultura, tempo, política e reponsabilidade, uso o Ole Skovsmose 

para falar de Educação Matemática Crítica e ele tem um outro que é Incertezas, 

Responsabilidade e Matemática. Eu uso assim, o que está na ementa a gente precisa de uma 

reformulação, que está em curso, para mudar a ementa. Mas o que eu acho fundamental é você 

trabalhar a perspectiva crítica, essa é a minha pauta, eu trabalho na Pedagogia, na Matemática, 

aonde eu for, eu trabalho sempre com essa perspectiva crítica interrogativa, investigativa, e não 

entendo a etnomatemática nesse curso como uma linha de pesquisa, nós não nos dedicamos a 

etnomatemática, eu a uso enquanto metodologia e forma de compreender e intervir numa 

realidade plural e multicultural. Na Pedagogia que eu trabalho tendência, eu trabalho a 

etnomatemática como a tendência de olhar um grupo social como são as crianças. Na 

https://www.google.com/search?q=educa%C3%A7%C3%A3o+cr%C3%ADtica:+incerteza,+matem%C3%A1tica,+responsabilidade+ole+skovsmose&stick=H4sIAAAAAAAAABXIMQrCMBQA0EkQEQdnh-AohVgsCLmChyi_Px-NafJrkjbQ26iDk6fIxcQ3vuVmu5ZXWden6f44t3m_kk4esYnYzIedRSU7ZitzMCmRbzMHq2BMNw6vxYX0iFA-5c0CQ_kmg6CE8Ugh0QyVcJDIlef_KxEoDuwjdKY3GjQJ7klEy1N0HOkHOmyIuogAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsnu_r-qjjAhWFGLkGHbk7DKgQmxMoATAPegQIDRAK
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Matemática eu tomo como uma tendência que olha um grupo social, há muitos sujeitos, na faixa 

etária que o professor e professora encontram esse sujeito que é do operatório concreto ao 

operatório formal, na faixa de 11 à 18 anos, que tem uma cultura própria, que tem olhares, 

fundamentalmente aqui, que é um curso na periferia, a gente está na Baixada Fluminense, a 

gente não está no centro do Rio, então é diferente você falar Colégio de Aplicação da UERJ e 

falar das escolas desse entorno, então a etnomatemática me ajuda a olhar a turma como se cada 

um fosse uma tribo que tem elementos que vão dizer para que serve, qual é a finalidade, qual é 

a importância e como eu faço aquela matemática. Vou contar uma história, eu entrei aqui em 

2014, setembro, aí me deram Etnomatemática. Eu cheguei aqui e tinha 11 alunos em uma turma, 

segunda feira à tarde, eles olharam para a minha cara e resolveram tirar onda comigo, era o ano 

que no ano seguinte o Rio de Janeiro ia fazer 450 anos, aí tinha aquela história de carioquice, e 

aí eu falei “qual é a maior carioquice do Rio de Janeiro? É o jogo do bicho”, e a gente tem dois 

trabalhos clássicos na etnomatemática sobre Jogo do Bicho e um era do Sergio Nobre, lá da 

UNESP. Aí eu pedi que os alunos pesquisassem o Jogo do Bicho, a história do Jogo do Bicho 

e todo dia eu chegava e falava isso para eles da carioquice, de descobrir a matemática do Jogo 

do Bicho, como joga no bicho e tal. Todo dia essa turma chegava e um perguntava assim 

“professora eu não entendi como é o trabalho, você pode explicar?” e eu explicava, e no outro 

dia vinha outro “professora eu não entendi como é o trabalho, a senhora pode explicar?”, eu 

explicava, abria a internet, buscava, fazia jogo do bicho, no outro dia a mesma coisa, falei “ah 

é, está bom”. “Professora não entreguei porque não deu”, reprovei os 11, reprovei todos, “pode 

entregar? Pode entregar?” “Pode, todo mundo tirou zero, vocês vão fazer prova final e a gente 

vai rever”. Reprovei de novo. Os onze sentados na minha frente e eu dizendo que Educação 

Matemática não é brincadeira, que eu não estou ali sentada fazendo etnomatemática, eu estou 

fazendo pela Educação Matemática, não é porque eu não sei matemática, que a matemática tem 

um valor para além dos números e que para fazer matemática tem que ler, entender, fazer 

política, educação, etc. e que as disciplinas pedagógicas têm lá seu grande valor. Nossa, todo 

mundo reprovado foi um escândalo aqui, eu não tinha nem seis meses de faculdade e já estava 

reprovando todo mundo. Depois quando eles vieram ter comigo História da Matemática, “ai 

pelo amor de Deus, me dá pelo menos um cinco”, eu falei “não vou dar nada, você vai fazer um 

trabalho, você vai entrar no computador e vai ler pelo menos um texto”. Então assim, você sabe, 

fazer disciplina pedagógica na Matemática é difícil. Eles não gostam. Não querem fazer. Bom, 

esse foi o meu início aqui com Etnomatemática. Não tem um acervo aqui, eu trago os livros da 

minha casa. Eu fui na Bienal e... eu trabalho também com aquela história do bigode do Leo 

Akio, Matemática em Toda Parte, e para as minhas alunas da Pedagogia eu falei “vai buscar 

matemática na Bienal”, e elas foram catar livros de matemática na Bienal, o que elas achavam 

que tinha matemática eles foram catando, trouxeram boas contribuições. E aí viram que tinha 

matemática para criança, tinha matemática para idoso, tinha matemática no jogo, etc. Então 

assim, a Matemática não gosta de ler e a Pedagogia não gosta de matemática, isso é clássico. 

Os desafios da gente trabalhar. Eu não pedi para trabalhar Etnomatemática porque eu fiz 

concurso para as disciplinas pedagógicas da Matemática do curso, do departamento, e o que 

vier eu... eu oriento monografia, eu dou aula de Prática de Ensino, Estágio, História da 

Matemática, Etnomatemática e eu tentei alinhar as tendências, só que aqui ainda é assim, 

Psicologia da Educação e Educação, Linguagem e Conhecimento é com a Pedagogia. Algumas 

coisas tem um segmento que é Cultura I, II e III, a Cultura III é etnomatemática, a Cultura I e 

II é a Pedagogia que dá, e eu falei “gente, vamos acabar com essa Cultura I, II e III e vamos dar 

tendências e articular a etnomatemática, a filosofia, a questão multicultural, a questão 

etnográfica, da investigação, da pesquisa, do local, mas a Educação Matemática aqui no Rio de 

Janeiro não tem a mesma embocadura que ela tem em São Paulo, não tem mesmo, agora por 

exemplo a UFRJ tem mais também, a UFF, a UNIRIO um pouco porque os professores da 

UNIRIO são mais formados em matemática do que em Educação Matemática, eu fiz uma 
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palestra na UNIRIO sobre tendências e Educação Matemática. Eu uso também um vídeo de 

uma aula, é antiga, mas eu dou para as meninas da Pedagogia onde uma professora da UNEB 

fala de várias tendências e várias linhas de pesquisa, está desatualizado, tem que fazer outro, 

mas eu ainda não fiz. Mas trabalhar etnomatemática é tentar afirmar a educação na matemática 

e a gente, ainda hoje, tem muitos entraves. É muito necessário porque você consegue, pegando 

o material da Gelsa que é extremamente politizado, você traz a matemática para o campo da 

educação e politiza, por exemplo, na questão do fracasso escolar, ele é regional, ele tem um 

território etnitizado, que é uma população preta, pobre, você trazendo para o magistério, quem 

faz essa massa crítica do fracasso são os professores primários, que o aluno já sai do quinto ano 

sem saber, são mulheres pobres, porque a Pedagogia é mulher pobre, já foi o tempo das 

normalistas do instituto, então com etnomatemática eu puxo para a gente entender qual é a 

presença da matemática nesses grupos sociais. Eu peço para todos os meus alunos montarem 

um portfólio, como é o meu portfólio? Eu peço para eles “escreve como foi a sua trajetória 

escolar com a matemática”, e aí você vê as tônicas, as mulheres que tem professores e 

professoras ruins, o pai que mandava decorar a tabuada... aí eu tenho o material, eu já tenho 

cinco anos de material que já dá para eu escrever, escrever sobre a ótica da matemática que é 

compreender sobre esse grupo étnico que são as professoras primárias, mulheres, pobres que 

vão para essa categoria, que a gente sabe a importância, nós não somos professores do Primário 

mas sabemos que ela é tratada como categoria de segunda linha. Que o bom é o especialista e 

que a professorinha primária é a tia que não sabe nada. No Pedro II, quando a gente começou 

com o Primário, as primeiras turmas do Primário que foram para o ginásio, que a gente 

trabalhava com material concreto e etc., os professores falavam assim para as criancinhas 

pequenininhas, que saiam do Pedrinho e iam para o Pedrão, o Pedro II começou Pedrinho em 

1984, mas eu estou falando de experiência de 1987 à 1988, as criancinhas saindo fresquinhas 

do colégio e os professores falavam assim “olha, acabou a brincadeira, aqui não é Pedrinho”. 

Que gente é essa? Então a etnomatemática, ela ajuda claro, mas não precisava dela para eu ver 

isso, mas eu tenho um respaldo acadêmico para compreender e falar com professores de 

matemática sem xingar eles, falar com embasamento teórico. 

 Georgia conta para mim como você foi construindo esse conceito de etnomatemática. 

Primeiro na conversa com o Ubiratan, eu perguntei pra ele... porque existe um folclore que diz 

assim você tem a lei 10.639 que inclui a história da África e dos africanos e na matemática eles 

falam “ah etnomatemática, porque história de africano é história de tribo”, evidente que você 

tinha uma matemática que era praticada na África que era uma produção científica de 

engenharia, de física, de química, não era de matemática. A produção cientifica da África não 

é a matemática escolar, eles faziam aquedutos, como eu vou dar um aqueduto aqui para as 

crianças? Para poder brincar, mas é engenharia. Quando eu fiz mestrado em Educação eu 

estudei o multiculturalismo, então tem o multiculturalismo folclórico, que é aquele só das festas. 

Isso é um embate político que eu tenho, que eu digo “olha só, os africanos não contam diferente 

dos franceses. Não tem uma matemática africana e uma matemática francesa no século XX e 

XXI”. Tem uma produção científica de povos lá de baixo, vikings, chineses, etc. que é muito 

avançada. Isso é história, história das ciências, não é etnomatemática. A própria etnomatemática 

praticada pelo Gerdes era folclórica, como que o índio faz? Aí eles iam lá, que é a crítica que a 

Gelsa faz no livro dela, eles vão lá e “isso aqui dá para escrever como forma de matriz? Dá. 

Então é matemática”, “não dá para escrever em forma de matriz? Então não é matemática”. É 

o homem branco europeu, é a matemática euro centrada, legitimando as matemáticas dos outros. 

Então trabalhando com o multiculturalismo, quem eu trouxe para me ajudar? A educação 

matemática crítica do Skovsmose. É um mix, eu sou professora primária, a gente estuda a 

cultura da infância, por que que as crianças brincam, é a cultura da infância não é brincar por 

brincar, não é uma brincadeira qualquer é um jogo estruturado com finalidade. O pessoal pega 

um Pega Vareta e quer ensinar matemática, Pega Vareta não foi feito para ensinar matemática. 
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Então como a gente convence? Olhando de forma crítica para essa etnomatemática, inclusive o 

que está escrito nos parâmetros curriculares é uma bobajada em cima da outra, não diz nada. 

Sabe o que é enxugar gelo? O trecho de etnomatemática que está nos parâmetros não fala nada. 

As pessoas não trabalham com etnomatemática porque elas acham que é “vamos hoje fazer 

etnomatemática”, todo mundo no dia do índio contando como os índios, naquela história do 

Luís Alberto do Brasil A Filha do Cacique. A gente não está nessa. Claro que eu trago A Filha 

do Cacique, mas não para trabalhar uma matemática de grupo social, porque aquilo lá é 

invenção. Pode-se inventar qualquer história. Eu tenho um conjunto de historinhas que fala da 

tribo que conta de três em três, era uma coisa de gnomos, bem fantasioso para crianças, não é 

para fazer lenda de gnomo nem nada. Um gnomo é verde, o outro é amarelo, o outro é vermelho 

e eu uso a construção do sistema de numeração. As aldeias não têm nada a ver com grupo 

étnico, tem a ver com a cultura da criança. Eu pude inventar uma história de fada e aí eu associo 

a matemática à literatura, é outra história. E as pessoas “eu vou usar o indiozinho”, não, isso é 

folclórico, isso é um desconhecimento total. Eu perguntei ao Ubiratan e ele falou “não, 

etnomatemática não é matemática étnica”, a primeira coisa que ele saiu dizendo, aí baseado 

nisso eu fui buscar ver as culturas e aí ele fala... uma vez um economista falou “vocês 

professores de matemática são um grupo étnico”, a gente é, senta o grupinho da matemática e 

ninguém fala com a gente, senta o grupinho da física... então são grupos que tem uma 

linguagem. Senta a professora e uma advogada, a conversa é outra. A matemática da professora 

primária não é a matemática do professor do Ensino Médio. Eu chamo os alunos, que eu 

também dou aula de Prática de Ensino de Estágio, a trabalhar a Etnografia das Práticas 

Escolares da Marli André, que é você, enquanto metodologia, fazer a etnografia do trabalho 

escolar para compreender o grupo de professores, aquela escola onde ela se situa. Então é na 

verdade trabalhar tudo em uma perspectiva crítica, por que isso? Para que isso? Quem está 

fazendo? Por que faz desse jeito? E depois de sentar-se com o Ubiratan D’Ambrósio ele fala 

isso tudo, ele é isso tudo, a gente só tem que aprender. Ele abre muito, ele traz pessoas para 

conversar com a gente de vários cantos e busca fazer uma tradução para dentro. A última 

palestra que eu ouvi, estava ainda na UNIBAN, ele é daquele grupo de estudos No Killing, Não 

Matar, era da Universidade da Paz e tudo isso por dentro da matemática. Então eu estou 

tentando trabalhar um projeto político-pedagógico pela matemática que venha acabar ou 

atenuar o fracasso escolar, entendendo que o fracasso escolar não é só não saber fazer as contas, 

por que que não sabe fazer as contas? Por que que as professoras não sabem fazer divisão por 

dois algarismos?  

Divisão é um problema.  

Dividir decimal por decimal. Que dificuldade é essa?  

Decimal por decimal é.  

Se eu chegar aqui agora e puser três contas no quadro elas vão levantar e vão embora. Não sabe. 

Você quer ver como eu faço isso? Eu transformo tudo em fração, simplifico e vou embora. Eu 

não faço essa divisão de decimal por decimal nem brincando. De outro jeito, isso é chato, se 

pode ser de outro jeito então vamos fazer de outro jeito. Eu falo para elas eu arredondo tudo, 

não faço conta exata nenhuma, eu arredondo e vejo a grandeza, por quê? Porque isso também 

é da física, a gente trabalha a ordem de grandeza, a gente estima, aproxima. E tem uma outra 

coisa da cultura escolar, o que que nos aponta essa cultura escolar que tem a matemática como 

solo do currículo e o divisor de águas de quem vai e quem fica? Então a matemática não está aí 

para ser democratizada, ela está aí para ser divisor de águas, alunos bons sabem matemática e 

no fim quem sabe matemática é engenheiro, etc. e quem não sabe... Eu quando entrei na 

faculdade tinha aquele negócio, quem sabe matemática faz bacharelado e quem não sabe faz 

licenciatura.  

Quando eu entrei também. 
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Meu filho faz Educação Física e quem não sabe biologia vai para a Educação Física e quem 

sabe vai fazer Medicina, uma palhaçada. É corte de classe, você vai ganhar bem ou você vai 

ganhar mal. Então querendo romper esses estereótipos eu lanço mão da matemática, porque a 

gente não está no magistério porque a gente não sabe, a gente está no magistério porque a gente 

fez uma opção, porque a gente é mulher, porque a gente ensina mesmo e ensina melhor do que 

eles, homens, ainda que você tenha mulheres no departamento de matemática elas tem uma 

perspectiva masculinizada, ou seja, “como que você não entende isso? Meu Deus, isso é muito 

fácil”. Seja homem ou mulher, essa postura de “eu sei e quem não sabe é burro, é fraco”, isso é 

uma atitude masculina. No departamento de matemática do Pedro II eu fiz a conta, eu achei que 

tinha mais homem do que mulher e não, é metade, mas a atitude de não cuidar e de não 

considerar o erro como um processo, mulheres não fazem assim. Por outro lado, as mulheres 

professoras primárias deixam e permitem a aprovação automática. Estudar a etnomatemática 

me ajuda a entrar no campo das etnografias com a turma da Matemática e também com a turma 

da Pedagogia, tem que entender, então é assim que eu compreendo e que eu assimilo para mim 

a etnomatemática. Eu não pesquisaria a etnomatemática “a equação das tranças”, eu não ia fazer 

isso. Eu tenho uma revista científica que para tudo tem uma matriz, eu não estou preocupada 

com essa matriz, eu estou preocupada com essa cultura, esse cálculo de cultura que determina 

essas matemáticas, a matemática asséptica do IMPA e essa matemática do baixo clero que é a 

nossa, quer dizer, essa divisão foram eles que fizeram mas é assim que é, e pode me chamar do 

que quiser, baixo clero, etc... tem os eruditos, tem os populares. Na aula de tendências um aluno 

me falou assim, “mas o aluno tem o direito de saber as fórmulas, conhecer os matemáticos, ter 

acesso aos cânones” e eu digo assim “quem disse que eu não sou canônica?” Eu sou uma 

professora que tem uma trajetória, fiz uma matemática, passei essa matemática, construí uma 

estrada da matemática que outras mulheres estavam na minha linha e por que que é só o 

Leibnitz, o fulano? A história da matemática e a história da educação da matemática trazem à 

tona educadoras matemáticas mulheres, Manúcia, Ana Frank, Lucilia Bechara, Diva Noronha, 

que não são matemáticas, então o que que é canônico? Vamos problematizar os cânones? 

Vamos problematizar essa cultura acadêmica que fala de quem não é entendido e que continua 

distante do povo? O Ubiratan falou o que significa academia, vem do Akademos que era um 

filósofo que morava longe da cidade, longe do povo, aka. O Ubiratan e o Paulo Freire naquela 

conversa mostram para a gente, quando o Paulo Freire fala sobre a desvalorização do senso 

comum, que a matemática ela tem que sem ser simplória tem que se tornar simples, ela tem que 

ser simples, tem que saber com quem ele está falando e o que que o Paulo Freire fez foi 

compreender a etnografia do povo que ele estava falando, o território que ele estava falando 

para poder alfabetizar e exatamente isso que o Ubiratan pergunta “haveriam correspondentes?” 

e as pessoas “mas dá para o pobre o que é do pobre”, não eu vou dar para o pobre o que ele tem 

ali do lado e vou dar o caminho para ele ir buscar outro, não vou ficar inventando “vamos ver 

aqui todos os clássicos” É vovô viu a uva né!  

Com certeza. Georgia como é que você pensa o conteúdo dessa ementa e quais as 

modificações que você acha que deveriam ser feitas? 

Olha, se você pegar a ementa no site muda tudo e esses livros que eu já te dei já dão o tom dessa 

mudança. Se você trabalha nessa perspectiva crítica, que vem também da pedagogia crítica, do 

multiculturalismo crítico, da educação matemática crítica, você se descongela e você está 

sempre pronto para se interrogar. Não tem nada pronto. Você se interroga porque a juventude 

hoje é diferente daquela do Ubiratan, do Paulo Guerdes, da minha, da sua, então você tem que 

ser um professor pesquisador, uma professora pesquisadora. Aqui, por exemplo, está aberto o 

período para apresentar projeto de extensão, só quem apresenta é professor e professora, 

nenhum aluno sabe que tem um período aberto que ele pode propor um projeto. Alguém pode 

chegar para mim “Georgia vamos pesquisar isso?”, e essa pesquisa tem que ser de fora, é 

extensão. Aí os alunos ficaram de bobeira “Georgia a gente pode?”, e a minha pergunta é “por 
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que que nunca te disseram isso? Por que você nunca perguntou?”. Então essa atitude 

investigativa é que não vai permitir que uma ementa seja a mesma durante quatro anos, não tem 

um livro novo? Se você for ver a ementa os livros não têm nada a ver com etnomatemática, 

nada. Eu acho nem o livro de etnomatemática do Ubiratan está na ementa. Agora vai mexer, 

vai trabalhar nisso junto com Nilza Machado para falar de linguagem, por quê? Eu estou falando 

aqui de cultura da infância, só que professor de matemática não dá aula para primário, só que a 

dificuldade da matemática não nasce no sexto ano, se eu não entender eu não vou resolver. 

Vamos fazer uma etnografia da minha pessoa, eu tenho trinta anos de escola primária, pensando 

em matemática em escola primária, aí eu fui pensar em educação e voltei para a educação 

matemática, então eu tenho uma história de “deixa eu saber porque aqui e depois ali, daqui ali”, 

quem é de matemática que faz isso? Olha esse profmat do IMPA, o que é o profmat? O profmat 

olha para a minha cara e diz assim “se os alunos têm nota baixa é porque você não sabe, vem 

aqui que eu vou te ensinar mais”. Eu acho que o profmat é honesto, ele resolve. Ensinar mais? 

Beleza, eu vou aprender mais. Tem livros novos, tem descobertas novas, mas descobre aí por 

que que meu aluno não está aprendendo, e não é porque não tem dinheiro, porque não paga 

bem, isso e aquilo. Porque que a educação não tem dinheiro e que não paga bem professor isso 

já faz muito tempo, a gente vai lutar para melhorar, mas será que é só isso?  

Tem mais coisa aí. 

Aí a gente vai pegar a nossa parte. O governo tem que me pagar melhor? Ótimo. Eu tenho que 

lutar por melhores condições, mas eu também acredito que ele vai me dar melhor as condições 

na medida em que eu demandar, se eu jogar a toalha ele não me dá nada porque é uma queda 

de braço. 

Verdade. É uma relação de poder. 

Então eu estudo mais e eu quero mais. Eu estudo menos e ele vai dizer, “mas também não quer 

estudar”. Então é luta. “Você não quer que eu estude? Pois então eu vou estudar mais. Você 

não quer que os alunos passem de ano? Pois eu vou ensinar melhor”. Eu digo aqui “você não 

vai ensinar tudo, você vai ensinar uma coisa só, mas você vai ensinar tão bem”, e essa coisa só 

que eu quero que eles ensinem é sistema de numeração e fração. Se o aluno for bem nisso aqui, 

que é o que eles não sabem na vida, aliás eu acho que quem não faz matemática não sabe sistema 

de numeração e fração, pede para decompor um numeral em ordens e classe da forma 

polinomial dá nó.  

É verdade. Georgia o que que você acha que essa disciplina de etnomatemática impacta 

nos alunos de matemática? O que que você acha que ela mais impacta? 

Olha no meu caso, aqui, eles se deslocam muito quando eu falo da perspectiva da cultura e o 

olhar para a cultura do aluno. Não é assim que cada aluno é um aluno, isso a gente já sabe que 

as aulas são heterogêneas, mas compreender a cultura daquele território, por quê? Aqui são 

moças de 21 a 26 anos, elas dançam funk, elas vão para festa, você não reconhece nenhuma 

delas fora daqui. É muito engraçado que elas têm uma cara que você vai ver a foto no WhatsApp 

e diz “quem é?”, elas são outras pessoas. Então assim, aqui o tempo inteiro é o confronto delas 

com a realidade fora da sala de aula. Lá fora elas são livres, mas quando elas chegam aqui são 

alunas sentadas uma atrás da outra. O que que é isso? Elas não são isso. Que imposição, que 

poder são esses? E se elas se acomodarem, amanhã quando elas chegarem na sala de aula elas 

vão reproduzir. Eu acho que a etnomatemática permite que a gente na matemática estude para 

além dos teares o que faz com que determinados grupos sociais sobrevivam daquele jeito, não 

só da troca, da economia, mas por que que alunas que são funkeiras, que sambam, que dançam, 

que pulam e etc. chegam aqui na sala de aula e ficam caladas esperando o professor dar o texto 

sentadas uma atrás da outra? Essa sala que eu estou aqui é o laboratório de matemática, eu vou 

te mostrar como ela é. Ela tem seis mesas redondas, tem materiais, tem esse círculo 

trigonométrico, esses armários que toda vez eu arrumo, é cheio de material concreto, coisas 

bem coloridas, aqui a gente é catador, acumulador. Olha os materiais que tem aqui, essas 
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bolinhas de gude a gente faz o sistema de numeração de base três. Olha o cubo, tem sólidos 

geométricos... 

Esse é do curso de Matemática? 

Esse é o laboratório de educação matemática. Aqui o Novaes, que você conhece das dobraduras, 

sempre faz árvores de Natal nesse período. 

Esse laboratório é usado pela Matemática só? 

Não, pela Pedagogia também. As aulas são feitas aqui. Tem sempre que arrumar. Semana 

passada eles pintaram, eu pedi para pintar de lilás e verde para ficar bem bonito, para simular 

um ambiente que convide. Ali tem materiais concretos, as caixas, materiais dourados. Isso aqui 

é um CIEP. Tem livros, muitos geoplano, que o Novaes trabalha muito com geoplano, ele faz, 

ele constrói geoplano. Então a sala é toda floridinha, tem o material e tem o quadro que ainda 

é verde de giz. Então essa é a nossa sala. Então esse ambiente é um ambiente etnomatemático, 

a etnomatemática está nesse ambiente. Isso aqui é o reduto dos professores. É um ambiente 

onde eles se exercem. Onde eles olham que nessa sala pode ter aula de tudo, só que ela fica 

trancada por causa dos materiais, mas você pode dar aula de trigonometria, você pode dar aula 

de tecnologia se tiver um computador, você pode dar aula com joguinhos, você pode sentara no 

chão, você pode afastar as mesas, você pode botar materiais em cima das mesas e por que? 

Porque essa sala busca se adaptar aos diferentes grupos sociais então dentro desse ambiente 

escolar, essa sala tem o olhar da matemática de forma diferenciada. Eu acho que esse é o 

impacto. Essa sala é uma sala para criança, é uma sala para adultos, é o que eu consigo fazer de 

modo a dialogar melhor com os meus grupos sociais. As professoras primárias gostam e eu faço 

assim, na avaliação eu peço portfólio onde elas se apresentam e peço para que elas deem uma 

aula, mas de cinco minutos, que elas façam um filmezinho para elas se verem e como olhar para 

a outra. Elas morrem de medo disso. Mas eu procuro me aproximar da realidade, mostrar a 

dificuldade e digo para elas “aqui é o lugar de errar, não é uma sala de aula. Aqui é o lugar de 

perguntar”. Então essa coisa da etnografia é a coisa do investigador, do antropólogo, do cientista 

social, do arqueólogo, é para além do cara da história. O historiador, o cara que faz a história 

da matemática, ele faz uma busca arqueológica nos documentos, mas o cara que faz a etnografia 

ele vai para dentro do grupo social, então é o pesquisador, é o cientista social. Juntar esse com 

o professor de matemática é a maior dificuldade. Eu acho que essa é a grande alteração que a 

etnomatemática tem me permitido. Eu acho que ela não veio com essa finalidade, mas esse é o 

aproveitamento que eu posso fazer dela ajudado pelo texto e pelo contexto do Ubiratan 

D’Ambrósio, mas muito pelas contribuições de ordem crítica e política da Gelsa e do 

Skovsmose. 

Verdade. O curso de Matemática a maior parte são mulheres? A maior parte dos alunos? 

Acho que é bem misturado, acho que tem um meio a meio.  

Entendi. Quais as grandes dificuldades que você tem nessa disciplina? 

Fazer os alunos lerem.  

Acho que essa é em todas as disciplinas.  

Eles não leem. Olha eu estou batendo, estou batendo mesmo, porque aqui a avaliação do curso 

foi 2. Então a gente está de cabelo em pé né, aliás eu estou de cabelo em pé, porque esse curso 

é 2 há muito tempo. E eu digo “vocês não leem, vocês vão para um ENADE sem ler, sem 

preparo, sem nada, sem fazer um debate, sem uma compreensão do mundo, sem ter lido. Eu 

não admito que alguém faça um curso de Matemática e saia sem conhecer o Ubiratan e o Paulo 

Freire, não pode mais”. O Ubiratan, o Paulo Freire e o Bigode, não dá para você fazer 

matemática básica sem conhecer o Bigode, não pode, ele é uma pessoa popular. Eu, por 

exemplo, eu fiz o doutorado com o grupo do Wagner Valente, o Wagner Valente está popular 

igual o Bigode. O Bigode se você não conhece na sala de aula você conhece no bar da esquina. 

Já o Wagner é aquele grupo mais restrito. A Tania Campos lá da formação. Então o Bigode 

circula, eu até quero trazer o Bigode aqui. Como você vai ser um profissional de educação 
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matemática e não conhecer e não participar de evento? Aí assim, essa culpa a gente divide com 

os alunos, por quê? Os eventos são caros. Teve um evento na UERJ Maracanã, acho que foi 

aquele EMAT, eu não me inscrevi, não apresentei trabalho não me inscrevi, aí a professora, que 

a gente sabe muito bem o nome dela, não me deixou entrar porque eu não fiz a inscrição e fui 

fazer a inscrição no dia. No computador eu fui fazer a inscrição no dia, porque eu só me inscrevo 

para as coisas no dia, “ah não pode, a inscrição era até não sei o que”. Aí eu entrei em uma sala 

da UERJ e o pessoal toda hora vinha “olha, quem se inscreveu bota o crachá”, para quê? Para 

me botar para fora da sala? Isso eu, agora imagina as minhas alunas que moram longe e que eu 

pedi para que elas fossem, porque elas não têm dinheiro para se inscrever, não são sócias da 

SBEM, aí elas iam chegar lá e iam ser convidadas a se retirar porque não se inscreveram, esta 

maluco? Aí eu quero que os alunos leiam, que eles participem, que conheçam, que se envolvam 

e uma professora, uma estrela, diz “não se inscreveu? A inscrição foi até ontem pelo site”, por 

acaso ela sabe que em Magé aqui no Rio de Janeiro a internet não funciona? Tem lugares em 

Niterói, tem lugares aqui na Baixada que a internet não funciona não. A internet é muito 

utilizada no cento do Rio e de São Paulo. Eu moro aqui, eu tenho uma casa aqui na Baixada e 

no lugar onde eu moro não tinha provedor até dois anos atrás. Eu não tenho TV à cabo. Agora 

como eu tenho internet eu vejo Netflix onde eu moro, que não é nenhum buraco não, eu chego 

lá direitinho, desço do ônibus e subo, não tem NET. A maioria das pessoas tem. A maioria das 

pessoas que tem curso superior e que estudam no centro da cidade. Aí a professora de educação 

matemática diz que não pode entrar porque não fez a inscrição, dentro da UERJ, não dá né. A 

UERJ é pública, a UERJ é minha, está com a porta aberta eu vou entrar. 

E entrou. 

Entrei, eu só não tive certificado né, então beleza. Então quando a gente fala da matemática do 

curso, eu digo muito “não existe matemática do curso, existe as pessoas que produzem, que 

fazem, que constroem essa matemática e esse curso”. Pessoas que produzem o fracasso escolar 

e pessoas que produzem o sucesso escolar e eu quero ser do grupo de quem vai produzir sucesso. 

A etnomatemática eu acho que, das tendências que eu trabalho, ela é a que mais me ajuda do 

ponto de vista da consciência crítica do educador matemático. Agora a que elas mais gostam é 

a de lúdico, material. E como tendência ela é a melhor que eu tenho para entender a produção 

do fracasso escolar através da matemática e que, para eu entender isso e melhorar, eu uso a 

etnomatemática e a etnomatemática determina que eu use jogos na educação infantil em 

primeiro segmento porque ela compreende a cultura daquelas crianças.  

Qual a importância que você vê de ter essa disciplina no curso de matemática? 

Eu gosto mais dessa disciplina como uma tendência atravessando as tendências. Ela como uma 

disciplina, na medida que o curso de licenciatura não é uma linha de pesquisa, eu a 

despotencializo na medida que eu a transformo em uma disciplina porque a etnomatemática 

não tem um fim si mesma, ela é uma ferramenta e quando eu tenho ela isolada eu só fico assim 

na matemática do Jogo do Bicho, a matemática do tear, a matemática de não sei aonde. É bonito 

e tal, mas ela fica despotencializada porque ela pode ser impulsora das tendências. Mas eu gosto 

de dar essa aula, me permite mudar esses textos específicos, só que eu acho que uma leitura de 

educação matemática na perspectiva crítica não tem que ser só na etnomatemática, tem que ser 

nas tecnologias porque assim, por que que até hoje aluno não usa calculadora em sala de aula? 

Por que que não se usa o computador? Não usa e abusa. Então o que a etnomatemática me faz 

eu acho bom, mas por outro lado, por exemplo, se eu tivesse essa aula como uma tendência eu 

podia juntar a turma de Pedagogia com a de Matemática. E aí nas tendências eu podia trabalhar 

as principais tendências para o Ensino Fundamental. Aí eu trabalharia com elementos da 

etnomatemática, trabalharia a etnomatemática como tendência e não como linha de pesquisa. E 

depois, para saber mais, eu faria só para a Matemática uma disciplina tendências onde entraria 

história da matemática e etnomatemática, aí seria estudar os matemáticos modernos, os antigos, 

etc. Mas isso não é o pior dos mundos, a gente tem isso aqui porque é a Faculdade de Educação 
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da Baixada Fluminense, é um campus da periferia, é uma faculdade de educação da periferia e 

ter etnomatemática me qualifica, me credencia para discutir essa periferia, esses territórios, 

cultura local no curso de Matemática. E eu compreendo, porque se eu não tenho ia cair para 

debaixo do tapete. Então é melhor ter do que não ter.  

Você percebe alguma influência dessa disciplina de etnomatemática na concepção de 

escola e de educação dos alunos de Matemática? 

Agora a gente não tem, por exemplo, uma avaliação para eu saber se os meus alunos estão indo 

para o estágio pensando sobre isso. Eu não tenho essa avaliação. Acredito que sim na medida 

que eu falo de elementos da cultura escolar e da etnografia das práticas escolares para ele poder 

ir para o seu estágio, mas a gente não tem uma avaliação disso. É até uma boa pensar em ver de 

fato as contribuições e comparar, mas aí você teria que montar uma avaliação assim “Qual a 

compreensão que você tem de escola a partir do seu olhar de etnomatemática?”. Isso é questão 

de ENADE. 

Isso é verdade. Hoje, se você tivesse que definir a etnomatemática, como você definiria a 

etnomatemática? 

Para o curso de licenciatura eu acho que ela está colocada de forma adequada dentro do eixo 

cultura porque a etnomatemática permite que eu investigue, com o oculozinho da matemática, 

os segmentos culturais e de que forma eles se apropriam da matemática e de que forma que eles 

produzem matemática. A etnomatemática permite que faça isso. Eu acho que esse foi o objetivo 

do Ubiratan quando ele sistematiza a etnomatemática num programa, ele não criou nada, ele 

sistematizou esse programa de olhares da matemática por diferentes grupos sociais, como as 

pessoas se apropriam e como elas produzem. Eu acho que é isso, é você fazer etnomatemática 

de acordo com o que o Ubiratan, segue o Ubiratan, não segue o Paulo Guerdes não. Segue o 

Ubiratan e no Brasil. Eu não vi ainda outros trabalhos tão expressivos quanto o da Gelsa. Não 

tem, até porque no Brasil não tem tanta pesquisa assim. O dela virou livro e tem três livros, 

então ela desdobrou o material dela. Eu acho que é isso. São a porte da cultura dento da 

matemática que permite que a matemática dê as mãos às ciências sociais, à pesquisa etnográfica, 

porque tem um corredor para a gente ir. Não tem essa de que a matemática é exata e não dá 

para dialogar e ter interdisciplinaridade, dá sim e a etnomatemática não fazer isso tudo, mas ela 

abre caminhos para você fazer isso. 

E quais as principais contribuições que você vê da etnomatemática para a formação desse 

professor de matemática? O que que você acha que ela pode contribuir? 

Eu sou sindicalista, sou dirigente sindical sou da CUT, só para você entender. A etnomatemática 

ela politiza de forma estrita, educar é um ato político, mas na etnomatemática você não tem 

saída. Na história da matemática você não vai politizar, na psicologia da educação matemática 

você não vai politizar, na etnomatemática é o viés político porque é o viés cultural, é o viés da 

polis, é o viés dos grupos sociais. Então a contribuição é assim, quem pegar pegou, quem não 

pegar não vai fazer nada com ela, vai ficar fazendo trança. Claro, vai fazer pesquisa, vai fazer 

trança, vai descobrir outras lógicas, vai descobrir história através dos traçados. Mas eu digo 

para a educação básica a etnomatemática, claro que como toda matemática você pesquisa para 

saber mais, mas o impacto dela em uma sala de aula com aquele professor que amanhã vai em 

uma escola da Baixada, ela politiza. No momento é o que eu estou precisando fazer por aqui.  

Eu acho que a gente está precisando fazer isso em muitos lugares.  

Mas a gente tem que fazer de forma cumprindo o ritual da academia, com formalidade, com 

olhar do pesquisador e da pesquisadora, porque como a gente “tem muita coisa errada então eu 

acho...”, não tem eu acho, vai pesquisar, vai saber, vai buscar compreender. Você tem a porte. 

A matemática foi buscar nas ciências sociais os olhares etnográficos, eu gosto muito disso, 

desse olhar etnográfico do pesquisador e da pesquisadora, isso para mim é um marcador. E eu 

ganhei de presente ser professora de etnomatemática aqui. 
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Georgia, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala sobre cultura, você está 

falando o que basicamente? Qual o conceito de cultura? 

Eu estou falando da própria forma no qual transitam os grupos sociais. Então quando eu falo de 

cultura é a cultura da infância, a cultura do jovem de São Luís, a cultura do Rio de Janeiro que 

tem um apontador de Jogo do Bicho em cada esquina. Então é a forma, essa sociedade, se eu 

pegar o bairro de São Luís, que se relaciona com a matemática e vendo matemática em toda 

parte, no jogo do bicho, na brincadeira das crianças, no supermercado. Não gosto de ver 

matemática só no supermercado. Eu pedi para uns alunos meus buscarem matemática em toda 

parte e eles foram à Petrópolis e viram o Relógio das Flores, viram a Casa Assimétrica, não 

ficaram só contando o tempo. Eles viram a diferença climática, que essa diferença climática 

determina um clima e vegetação diferenciado da Baixada e que esses números informam, eles 

não são para fazer conta. Então é ver acontecer o número nas suas diferentes funções que é 

diferente do que a escola faz que é só conta, conta, conta e conta. Fazer uma leitura de número 

através desse código matemático, fazer registro matemático é dizer “como é que você diz que 

está frio? Olha lá o termômetro”. Então aquele número está na sua percepção sensorial, “está 

frio. Claro, está fazendo 13°”. Olhar a matemática para além das contas do quadro A, B, C, x, 

y, z. Hoje todo mundo conhece uma posologia, uma recomendação do nutricionista, quantas 

calorias, quanto isso e quanto aquilo. São medidas usadas por nutricionistas, farmacêuticos, é 

outro campo, mas que hoje eu me aproprio disso e posso construir minha dieta, então é a 

matemática na saúde. A matemática do pedreiro, que hoje eu dizia de manhã, eu não sei virar 

uma massa de concreto, vai ficar aguado e o cara já faz certo. Três baldes, três isso e três aquilo. 

Ele não fez engenharia, ele não mediu, “Quantos quilos? Eu não sei quantos quilos tem o balde”, 

mas ele bota aquele balde e o tanto de balde ele acerta aquela massa. Isso que é a cultura, é 

como o sujeito se relaciona com o seu espaço, como ele produz e é produzido, quais são as 

implicações disso. Isso não tem o caráter científico da academia, não é canônico, mas ele não 

erra. E eu se eu for pesar lá na balança eu vou errar. A costureira como ela mede, olha, e dá 

aquele corte, o caimento. Isso agora está no computador, mas a minha mãe era costureira, não 

tinha computador. Caimento, o que que é caimento da roupa? Hoje está tudo lá, o molde todo 

feito, mas a parte daqueles saberes que hoje tem um design que simula. Aí você vê o desenho 

do Walt Disney, como eles faziam e até hoje como eles fazem, só que hoje eles põem sensores 

para captar a expressão facial. O desenho Branca de Neve é de 1959 ou 52, não tinha isso, então 

como eles se apropriavam daquela tecnologia? Como era o desenvolvimento tecnológico 

naquela cultura sem internet? Então esses determinantes culturais que eu acho que tanta 

tecnologia está esvaziando, mas que a etnomatemática ajuda a gente a lembrar. Para além da 

história ela faz a busca etnográfica. Como a gente saiu daquela tecnologia, do desenho de duas 

dimensões para o desenho de três dimensões? Como que foi isso? Que matemática foi essa? A 

gente fica só olhando. A matemática étnica é só a matemática do africano? E a do francês? 

francês não caminhou passo a passo não? Foi só o indígena e o africano? O étnico é só o do 

outro? O que é euro centrado é étnico. Então quer dizer que na Inglaterra ninguém saiu... eles 

tinham um sistema monetário e um sistema de medida diferente do nosso, que era ainda em 

polegada, por que que eles mudaram para o sistema decimal? Vamos entender essa matemática 

porque ela é cultural. Cultural é só do africano? A polegada do inglês não era cultural não?  

Verdade. A gente não para pra pensar nessas coisas.  

Quando você pensa dessa forma você compreende as etnomatemáticas, a união deles em um 

programa e esse programa tem que ser problematizado. Problematizar investigando para 

educadores matemáticos, isso é fantástico. 

Com certeza. Georgia, então para a gente terminar eu deixo você livre para você falar o 

que você quiser, o que você acha importante. 

Primeiro eu tenho que agradecer por me acharem e acharem que eu tenho alguma contribuição, 

isso é muito bom porque eu faço isso com muito empenho e com muita fé, porque a questão do 
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fracasso escolar para mim é uma questão que eu tenho que ajudar a resolver e o fracasso escolar 

em matemática. Eu entrei aqui na FEBF e peguei o meu horário do dia do meu aniversário, 

quando me deram o horário e falaram “você vai dar aula de etnomatemática e tendências” eu 

falei “gente, é tudo que eu faço na minha vida”. Esse trabalho que eu faço aqui eu faço há 

muitos anos sempre com formação continuada e estar em uma universidade como ossos do 

ofício, como demanda do ofício, eu tenho que ser uma pesquisadora. Eu sempre fui de educação 

básica em trinta anos e a gente pouco se debruça para pensar sobre o ofício. Essa minha forma 

de pensar e problematizar vem da minha vertente política de tentar resolver e tentar 

compreender a sociedade, não vem de ser professora de matemática. Então hoje, por exemplo, 

eu tenho que juntar a minha militância política com os meus fazeres acadêmicos para poder 

pensar em políticas para a educação matemática, porque a matemática não é a política que vai 

resolver a educação matemática no Brasil. A política que eu penso que pode contribuir para 

resolver a educação matemática no Brasil, por exemplo, é criar um laboratório de matemática 

em todas as escolas e que o professor e a professora se formem entendendo que eu vou botar 

um laboratório de matemática e ele vai ser uma coisa no centro do Rio e outra coisa em Magé 

e que quando ele for colocar esse laboratório de matemática, quando ele for dar essa aula, que 

ele busque, que ele pergunte para o aluno se ele quer debaixo da árvore, etc. Eu perguntei para 

as minhas alunas quem tinha árvore frutífera em casa, quem plantava alguma coisa e elas moram 

na Baixada, do grupo três tinham árvore frutífera em casa e a que tinha árvore frutífera morava 

em um lugar distante, “moro longe professora, moro em fazenda”. Os saberes elementares das 

pessoas estão muito desprestigiados e a etnomatemática resgata isso, resgata essa potência das 

pessoas, isso é uma ação política como a ação de educar. Educar é um ato político. É um 

presente, não é um ideal de felicidade porque não é um ideal, porque permite que a gente 

busque, faça enfrentamentos e que venha à tona as contradições, que isso nos seja posto, mas é 

bom que a Faculdade de Educação da Baixada tenha essa disciplina. Porque ter a disciplina não 

impede que ela transversalize outras. Então assim, quem pode mais poder menos. Se eu posso 

ter uma disciplina posso transversalizar. A educação matemática está avançando como campo 

e eu acho que o que falta e que a etnomatemática pode dar é que ela avance como campo em 

uma perspectiva crítica e política. Vanguarda sempre foi, mas isso não quer dizer que ela não 

tenha o seu componente político, estou dizendo que ela avance nessa plataforma política, 

porque é fácil jogar para debaixo do tapete, então eu acho que é isso que falta. Fico feliz, quero 

ver o seu trabalho, quero ver a sua tese, quero trazer a sua tese para a gente ver aqui. A FEBF 

está à sua disposição para você vir fazer um seminário, dar uma aula. Essa sala aqui é dos 

educadores matemáticos e das educadoras matemáticas, se precisar, se tiver que fazer um 

seminário vem para cá, se estiver precisando de ajuda sempre, estou muito feliz de estar 

ajudando nesse curso importante na sua formação, na sua tese, espero que ela seja brilhante. 

Estou muito feliz e que acabe logo. Conte comigo se quiser qualquer coisa e é isso. O que eu 

faço aqui é vida, trinta anos, mais da metade da minha vida que eu estou fazendo esse negócio. 

Eu que agradeço Georgia, é muito bacana ouvir você falar com todo esse entusiasmo, essa 

vida, esse ânimo. Eu brinco que as vezes na educação às vezes a gente fica um pouco 

cansado e quando a gente ouve alguém falar com tanta alegria, com tanta vivacidade, isso 

anima a gente, você fica assim “aí esperança”. 

Vou fazer 60 e ainda estou nessa pilha todo então vamos embora, você ainda tem muito. 

A gente acaba seguindo, tendo como exemplo. Deixa eu te falar, eu falei com a Cecília 

porque a gente vai ter que fazer uma atividade com os alunos, na verdade a gente queria 

fazer uma pesquisa para ver na opinião deles quais são as contribuições da disciplina de 

etnomatemática. Aí eu queria ver com você se você vai dar essa disciplina semestre que 

vem. 

Vou. 
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Eu queria ver com você se você não se importa de a gente aplicar um texto. É porque na 

verdade a gente queria que eles produzissem um texto relatando isso, essas contribuições.  

Eu acho, até pouco tempo eu ainda tinha da minha turma passada no WhatsApp, mas eles foram 

saindo. Mas como a turma é pequena eu sou capaz de e-mails e recuperar e você pode mandar 

uma mensagem para eles e da turma atual também. Tem você e tem uma professora chamada 

Luane que ela fez um trabalho de relações raciais usando as contribuições da etnomatemática 

para a implementação da lei 10.639. O trabalho dela foi bem crítico e tal, eu achei bom. E tem 

uma outra professora que escreveu um livrinho pequenininho sobre etnomatemática, falando 

das ciências, dos africanos, ela foi lá na história. Tem dois pesquisadores, um é o Herivelto, que 

foi professor contratado daqui ele fez o mestrado e ele trouxe elementos da cultura africana, aí 

ele trouxe mancala, trouxe outros jogos para usar na sala de aula. São pessoas que circulam por 

aqui que a gente pode também conversar. Ele foi lá para a Rural fazer com esse pesquisador, 

que pesquisa a cultura africana. Ele está buscando a matemática na cultura africana dos 

antepassados e tudo, porque agora é tudo igual. Mas a hora que você quiser estou aqui à 

disposição para fazer seminário, para convidar, para ouvir. Só querer vir para cá. No próximo 

período eu vou dar essa disciplina, porque aqui é um período sim um período não, agora é o 

período ímpar e depois é o período par. Então no próximo eu estou dando etnomatemática. 

Isso. Aí o seu eu te mando até no máximo semana que vem, que aí eu já vou transcrever 

tudo.  

Está bom. Beleza. 

Então está joia. Obrigada Georgia, foi um prazer te conhecer. 

De nada, um beijo grande. Tchau. 

Outro. Tchau  

 

 

 

 

Segunda momento com a professora Georgia 

 

 

Olá Georgia! 

Tudo bom? 

Tudo sim. 

Gostaria de conversar com você um pouco sobre a aquela situação que você relatou em 

relação a sua primeira turma da disciplina de Etnomatemática? E a reprovação da turma 

toda na disciplina...como isso aconteceu? 

 Eles não sabem ler, não sabem entender. Um ou outro sabe né. Agora mesmo com a disciplina 

né, acho que eu até te falei, eu pedi para eles lerem uma tese do professor Benerval, não me 

lembro o sobrenome, que são as contribuições de Paulo Freire e Ubiratan. Aí eu mandei ler a 

tese e os alunos “Professora que capítulo da tese?”, e eu escrevi “A tese”. Olha, isso foi um 

negócio na rede social, “Que capítulo? Porque a gente não sabe qual é o capítulo”. “Gente, uma 

tese”, eu não vou dizer o capítulo um da tese, eles têm que saber ler uma tese. Ler a introdução, 

procurar algumas coisas. Então eles, na ocasião em 2014 no segundo semestre, eu pedi que eles 

lessem o trabalho do Sergio Nobre, a dissertação dele sobre jogo do bicho, porque era ano dos 

450 anos do Rio de Janeiro e o tema era carioquisse, e o jogo do bicho é uma invenção carioca. 

E eles não fizeram, não fizeram, não fizeram, não fizeram... Cada dia eles chegavam dizendo 

“Professora não entendi, não entendi, não entendi...” e eu reprovei todo mundo. Eles riram 

muito e depois começaram a me entender, o que era Disciplina Pedagógica para a matemática.  

 Eles não reclamaram não Georgia? De ficarem todos reprovados. 
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Eles reclamaram sim. Foi um ano que teve greve, que nós tivemos que ter aula em janeiro... Eu 

tenho ex-aluno que pode te contar isso. E um deles, aliás dois, ficaram meus amigos. Já se 

formaram e o outro está fazendo mestrado com o Victor Giraldo. E esse menino que está 

fazendo mestrado era super da matemática, só queria saber de cálculo e hoje faz História das 

Ciências com Victor Giraldo. E eu sentei com eles e eles “Professora a gente tem que ter outra 

chance”, falei “Não vou dar outra chance porque vocês combinavam, cada dia um perguntava 

‘professora eu não estou entendendo’ e eu explicava. No outro dia era outro e eu explicava”. 

Então eles fizeram uma estratégia para ver se me enrolavam. Além disso eu era a primeira 

professora negra que eles tinham, quando eu entrei concursada eles perguntaram se eu tinha 

doutorado, porque os substitutos não tinham doutorado, e eu era concursada e eles perguntaram 

“Professora a senhora tem doutorado?”. Então juntou tudo né? Uma professora negra, com 

doutorado, dando Disciplina Pedagógica e meio que “Ah dá Disciplina Pedagógica porque não 

sabe matemática”, juntou tudo. E eu falei com a chefe de departamento “Eu vou reprovar porque 

senão eu não dou nem aula mais aqui”. Aí reprovei, conversei com todos eles, eles me pediram 

uma segunda chance, eu ainda dei uma segunda chance, mas veio recorte e cola da internet e 

eu mantive a nota. E foi desse jeito mesmo, não tem nenhuma linha. Tem a Jamile, o Ambrósio 

e o Carlos, acho que Natan também, que foram meus alunos nesse ano. Mas esses três eu lembro 

porque ficaram depois meus colegas e ninguém ficou com rancor, ninguém chutou nada. Só 

que é o seguinte, quando eu dei aula no outro semestre de História da Matemática, logo que 

entraram “Georgia pelo amor de Deus não me reprova de novo não”. 

 Eles entenderam ? 

 Eles entraram desse jeito e eu falei “Ué, só você fazer a pesquisa”. De fato, eles fizeram uma 

pesquisa muito de nível médio e eu não reprovei porque, no mínimo, eles fizeram um trabalho 

igual trabalho de grupo de ensino médio. Mas essa é a tônica, eles não têm uma competência 

de pesquisador, de aluno investigador, para um texto, ler um artigo. O pessoal da Pedagogia, 

como não sabe muita matemática, nas disciplinas pedagógicas não tratam, por exemplo, 

desenvolvimento da criança, do que o Piaget tinha de matemática na sua teoria, não trabalham 

com a didática matemática... Pessoal da didática dá didática, não dá didática da matemática. De 

currículo dá currículo, não dá o currículo da matemática. 

 Ah, entendi. 

E a pedagogia não quer saber, eles acham tudo... E o pessoal da matemática, nas aulas que eles 

tinham de Cultura e não sei o que, eles faziam grupo com o pessoal da Pedagogia e embarcava 

com a turma da Pedagogia. Mas isso é uma deficiência do curso. Nós ainda temos um esquema, 

não é 3 em 1, mas é assim: Matemática pra lá... tanto que quem dá a parte pedagógica da 

Matemática é a Pedagogia. Eu, a Gabriela e o Novaes éramos os professores que davam a parte 

pedagógica. Eu acho que eu sou a única concursada, eu e o Novaes, para conteúdos 

pedagógicos. A Gabriela acho que é para cálculo ou alguma coisa assim. Então as pessoas 

práticas de ensino é o pessoal da matemática. A prática de ensino à avaliação é dar uma aula de 

matemática. Estágio é alguém de Matemática e a avaliação é dar uma aula de matemática. Não 

se discute a pedagogia, não se discute prática de ensino. Eu já estou na UERJ há cinco anos e 

já pedi para dar Prática I, já pedi para dar Estágio, mas isso sozinha né? 

Entendi. 

As outras pessoas dali, do perfil dos professores, só eu e a Gabriela somos de Educação 

Matemática, só nós duas, o resto é tudo de Matemática, Estatística. Agora entrou o Paulo 

Roberto que é História da Matemática e o Novaes saiu. Novaes saiu essa semana. É esse perfil 

que nós temos. A Pedagogia, quando eu reprovei, ela brigou mais comigo do que a turma da 

Matemática. Eu não reprovei a turma inteira, mas reprovei algumas. E elas acharam um absurdo 

“Nossa, mas eu já dou aula, como que vem essa professora me reprovar?”. Aí eu fiz ao contrário, 

falei “Não vou deixar uma professora de primeiro segmento ensinar matemática errado”. Aí a 
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Pedagogia não gostou. A Matemática absorveu e eu não tive que explicar muito, a Pedagogia 

faz tipo assim “Ah esse pessoal da Matemática...” 

Entendi. Você sofreu preconceito dos dois lados? 

De todo canto, de todo lado. E iam agravando, já era difícil dar aula de Disciplina Pedagógica 

e ainda mais sofrendo racismo, essa discriminação de “Ai como que tem doutorado?”. E assim, 

o aluno falou, mas os professores acharam que eu era aluna do mestrado, acharam que eu era 

concursada. Foi um tempo até me absorverem. Essa experiência foi a minha primeira, eu entrei 

lá em setembro de 2014, tive essa turma de Etnomatemática.  

Sua primeira turma ? 

Minha primeira turma. E por que essa atitude? Eu não tinha saído de 30 anos de magistério no 

primário, com mais de 20 anos de formação de professores nas costas, para aluno querer me 

encarar. Eu já dei aula para pós-graduação e tudo. E não ia ser aluno... eu dou aula para o quinto, 

não, dou aula para o sexto período, estão no sexto período e iam querer fazer isso comigo? Não 

deixei mesmo. Uma vez eu me sentei, conversei com eles, perguntei assim “Vocês acham que 

isso foi atitude? Vocês são alunos da universidade, é disciplina tal.”, expliquei tudinho. Da 

mesma forma teve uma aluna da Pedagogia que chegou para mim assim...eu dei 2 para ela... 

“Professora, a senhora me deu 2?” e eu falei “Não, você me deu 2, você só me deu 2% do 

conteúdo, então eu dei a nota do que você me deu. Mas você pode me dar mais”. Aí eu conversei 

muito com ela, ela foi fez uma pesquisa. Na monografia ela me aceitou como orientadora, a 

monografia dela foi sobre a prática de matemática na escola de educação infantil. Thaíssa, que 

trabalha na Escola da Travessa em Laranjeiras. E ela me apresentou o trabalho, eu dei uma nota 

para ela e perguntei “Quanto você dá?” e ela falou “Eu dou 10 porque eu me empenhei muito, 

fiz tudo e não sei o que”, aí eu falei “Eu te dou 8 porque você ainda tem algumas incorreções, 

mas vamos fazer uma média? Você vai ficar com  

Legal! 

Tranquilamente. Eu resolvo isso tudo na conversa. Eu não reprovo ninguém, eu só fiz isso nessa 

turma que foi um marcador. Ou eu fazia isso e marcava a minha posição na UERJ ou ... 

Você acha que teria problemas nos outros semestres? 

Eu ia ter problema para todo lado. Na xerox eles já “Ai meu Deus, sua fama te precede Georgia” 

e eu digo “Pois é, mas a fama dos alunos que tiraram 0 vocês sabem qual foi?”. O tempo inteiro 

é isso, uma guerra de representação. No departamento eu sou a única professora negra, eu fui 

professora primária muitos anos e isso não se discute na escola. Agora tem sete professores 

negros e negras na faculdade, mas eles são todos da Pedagogia. E assim, onde é que absorve 

negro? Na Pedagogia. Na Matemática ainda não tem. E eu participo de palestras na Fiocruz, 

“Mulheres na Ciência”, na própria UERJ, “Mulheres na Ciência”. E eu digo “Eu não sou 

cientista, eu não sou matemática, eu sou professora. Eu não vivo de pesquisa em matemática 

pura para descobrir novos campos conceituais, nada disso. Eu só dou aula. Mas para o cientista 

fazer a pesquisa dele e descobrir novos campos, ele precisa de uma professora. E para o 

cientista, homem ou mulher, se não gostar de matemática não vai ser cientista. Se não gostar de 

matemática, de física, das ciências. Então nós somos a porta de entrada. As minhas aulas são 

todas em torno disso. Isso foi uma atitude que é um marcador na minha vida. 

E foi um marcador na UERJ também ? 

Com certeza. No departamento. Agora eu acho que a turma toda... ainda mais agora com a 

pandemia eles vão esquecer, porque não vão ver, não sabem quem é. Isso vai virar uma lenda 

urbana. E eu espero não ter mais que fazer isso, até porque eu tenho outras... agora eu sou 

coordenadora de curso, converso com os alunos desde a hora que entram, eles vão me 

conhecendo mais. Quando eu entrei para a coordenação de curso, ao invés de ficar fazendo 

trote, eu fui e me apresentei para todo mundo. Então agora é só aqueles desafios né? As 

disciplinas pedagógicas de Matemática parecem que todo mundo pode dar e eu tenho muito 

problema com isso. Não pode.  
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Entendo. 

Por exemplo, eu falo para os meus alunos fazerem estágio no curso normal para aprender a 

matemática desde o seu início, a matemática escolar, para ver como que trabalha. Porque eles 

só sabem dar aula no sexto ano, eles não sabem dar aula no quinto, no quarto... de matemática. 

Entendi. 

E aí eles não sabem tirar uma dúvida. Se uma criança não sabe números primos lá no sétimo 

ano, eles não sabem como é que se ensina números primos. 

 Isso é um problema mesmo. 

Aí dá aquela decoreba, não sabe construir aquele conceito. Não sabe construir o conceito da 

fração, das operações e isso para mim é muito precioso. E assim, a professora primária tem que 

saber, mas quem ensina para ela é alguém de Matemática né? 

 E como é importante... 

 Pois é. E é aquele negócio “Falta base”, falta alguém que saiba ensinar a base né? 

 Isso a gente ouve muito.  

Estou cansada de ouvir “A professora não tem base”, mas quem fez esse estrago na vida dela, 

quem ensinou mal, foi alguém de Matemática, não foi ela. Ela entrou na escola sem saber e saiu 

da escola além de não saber, odiando. A culpa é de quem? E eu estou muito à vontade porque 

eu estou na licenciatura em Matemática e na Pedagogia. Estou na formação inicial. Então a 

gente pode fazer algumas intervenções para ver se modifica um pouco. 

Com certeza. Era mais isso mesmo Georgia. Eu estava precisando saber essa situação 

porque eu lembro que a gente comentou, mas na hora a gente acabou entrando em outro 

assunto e eu falei “Gente, eu esqueci de perguntar para a Georgia o que ela fez. Se ela 

falou com os alunos depois, como é que foi esse retorno”. Mas então foi tranquilo, você 

conversou com eles e eles entenderam. 

Entenderam. Não ficou ninguém morrendo de raiva de mim, aquela coisa rancorosa, não ficou. 

Claro que eles não gostaram, não vou dizer que gostaram, mas tipo assim “é fácil”, eles riram 

disso. Até o Carlos falou assim “Tirei 10 em Cálculo e olha onde eu tirei nota baixa, mas eu 

sou bom, eu sou matemático”, mas eles acusaram o golpe. No período seguinte eles não fizeram 

mais isso. Aprenderam e repetiram Etnomatemática. 

Agora eu entendi, agora ficou claro para mim. Georgia, muito obrigada.  Um abraço. 

Tchau. 

Tchau. 
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