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RESUMO  

 

A presente pesquisa monográfica visa discutir, sobre alguns aspectos com ênfase na 

Etnomatemática por meio da análise bibliográfica como metodologia; trago também um pouco 

sobre a minha trajetória. E correlaciono a Etnomatemática com Decolonialidade.  Percebemos 

como resultados que a Etnomatemática e a Decolonialidade sempre estiveram ligadas desde sua 

origem. Conclui-se que a disposição da Etnomatemática defende a empatia, ou seja, o 

reconhecimento do outro, sua cultura, suas práticas e suas raízes. Reconhecendo que dessa forma 

aprimora-se o olhar pedagógico no intuito de auxiliar no processo de formação e pensamento 

crítico dos indivíduos, o que é o resultado de uma troca de conhecimentos e vivencias. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática; Pesquisa Bibliográfica; Decolonialidade. 
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ABSTRACT  

 

The present monographic research aims to discuss, on some aspects with emphasis on 

Ethnomathematics through bibliographic analysis as a methodology; I also bring a little about 

my trajectory. And I correlate Ethnomathematics with Decoloniality. We perceive as results that 

Ethnomathematics and Decoloniality have always been linked since their origin. It is concluded 

that the disposition of Ethnomathematics defends empathy, that is, the recognition of the other, 

his culture, his practices and his roots. Recognizing that in this way the pedagogical look is 

improved in order to assist in the process of training and critical thinking of individuals, which is 

the result of an exchange of knowledge and experiences. 

 

Key-notes: Keywords: Ethnomathematics; Bibliographic Research; Decoloniality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) / Monografia se trata de uma Pesquisa 

bibliográfica, na qual se tem como objetivo: refletir sobre a Etnomatemática e a decolonialidade 

e suas contribuições para a educação, fazendo também uma breve descrição da trajetória de 

formação acadêmica da autora, com ênfase na Residência Pedagógica correlacionando-a a 

Etnomatemática. Através de uma metodologia que utiliza a revisão bibliográfica em 

Etnomatemática, apresentar como alguns autores selecionados significam a Etnomatemática, a 

citar Ubiratan D´Ambrosio, Bill Barton, Sônia Maria Clareto e Maria Cecilia de Castello Branco 

Fantinato e relacionar a Etnomatemática com a Decolonialidade. Esta última autora citada é a 

orientadora desta Monografia e a autora que indicou as obras a serem selecionadas para este 

trabalho.  

No primeiro capítulo, descrevo minha trajetória na Residência Pedagógica. No segundo 

capítulo, detalho a significação dada pelos autores citados acima, que são essenciais para a 

minha compreensão a respeito da Etnomatemática. Nas considerações finais, correlaciono a 

Etnomatemática com a Decolonialidade por meio do olhar dos autores Maria Cecilia Fantinato e 

Adriano Vargas Freitas (2021) com o objetivo de correlacionar essas duas vertentes do 

conhecimento, apontando de que forma essas duas teorias se encontram.  

Cada obra selecionada foi lida e relida de maneira compreensiva, no sentido utilizado na 

Metodologia Qualitativa para análise de textos, para se ter percepção do significado geral e das 

particularidades que cada autor oferece sobre a Etnomatemática. Logo depois, foram 

identificadas as ideias centrais de cada texto e foi realizado uma leitura transversal para a 

elaboração do material presente neste trabalho. Ao final, se procurou articular a literatura com as 

próprias vivências da autora e se desenvolveu uma síntese interpretativa. 

Como início da descrição da minha trajetória, conto um pouco a respeito de minhas 

experiências e vivências durante a graduação e como minhas opiniões foram mudando ao longo 

do curso de Pedagogia. Essas vivências se deram nas disciplinas do curso, nos estágios 

obrigatórios e optativos em escolas particulares e públicas em vários segmentos da Educação. 

Como por exemplo na Educação Infantil por meio de uma Bolsa de Iniciação Cientifica (PIBIC) 

na Creche UFF (2019) (relatórios nos apêndices 01, 02 e 03) e o Ensino Fundamental I em 

Educação Especial por meio de Estágio Remunerado da Secretaria de Educação da Prefeitura de 

Niterói (2017-2019) (relatórios nos apêndices 04) e no Colégio Ágora, uma Escola 

Montessoriana, por meio de Estágio Remunerado da própria instituição (2020-2021). 
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A Educação Especial, sempre participou da minha trajetória escolar e do meu processo 

formativo, uma vez que vivenciei as dificuldades de aprendizado como educanda desde a 

infância; antes, durante e depois do meu diagnóstico de Dislexia realizado por fonoaudióloga em 

2005 quando tinha nove anos (anexo 01). Os percalços que enfrentei fizeram-me sensível às 

necessidades de meus alunos, para os quais busco ser a resposta que eu mesma nunca tive. 

Busco, também, auxiliar os pais, mães e demais responsáveis pelo educando nos caminhos 

alternativos de aprendizado de seus filhos porque sempre relembro os obstáculos que meus pais 

enfrentaram e até hoje enfrentam, pois meu pai e meu companheiro que até hoje me ajudam com 

os estudos referentes à graduação e, inclusive, à esta monografia.  

Participei de atividades com Bolsa de Pesquisa em diversas fases do curso de graduação, a 

citar os projetos de pesquisas: a Educação de Mulheres em Espaços de Privação de Liberdade 

(2018), a Residência Pedagógica (2018-2019), Tendências da Produção em Etnomatemática dos 

Congressos Brasileiros (2019-2020), Marcas da Produção Acadêmica Brasileira na Pesquisa 

Etnomatemática Europeia: um movimento decolonizador? (2020-2021) e Marcas da Produção 

Acadêmica Brasileira na Pesquisa Etnomatemática Europeia (2021-2022). Os três últimos 

foram proporcionados por meio da bolsa de Iniciação Científica via Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), instituição à qual sou muito grata por me 

permitir pesquisar temas tão relevantes para a minha formação acadêmica e para a Educação 

brasileira.  

Todas essas atividades acadêmicas influenciaram na minha formação e na maneira como 

fui percebendo e internalizando minhas experiências pessoais com teorias, métodos, filosofias, 

vertentes pedagógicas e ideológicas, as quais fui conhecendo durante a minha graduação. 

O Grupo de Pesquisa em Etnomatemática da UFF (GETUFF) foi criado em 2004 e é 

atualmente coordenado, entre outros, pela professora, doutora e pesquisadora Maria Cecilia 

Fantinato, que é minha orientadora como bolsista CNPq e orientadora desta Monografia. Sua 

orientação me incentivou a participar do grupo de pesquisa (GETUFF) por meio do qual pude 

entrar em contado com a Decolonialidade.  

Esse grupo reúne pesquisadores e professores com o interesse em se aprofundar em 

Etnomatemática e é coordenado, atualmente, por sua fundadora e pelo professor doutor Adriano 

Vargas Freitas. Em 2020, o grupo passou a se dedicar mais à Decolonialidade pelo fato de seus 

participantes e coordenadores identificarem a potencialidade das ideias decoloniais para a 

própria Etnomatemática. 

A Etnomatemática, segundo Bill Barton, é a ferramenta usada por D’Ambrosio para 

incentivar que a devida importância seja dada as culturas originais, e valorização da própria 

cultura, esse movimento vem se expandindo pela necessidade de várias civilizações se libertarem 
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ideologicamente de seus colonizadores (BARTON, 2004). Movimento esse que precisa ser 

valorizado e continuado para que essa libertação realmente ocorra, porém, muitas pessoas ainda 

não conseguem perceber a importância desse movimento por não identificarem que ainda estão 

vivendo uma colonização ideológica. Essa colonização está tão enraizada que acontece e se 

propaga sem que as pessoas compreendam e, ao não perceberem, as pessoas nunca poderão lutar 

contra ela.  

A Etnomatemática foi essencial para que eu pudesse entender esse movimento colonizador 

que percebo ser invisível para muitos. Por isso, optei por iniciar minha Monografia por 

intermédio da Etnomatemática para defender minhas ideias em relação a essa colonização 

ideológica. Sendo essa a trajetória que percorri para pensar dessa forma atualmente, é natural 

que minha Monografia esteja organizada dessa maneira, se tornando tão necessário esse 

movimento decolonizador. 

 

 

2 PRIMEIRO CAPÍTULO - TRAJETÓRIA DA PESQUISADORA  

 

 

Ao longo da minha formação, a Decolonialidade sempre esteve presente tendo em vista 

que, na graduação em Pedagogia na Universidade Federal Fluminense (UFF), esse olhar 

decolonizador, que leva mais em consideração o nosso povo e os nossos problemas sociais. 

Linhas e vertentes pedagógicas que priorizam as condições educacionais encontradas no nosso 

país, do que modelos educacionais europeus, que alguns tentam vender como soluções para os 

nosso problemas sociais e educacionais sem levar em consideração tudo que foi tirado de nós 

através da colonização e dos problemas estruturais, que até hoje nos assombram por serem 

decorrências de medidas que não levaram em consideração nosso povo, e sim tratados 

internacionais priorizando acordos comerciais.   

Ao ser convidada para participar do Grupo de Etnomatemática da UFF (GETUFF), pude 

entrar em contato com a Etnomatemática. Através desse grupo, também fui apresentada à 

decolonialidade, onde foi possível perceber que ambas sempre estiveram presentes no meu 

curso, pois suas perspectivas respeitam a cultura e as vivências do educando.  

Incentivada pelas discussões no grupo de pesquisa sobre Etnomatemática e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), o GETUFF e o Grupo de Pesquisa em Educação de Jovens e Adultos 

(GPEJA), à luz do texto “Paulo Freire e a Pesquisa Narrativa (Auto)Biográfica: diálogos entre 

leitura do mundo, de si e de trajetórias de formação” (HENRIQUES; GUIMARÃES; 

RODRIGUES; 2021), e incentivada pela minha orientadora Maria Cecilia, comecei a escrever 
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sobre a minha trajetória acadêmica, destrinchando como algumas experiências que tive durante a 

graduação me fizeram entender melhor como funciona a educação no Brasil e ajudaram a me 

tornar a pessoa que sou hoje.  

 Muitas coisas mudam durante a nossa graduação. Contudo, sem dúvidas, o que mais 

muda nesse processo somos nós mesmos. A nossa forma de pensar muda, tal como a forma que 

vemos o mundo, como entendemos os acontecimentos, os nossos interesses, as formas de tomar 

decisões, os medos, as angústias, as ansiedades; a nossa forma de nos relacionarmos com o 

mundo, de tentarmos achar soluções para os problemas cotidianos e para questões maiores que 

envolvem nosso trabalho, ou até mesmo a educação com a qual sonhamos durante a graduação. 

Começamos a entender melhor “as verdades” que fomos conduzidos a acreditar, quais 

“verdades” nos foram impostas pelo meio, bem como o que nos é intrínseco e o que nos é 

imposto pela sociedade ou cultura local. Começamos a perceber que existem outras formas de 

ser no mundo, outras culturas, outras formas de pensar e agir. Começamos a perceber que “o 

certo e o errado” é uma questão extremamente relativa e que está diretamente ligada à cultura de 

um determinado povo, localidade e religião.  

A escrita sobre si e de si deveria ser algo mais fácil, mais fluido, mais tranquilo e que nos 

remetesse a menos medos de nos aprofundarmos em nós mesmos. Ao longo de nossa formação, 

somos desmotivados a escrever sobre nós mesmos. Por mais que pareça ser o mais fácil quando 

estamos aprendendo a escrever, somos desincentivados a isso durante toda nossa formação. Isso 

acontece desde o Ensino Fundamental, quando começamos a ter aulas de redação e somos 

orientados a não usar a pronome “eu”. Quando estamos estudando para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), que pode nos abrir as portas para a universidade, somos orientados o 

nunca escrever a pronome “eu” na redação, ou em qualquer texto dissertativo-argumentativo, e 

que devemos defender nossas propostas e pontos de vista sem falar de nós, inclusive sem citar 

experiências pessoais diretas. Acredito que seja por isso que quando nos pedem para escrever 

sobre nós, ao final da graduação, temos tanta dificuldade. Até mesmo em relatórios de estágio, 

alguns professores nos orientam a falar de nós mesmos na terceira pessoa.  

 Aprofundando-me mais em cima nessa questão do estágio, já estagiei e trabalhei em 

vários lugares. Considero esses lugares essenciais para todos os estudantes de graduação em 

Pedagogia da UFF, por serem lugares diretamente ligados a UFF, como o COLUNI (Colégio 

Universitário Geraldo Achilles Reis – colégio de aplicação da UFF) e a Creche UFF (Creche 

Flor de Lis). No COLUNI, trabalhei através do Programa de Residência Pedagógica e na Creche 

UFF, trabalhei como bolsista. Porém, meu primeiro estágio na área da educação foi em 

Educação Especial, através da Fundação Municipal de Educação (FME) do município de 

Niterói, o mesmo que nasci, que moro atualmente e onde está localizada a Faculdade de 
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Educação da Universidade Federal Fluminense (FEUFF), na qual estou em processo de 

formação.  

Apresento abaixo o relato de uma experiência formativa no Programa de Residência 

Pedagógica do qual participei de agosto de 2018 a janeiro de 2020. Tanto o projeto de formação 

dos alunos inseridos no Programa como nossas ações de bolsistas na escola, seguiram os 

percursos de uma Educação Estética, entendendo que nós nos tornamos professores num 

continuum e inacabado processo que nos coloca em constante aprendizado de si e de nossas 

ações no mundo. Buscamos, na Pedagogia de Projetos, a forma metodológica de produzir 

Experiências Sensíveis (BONDÍA, 2002) que promovam aprendizagens pelas vias do 

pensamento crítico e da invenção (KASTRUP, 2004). O projeto aconteceu no diálogo 

permanente entre os alunos bolsistas e a professora regente da turma, que faz a ponte com o 

projeto pedagógico da escola. O tema norteador de nossas ações foi a Memória.  

Nesse Programa, tínhamos que nos reunir com a orientadora do projeto e com todos os 

bolsistas que, assim como eu, também estavam vinculados ao Programa de Residência 

Pedagógica. Através dessa reunião geral e do levantamento das nossas disponibilidades e das 

turmas do COLUNI que poderiam ser acompanhadas pelo Programa, nos separamos em grupos 

menores para implementar os projetos na escola.  

 Nesses grupos menores de bolsistas, realizamos reuniões de planejamento por meio das 

quais, junto com a professora da turma, tecemos um projeto que tivesse relação com o resgate e a 

valorização da cultura afro-brasileira. Tal atividade consistiu em trabalhamos com as crianças 

sobre o Jongo, jogo ou dança de roda de origem africana, onde os mestres jongueiros inventavam 

os contos e cantigas, enquanto os outros formavam uma roda. Então, um casal de cada vez 

entrava na roda e dançava, o par sapateava, gingava e girava. Quando a escravidão acabou, 

muitas famílias continuavam fazendo rodas de Jongo em casa e muitas dessas rodas eram nos 

morros do Rio de Janeiro, principalmente em regiões como A Pedra Sal. Lá, os velhos mestres 

jongueiros fundaram as primeiras rodas de samba. Esse jogo e ritmo deu origem ao samba e está 

diretamente ligado à capoeira.  

Demos início às atividades resgatando memórias pessoais e familiares através de “objetos 

de memória afetiva”, onde cada aluno foi convidado a trazer algum objeto que remetesse a 

alguma memória pessoal ou coletiva do grupo familiar. Posteriormente, compartilhamos as 

experiências sobre o objeto para que suscitassem lembranças de afeto. Trocamos vivências, 

entrelaçando essas lembranças, construindo juntos uma teia de memórias tecida com barbante 
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(figuras 1 e 2)1.  O barbante azul presente nas figuras abaixo são as cordas que representam as 

conexões que formam a Teia das Memórias.   

 

 

Figura 1 – Atividade com objetivos de memória afetiva. 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Figura 2 – Alunos, graduandos bolsistas e professoras compartilham experiências.  

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Falamos sobre como as memórias podem estar vívidas em nós ou quase apagadas, 

levantando e abaixando a nossas teias de memorias para deixar a reflexão lúdica. Falamos, 

também, sobre a importância de estar sempre relembrando as memórias coletivas e culturais do 

nosso povo, revisitando atividades marcantes da nossa história, como o Jongo, e nossas heranças 

culturais e histórias (figura 3). 

 
1 Todas as fotos incluídas nessa Monografia foram autorizadas pelos responsáveis pelas crianças e tiveram o 

cuidado e evitar a identificação clara de cada aluno. 
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Figura 3 – Cordas azuis que representam a Teia das Memórias. 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Pedimos para que as crianças fizessem uma produção individual de como foi a experiência 

de participar da atividade da Teia Das Memórias, descrevendo em uma folha como eles 

contariam daquela vivência para uma pessoa que não estava na sala e que fizessem um desenho 

para que essa pessoa pudesse visualizar a atividade (figura 4). 

 

Figura 4 – Crianças realizando produção individual sobre a Teia das Memórias  
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Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

 

Essa atividade nos permitiu construir tanto o conceito como deu sentido à palavra 

memória. Em continuidade com a proposta, optamos pela ancestralidade Afrodescendente e 

trouxemos o Jongo como dispositivo acionador dessa memória, proporcionando experiências 

sensíveis tais como dançar, cantar, desenhar, escrever e compor um jongo escrito e ritmado 

coletivamente. Para introduzir o tema lemos junto com as crianças o livro “Jongo” de Sonia 

Rosa, que fala das origens e da forma de cantar, jogar e dançar o Jongo, (ROSA, 2004) e 

produzimos, junto com as crianças, materiais sobre a leitura realizada (figura 5). 

 

Figura 5 – Crianças realizando produção individual sobre livro “Jongo” de Sonia Rosa.  
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Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Exercitamos a escrita e a expressão oral como criação, abdicando das tradicionais 

perspectivas que tomam a representação como forma para os fazeres escolares. Nessa trama, 

recebemos a visita de um grupo de brincantes de Jongo, que contou histórias reveladoras da 

importância cultural do jongo assim como o modo de resistência à escravidão. Ouvimos e 

produzimos contos para entendermos a origem do Jongo. Conhecemos referências históricas, 

como a Tia Maria do Jongo. Tivemos um breve contato com a capoeira e com o samba (figura 6 e 

7). 

 

Figura 6 – Cantando e dançando Jongo. 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 
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Figura 7 – Cantando e dançando Jongo. 

 
Fonte: arquivo pessoal da autora 

 

Construímos acordos mútuos para tornar nossos encontros mais agradáveis, respeitando 

uns aos outros no grupo. Esses acordos proporcionaram momentos de reflexão e aprendizado 

sobre o convívio no coletivo. Através dessas atividades entramos em contado com as vivencias 

pessoais dos alunos, com as suas escritas, seus universos imaginários e valorizamos memórias 

coletivas para que percebessem que estas fazem parte de suas memórias individuais, o que nos 

tornam parte de uma sociedade que tem muitas histórias comuns. Histórias por vezes esquecidas 

com o passar dos tempos. Como bolsista pude relacionar minhas vivências pessoais e meus 

aprendizados teóricos na construção de práticas educativas.  

A autora Maria Cecilia Fantinato em 2020 nos fala sobre a importância do regate da nossa 

história cultural, para a valorização da nossa cultura e cumprimento da lei Lei 10639/03: 

 

Alguns estudos têm abordado as contribuições da Etnomatemática para a 

inclusão da História e Cultura Africana em sala de aula, atendendo à Lei 10639/03. O 

trabalho de José Bicho de Oliveira (2012) é um exemplo, trazendo o jogo Mancala 

como uma possibilidade pedagógica a ser explorada nas aulas de Matemática, 

valorizando saberes de matriz africana e integrando-os ao currículo escolar. 

(FANTINATO, 2020. p. 158) 

 

Assim como José Bicho de Oliveira (2012) trabalhamos e relacionamos a prática da 

Etnomatemática com Jongo e com a atividade das teias de memória, com objetivo de trabalhar a 

Lei 10639/03 referente a inclusão da História e Cultura Africana em sala de aula. Por meio dos 

estudos dessa área pude perceber que o projeto em questão cumpre com o objetivo deste trabalho 
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que é de refletir sobre a Etnomatemática e a Decolonialidade e suas contribuições para a 

educação. 

 

 

3 SEGUNDO CAPÍTULO – COMO OS AUTORES SIGNIFICAM A 

ETNOMATEMÁTICA 

 

 

 Esse capítulo visa aprofundar as ideias de alguns autores de referência na 

Etnomatemática, em algumas obras selecionadas. Em primeiro lugar exploraremos o autor 

Ubiratan D’Ambrosio em suas obras “O Programa Etnomatemática: uma síntese” de 2008, 

“Etnomatemática e História da Matemática” de 2009 e “Como foi gerado o nome 

Etnomatemática ou Alustapasivistykselitys” de 2018. Em segundo lugar, serão discutidas as 

ideias do autor Bill Barton em seu texto “Dando sentido à Etnomatemática: Etnomatemática 

fazendo sentido” de 2004 e traduzido pela autora Maria Cecilia Fantinato. Dando continuidade 

seguiremos com a autora Sônia Clareto em seu texto “Conhecimento, Inventividade e 

Experiência: potências do pensamento Etnomatemático” de 2009 e encerraremos a discussão dos 

autores selecionados de Etnomatemática com a autora Maria Cecilia Fantinato em seus textos: 

“A construção de saberes matemáticos entre jovens e adultos do Morro de São Carlos” de 2004 e 

“Etnomatemática e Educação: alguns caminhos trilhados pelas pesquisas” de 2020. 

 

 

3.1 Ubiratan D’Ambrosio 

 

 

Ubiratan D’Ambrosio (1932 - 2021) foi um matemático e professor, pesquisador 

universitário brasileiro conhecido por seus estudos sobre a forma de oferecer uma aprendizagem 

em matemática de maneira mais humanizada aos educandos, por meio da Etnomatemática 

D’Ambrosio defende que a prática cultural do dia a dia do educando seja respeitada e ampliada 

por meio dos conhecimentos escolares e acadêmicos, transformando a aprendizagem em algo 

mais próximo e prazeroso, tornando o educando capaz de solucionar questões do seu cotidiano 

através de suas raízes culturais e conhecimentos científicos, acadêmicos e matemáticos. 

Graduou-se em Matemática (1955) e fez seu doutorado (1963) pela Universidade de São Paulo. 
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Atuou nas áreas de História e Filosofia da Matemática, de História e Filosofia das Ciências, de 

Etnomatemática, de Etnociência, de Educação Matemática e de Estudos Transdisciplinares. 2 

Para entender melhor o que seria Etnomatemática e as intensões de Ubiratan D’Ambrosio 

ao criar o Programa Etnomatemática, priorizei como base três de seus textos para meu 

embasamento teórico com objetivo de escrever sobre Etnomatemática na perspectiva deste autor, 

sendo eles “O Programa Etnomatemática: uma síntese” de 2008, “Etnomatemática e História da 

Matemática” de 2009, e por fim, “Como foi gerado o nome Etnomatemática ou 

Alustapasivistykselitys” de 2018. 

D’Ambrosio (2008), através do estudo do texto “O Programa Etnomatemática: uma 

síntese”, afirma que o Programa Etnomatemática é um programa de pesquisa em história e 

Filosofia da Matemática, com implicações pedagógicas, que se situa em um quadro muito 

amplo. Tem por objetivo maior dar sentido a modos de saber e de fazer das várias culturas e 

reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como famílias, comunidades, 

profissões, tribos, nações e povos, executam suas práticas de natureza matemática quais como 

contar, medir, comparar e classificar. 

Os pesquisadores sentem que a maior dificuldade da pesquisa é de se liberarem da postura 

disciplinar, onde procuram explicar e entender o saber e o fazer de outras culturas segundo 

categorias próprias da matemática acadêmica. A Etnomatemática e a Educação Matemática têm 

objetivos semelhantes, pois o educador tem que ter um olhar para diferentes ambientes culturais 

e de sistemas de produção, que capacitará o educando para melhorar processos necessários para 

a sobrevivência onde está inserido, valorizando sua cultura e dando-lhe senso de pertencimento. 

O principal para a Etnomatemática é observar diferentes culturas, para a análise de 

sociedades que se localizam fora do eixo branco-colonizador, eurocêntrico. A tendência da 

Etnomatemática é procurar nas tradições e práticas populares e nas profissões ligadas ao 

abastecimento das comunidades a correlação entre o conhecimento científico e o prático.  

Um bom exemplo de pesquisa em Etnomatemática é o cultivo do arroz que examina o 

importante papel dessa produção na economia e nas bases do sustento do povo brasileiro, 

relacionando sua cultura, com sua economia e o abastecimento do mercado alimentício. Também 

se pode utilizar os conhecimentos da Etnomatemática como instrumentos matemáticos para 

estudar a participação das técnicas de cirurgias cardíacas de coração aberto, a partir da 

observação e análise das técnicas de como são tomadas as decisões, as maneiras de se fazer uma 

sutura, o que permitiu uma análise observacional.  

O objetivo desse modelo educacional ou educação Multicultural deve possibilitar ao 

indivíduo comunicar-se com a sociedade dominante, a fim de que as suas crenças e modos de 

 
2 Dados fornecidos pelo Currículo Lattes do autor (http://lattes.cnpq.br/1531403209010948 ) acesso em 31.01.2022 

http://lattes.cnpq.br/1531403209010948
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fazer facilitem sua interação com a sociedade. Por não conhecer seu aluno e suas práticas, o 

professor tende a levar sua forma de fazer como verdade absoluta e imutável, isso é um dos 

maiores problemas da educação, sendo assim, para não cometer esse erro, o professor deve estar 

aberto às ideias e modos que evidenciam as vivencias dos seus educandos.  

Dessa forma os grandes objetivos do Programa Etnomatemática na educação é propor 

outras formas de investigação que não sejam apenas quantitativas, levando em consideração suas 

culturas, uma vez que o Programa é eminentemente qualitativo, e que a matemática tem o 

privilégio de se relacionar com todas as áreas do conhecimento.  

O grande desafio da filosofia é o de lidar com diferentes contextos culturais e o que se 

entende por um conceito matemático, onde as culturas têm sua filosofia própria e sua história 

própria, tendo seu próprio viver e seu próprio fazer. O que se pode conseguir é alguma 

semelhança nas formas, mas nunca nos conceitos, podendo incorrer em uma tentativa de 

tradução de ideias destorcidas e desconformes.  

De acordo com o autor, se corre o risco em Educação Matemática de se fazer uma 

educação de reprodução esperando que os alunos procurem soluções antigas para problemas 

novos. Que ao sair da escola serão subordinados, passivos e desprovidos de espírito crítico. 

Propondo que a alternativa é orientar o currículo matemático para a criatividade, para a 

curiosidade, e para a crítica e questionamento permanentes, contribuindo para a formação de um 

cidadão na sua plenitude, e nunca para ser um instrumento do interesse, da vontade das classes 

dominantes (D’AMBROSIO, 2008, p.13). 

O autor afirma também que é ilusório pensar que a matemática é o instrumento de acesso 

social e econômico, como proclamam os teóricos que defendem conteúdos como sendo os 

determinantes dos programas escolares. Reconhecendo que a matemática tem muita importância, 

mas desde que devidamente contextualizada e não engaiolada em seus princípios de rigor e 

precisão. Podendo efetivamente, ser instrumento para o acesso social.  

É perverso quando a escola usa do modelo tradicional, que consiste em ensinar uma 

quantidade de práticas e regras que depois serão cobradas em exames e testes.  

O autor defende Paulo Freire, Michael Apple, Henry Giroux e outros, ao destacar a 

importância das ideias para uma Educação Matemática, sob os “Aspectos socio-filosóficos da 

Educação Matemática” onde os educadores revelaram uma mudança radical de atitude.  

O programa Etnomatemática revela para o autor uma grande preocupação com a dimensão 

política ao estudar história e filosofia da matemática e suas implicações pedagógicas.  

 

“As pesquisas consistem essencialmente em uma investigação holística da geração 

[cognição], organização intelectual [epistemologia] e social [história] e difusão 
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[educação] do conhecimento matemático particularmente em culturas consideradas 

marginais” (D’AMBROSIO, 2008, p.14-15). 

 

“Culturas consideradas marginais” pode ser entendido como tudo que não é eurocêntrico 

(D’AMBROSIO, 2008).  

 

Segundo D’Ambrosio (2009) em seu texto, “Etnomatemática e História da Matemática”, 

apesar de a Etnomatemática sofrer muita resistência e incompreensão dentro da área da 

Educação Matemática em todo o mundo contemporâneo, a cada dia encontra novos meios de se 

impor e se consolidar. Um dos fatores que impulsionam essa consolidação são os cursos de 

formação de professores indígenas que estão emergindo em diversos países, assim como a 

pesquisa em etnomatemática em universidades conceituadas com a publicação de trabalhos de 

conclusão de curso, como este, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos em revistas 

acadêmicas e publicações indexadas: tanto as mais tradicionais quanto as mais recentes. 

Entretanto, o autor afirma que, apesar desse crescimento, muitos autores ainda afirmam que a 

etnomatemática não é matemática, pois a disciplina tem conceitos enrijecidos, ao contrário da 

etnomatemática, cujo conhecimento dialoga com a sociologia. 

Existem atualmente problemas políticos e educacionais que tiveram sua origem na 

Antiguidade Grega, com Heródoto o “pai da história” ou o “pai da mentira”. No século XV, nas 

Grandes Navegações, quando começou a se discutir o que é civilização e se conceituar o outro 

(diferente) de selvagens ou bárbaros para se referir aos povos colonizados e “descobertos”, isto 

é, invadidos. 

 Com base nisso, o autor nos aconselha que devemos entender a polêmica entre 

criacionismo e evolucionismo assim como polêmicas que defendem a soberania de algumas 

disciplinas. O diferente é rejeitado pelo fundamentalismo, pois requer um olhar sem pré-

conceitos para com o outro - para o novo, ou diferente do habitual.  

 Novas epistemologias necessitam cumprir determinadas critérios para serem 

reconhecidas como ciências. Esses parâmetros são os fundamentos, os objetos de estudo, os 

métodos, a codificação e linguagem específicas, os critérios de validação e uma História, que 

carrega a necessidade da criação nessa nova epistemologia. Porém, ao mesmo tempo que esses 

critérios definem o surgimento de uma nova ciência, a restringem. Essa restrição funciona como 

uma gaiola que impedem as novas ciências de se desenvolverem e chegarem a quem precisa 

delas, que pode ser o educando. Trazer o conhecimento popular para o saber acadêmico é um 

grande desafio, pois precisa seguir o padrão engessado acadêmico, que tolhe a criatividade e a 

liberdade de novos conhecimentos e novas ciências ainda não padronizadas completamente 

como a Etnomatemática. 
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Para compreender melhor os sentidos e percepções que o autor oferece, é necessário 

definir o que é cultura. Segundo D’Ambrosio, “cultura é, muitas vezes, entendida como um 

conjunto de saberes e fazeres, como conhecimento implícito, tradições e comportamento. 

Cultura é uma noção controvertida e problemática.” (D’AMBROSIO, 2009, p.13). 

Essa cultura é formada a partir do “encontro de grupos culturais, que caracteriza os 

momentos de globalização reconhecidos em toda a evolução da humanidade, é a oportunidade 

de, graças a uma dinâmica própria aos encontros, criar o novo.” (D’AMBROSIO, 2009, p.13). 

Esses grupos podem ser, ainda, definidos e associados a: 

 

“Penso em grupos culturais num sentido amplo, associado a identidades diversas, tais 

como idade, classe social, educacional e profissional, gênero e sexualidade, raça, 

nacionalidade, etnicidade, no sentido de compartilhar língua, religião e maneiras de 

agir. Os encontros também são considerados num sentido amplo, que envolve família e 

comunidade, cidade, trabalho, internet. A dinâmica a que me refiro é resultado de 

interação material, como contendas com ou sem armas, e de discursos específicos, tais 

como arte, economia, leis, mídia, política, ciência, religião.” (D’AMBROSIO, 2009, 

p.13-14). 

 

O autor nos oferece três exemplos de como culturas diferentes podem se relacionar. No 

primeiro uma cultura pode eliminar totalmente pela outra, no segunda uma cultura pode 

prevalecer enquanto a outra sobrevive de forma latente e na terceira possibilidade, a que poderia 

ser vista como o ideal de evolução da humanidade, as duas culturas se modificam dando origem 

a uma nova cultura, porém para que esse processo possa ocorrer as duas culturas precisam estar 

abertas para que isso ocorra, renunciando a alguns aspectos de sua cultura para poder incorporar 

novos costumes.  

Segundo o professor, a capacidade de criar, de se adaptar, de coletivizar representações da 

realidade bem como de trabalhar com os modelos resultantes disso são o que resultam no 

conhecimento e fundamentam o comportamento. Com isso o Programa Etnomatemática pode ser 

considerado um grande exemplo daquilo que pode nascer do choque de culturas. Assim como 

determina o autor, “o Programa Etnomatemática pode ser visto como um dos mais significativos 

exemplos do enfoque transdisciplinar e transcultural do conhecimento, que repousa sobre o 

resultado da dinâmica do encontro de culturas” (D’AMBROSIO, 2009, p.14).  

Este Programa de pesquisa também está presente nessa área, pois sua missão é validar 

diferentes modos de saber e fazer de diversas culturas, e reconhecer como cada especificidade 

seja de indivíduos ou grupos, aplicam suas práticas de natureza Matemática, entre ela, contar, 

medir, comparar e classificar.  
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A própria palavra que define o programa nos indica uma tensão, ela foi cunhada desde 

duas palavras o prefixo “Etno” nos indica cultura, enquanto matemática, nos dá a ideia de um 

sistema conciso e fechado, por isso os matemáticos têm tanta dificuldade de pensar fora de sua 

“gaiola”. Para o autor a grande ameaça ao Programa Etnomatemática seria se tornar uma nova 

disciplina, perdendo seu caráter de pesquisa e “engaiolando-a”. 

Para não perder o método de trabalho que caracteriza o Programa é preciso que nos 

façamos três perguntas diretrizes: “como práticas ad hoc e soluções de problemas se 

desenvolvem em métodos?”, “como métodos se desenvolvem em teorias?” e “como teorias se 

desenvolvem em invenções?” Tal como nos indica D’Ambrosio. 

A característica transcultural do Programa Etnomatemática segue três passos, o que foi 

citado acima nas perguntas. Basicamente, como a lida do homem com seus problemas se 

desenvolvem em métodos para resolvê-los, daí segue a observação de métodos e 

desenvolvimentos de teorias o que culmina que das teorias surjam invenções.  

Segundo o autor, a espinha dorsal do Programa Etnomatemática é a etnografia, 

principalmente para entender a geração, a organização intelectual e social, e a difusão e 

transmissão do conhecimento e comportamentos humanos, adquiridos. Podemos trazer a 

analogia do DNA humano como uma forma em que a evolução humana perpassa diversas 

culturas e se desenvolve a caminho de sua sobrevivência e evolução. 

D’Ambrosio, nos lembra da importância da história para um povo, pois a ausência do 

conhecimento de sua própria história gera uma sociedade fragilizada e facilmente alienável que é 

incapaz de desvelar seus próprios horizontes, de resolver seus próprios problemas, sendo 

constantemente ludibriada, necessitando de auxílio do seu dominador (colonizador). Tal como 

uma planta sem raiz, perdida no meio da tempestade, vulnerável à primeira ventania. 

A Etnomatemática nasce com o objetivo de resgatar leituras multiculturais de narrativas 

perdidas, esquecidas ou eliminadas.  

A busca é justamente o resgate de novas perspectivas; novas visões acerca de sua própria 

história, rompendo com as correntes do pensamento europeu que coloniza diferentes narrativas e 

interpretações. D’Ambrosio nos incentiva a ter novas leituras e, uma nova leitura requer um 

novo olhar. Na verdade, uma nova forma de ver implica numa nova forma de pensar, o que por 

sua vez, também é uma nova forma de ser. Contudo o colonizador, quer a uniformidade. O 

professor está propondo o contrário, a incorporação de diferentes formas de ver, pensar e ser. 

Assim, se faz imprescindível a tarefa de construir uma nova historiografia. A palavra 

“historiografia” significa história e grafia, grafia traduz-se do grego como escrita, desenho. 

Portanto o destino de um povo deve se calcar no presente que projeta seu futuro desde a 

compreensão de seu próprio passado. 



 

27 

Definir uma disciplina do conhecimento se mostra um grande desafio, o mesmo acontece 

com a História e com a Matemática. Uma sintetização da História é classificá-la como uma 

narrativa dos fatos, datas, nomes, organização intelectual e social, bem como a difusão do 

conhecimento. No caso do Programa Etnomatemática essa sintetização se faz através da 

matemática ao longo da História. No caso específico desse Programa é o estudo da história da 

matemática. 

O autor entende que, depois de identificado os objetos de estudo, segue-se daí que a 

relação dos fatos, datas e nomes, dependem de registros que são muito divergentes em sua 

natureza. Essa divergência gera diferentes fontes históricas, ou seja, diferentes perspectivas. 

Podemos citar como exemplos de fontes os fatos históricos, as memórias, as práticas, os 

monumentos, os artefatos, os escritos e os documentos. Essas fontes direcionam o pesquisador 

para uma interpretação metodológica e ideológica. Esse direcionamento que as fontes oferecem é 

o que denominamos de historiografia. Logo, podemos concluir que a historiografia, no seu 

fundamento, reproduz uma ideologia e uma filosofia que a sustenta e que, nesse trabalho, é 

proposto como a filosofia da matemática. D’Ambrosio reafirma sua postura ao dizer que ela é 

facilmente identificada com a metáfora da gaiola.  

D’Ambrosio (2009) afirma ainda, que se inspirou em Marc Bloch e Lucien Febvre, 

fundadores da revista Annales d’histoire économique et sociale, em 1929, criando o conceito do 

muro para gerar sua metáfora das gaiolas. 

Dentro do registro da história, as vertentes e as crenças de quem a registra estão presentes 

em suas formas de analisar e registrar os fatos ocorridos, e isso não poderia ser diferente com a 

História da Matemática. Desta forma, a matemática não está acima de características humanas, 

pois ela faz parte da forma de pensar e resolver problemas cotidianos da humanidade, mesmo 

que não seja praticada da mesma forma, pois cada sociedade e cultura tem sua forma de 

“matematizar”.  

A partir desse reconhecimento, o autor inicia uma análise da própria matemática ao se 

questionar “o que vem a ser Matemática”, destacando sua dimensão política e de como seu 

processo tem a ver com o contexto social, econômico, político e ideológico; bem como fatores 

psicoemocionais e espirituais da sociedade pela qual ela foi gerada.  

O autor critica a forma como os primeiros matemáticos foram registrados ao longo da 

história da matemática como gênios, restando apenas a reprodução para os que vierem depois 

deles. Trazendo também uma crítica de como se levavam em consideração fatores 

socioeconômicos, status sociais, para validar ou disseminar conhecimentos ou técnicas 

matemáticas de novos matemáticos.  
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O reflexo da matemática na educação é evidente, percebe-se que o estudante que se 

destaca nessa disciplina é considerado como um gênio, inclusive se abstendo de um bom 

desempenho nas demais disciplinas. Toda essa ênfase no estudo da matemática esconde um 

projeto de educação que visa criar indivíduos obedientes e reprodutores de padrões. Esse 

movimento percebido no pensamento ocidental surge com força na modernidade, exatamente no 

período em que ocorria o iluminismo, no renascimento; movimento esse que, ao romper com o 

misticismo supersticioso, oriundo do pensamento religioso presente na época medieval, aposta 

veementemente na certeza do cálculo para resolver seus problemas cotidianos e inclusive de 

natureza existencial, isso é exposto por D’Ambrosio. 

Toda essa importância que é dada ao pensamento matemático hoje não vem do nada. 

Naturalmente, nada é apenas bom ou ruim, o problema é o ser humano esquecer que, àquilo que 

o libertou ontem, pode ser àquilo que o aprisionará amanhã. A razão moderna, matemática, que 

ontem o libertou dos grilhões da superstição da teologia cristã, hoje se tornou seu cativeiro. 

Fatalmente, o que ocorre na pedagogia é a formação de indivíduos que carecem de pensamento 

crítico resultando na sua subordinação e passividade ao que lhes são impostos.  

O Autor apresenta que apesar das duras críticas, é inegável que a matemática possui seu 

valor e papel de importância ao garantir o acesso social, muito embora o deva ser feito dentro de 

um contexto. Voltemos às críticas, a perversão educacional provocada por essa alienação fora de 

contexto fica evidente quando, esse método de ensino da matemática, que exaustivamente 

adestra o indivíduo nas suas regras e, posteriormente vem a ser cobrado em testes e provas. O 

ensino da matemática nas nossas escolas ainda possui aspectos análogos ao da catequese. 

Há de se esclarecer que os mitos acerca da disciplina e seu ensino são os responsáveis pela 

“blindagem” contra às críticas aos modelos educacionais ao longo da história segundo 

D’Ambrosio. O essencial é perceber que a abertura educacional proposta fundamentalmente por 

Paulo Freire e, posteriormente por outros, só obteve algum reconhecimento, muito recentemente 

na educação matemática. Na área da educação, Marilyn Frankenstein foi uma das primeiras a 

salientar a importância do pensamento de Paulo Freire para a educação da matemática. 

D’Ambrosio conclui a partir desse ponto que, a questão que busca compreender é a dificuldade 

do ensino da matemática em assimilar ideias fundamentais da educação. 

Os abundantes estudos sobre as manifestações matemáticas, presente nas mais diversas 

culturas, são fruto da matemática como uma manifestação cultural o que se pode afirmar como 

essência do pensamento da Etnomatemática. Manifestações matemáticas são muito mais do que 

resolver problemas matemáticos. São também manifestações culturais, tais como trabalhos 

artesanais, artísticos e práticas comerciais e industriais. Dessa forma um dos pontos principais 

para a Etnomatemática é recuperar e incorporar à nossa ação pedagógica.  
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O autor ainda indica que na Etnomatemática, é fundamental entender que a matemática 

escolar é apenas uma das muitas formas de se fazer matemática. Infelizmente, professores de 

matemática que não conhecem essa vertente pedagógica gastam muito tempo querendo apenas 

ensinar o que sabem tornando sua prática desinteressante e obsoleta para o aluno, sendo chato e 

inútil. Ao diversificar os conteúdos propostos, os tornando mais atrativos para o educando, 

podemos, por exemplo, articular os conhecimentos com as decorações dos índios brasileiros e 

com as diversas formas de se construir pipas, também ao comparar as dimensões das bandeiras 

de vários países, bem como encontrar outras formas de comparar medidas. 

Dessa forma fica mais fácil que o aluno perceba que a matemática também vem do saber e 

do fazer do povo no seu cotidiano, e que ela não faz parte de invenções de gênios ou de deuses; 

por fim, que a matemática está em todo lugar, em volta de nós, acessível a todos e que como 

uma grande invenção humana, é baseada no contexto social, político, econômico e ideológico e 

ainda em fatores psicológicos e afetivos (D’Ambrosio, 2009). 

É necessário que a história aplicada à matemática possa enxergar na etnomatemática um 

horizonte. Que possa resgatar o aspecto oral da história, essa passada de pessoa a pessoa, desde 

suas próprias vivências, obras e depoimentos. Há de se ressaltar também a importância da 

iconografia e de monumentos dedicados às personalidades que contribuíram para o 

desenvolvimento e pensamento matemático. E por fim, o levantamento e a promoção de obras de 

interesse matemático em bibliotecas públicas e privadas segundo D’Ambrosio, no seu texto. 

Excursões com uma programação baseada na etnomatemática já tem sido uma realidade em 

países europeus e nos Estados Unidos e tem provado seu valor para o estudo e prática. No Brasil, 

essa prática deveria ser melhor empregada, no sentido inclusive de registro de lugares ricos em 

material histórico e cultural para o programa etnomatemática. 

É evidente que qualquer indivíduo aplica matemática ao longo do seu dia, da sua vida. 

Projetar o futuro, medir, calcular seu tempo e espaço são um belo ponto de partida para uma 

interessante jornada de aprendizagem e aproximação pedagógica. Para reforço do objetivo do 

programa etnomatemática, D’Ambrosio nos fala:  

 

“Repito o que considero o maior objetivo do Programa Etnomatemática, que é entender 

a geração, a organização intelectual e social, e a difusão e transmissão do conhecimento 

e comportamentos humanos, acumulados, em permanente evolução, como um “ciclo 

helicoidal”, ao longo da história das diversas culturas, em busca da satisfação das 

pulsões básicas de sobrevivência e transcendência. Entender essa busca é entender a 

aventura da espécie humana ao longo de sua evolução, isto é, entender os mitos 

fundantes que estão na origem dos sistemas de conhecimento e comportamento, a partir 

da conceituação, da explicação, e da lida com espaço e tempo, que são intrínsecos à 
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busca de sobrevivência e transcendência, ou seja, entender a noções de espaço e tempo 

desenvolvidas por grupos culturais diferentes.” (D’AMBROSIO, 2009, p. 21). 

 

Por fim, D’Ambrosio em seu texto “Como foi gerado o nome Etnomatemática ou 

Alustapasivistykselitys” de 2018, propõe esse termo para tratar de uma área de pesquisa 

emergente. Nos últimos anos, tem-se apresentado um crescente número de livros e artigos 

publicados em vários países, em diversas línguas, com crescente quantidade de dissertações e 

teses sobre esse mesmo tema ao redor das universidades no mundo, o que indica que essa nova 

área de pesquisa se tornou muito promissora.  

O autor nunca afirmou ter sido o primeiro a usar a palavra Etnomatemática, porém o 

significado atribuído por ele é original. Afirmou também que alguém já poderia ter usado esse 

termo, mas que ainda assim, ele nunca a viu sendo usado. Ao longo de sua trajetória, entrou em 

contato com inúmeras ciências que também carregam o prefixo “etno” somado ao nome da 

disciplina, dando alguns exemplos como Etnopsiquiatria, Etnobotânica, Etno-história, 

Etnolinguística e Etnomedicina. Assim como existem vários outros termos usando o prefixo 

“etno”, não seria nenhuma surpresa que esse termo houvesse sido utilizado anteriormente. 

 D’Ambrosio (2018), afirma que não pode ser confundida o uso da palavra 

Etnomatemática com a abordagem Etnográfica ou com o que se pode denominar de uma 

Matemática Étnica. Sendo assim, se conclui que o Programa Etnomatemática possui uma 

perspectiva mais ampla, sugerindo uma discussão sobre a própria natureza do conhecimento 

matemático dando uma atenção à filosofia, à história e à cognição em um sentido que não se 

restringe necessariamente para a filosofia e a história da matemática bem como para as suas 

teorias da aprendizagem.  

 Ao contrário de outras teorias redundantes e tendenciosas, o autor propõe um olhar para 

diferentes formas de fazer matemática, levando em consideração a apropriação da matemática 

acadêmica em diversos setores da sociedade e da forma que diferentes culturas e civilizações 

lidam com as ideias matemáticas. Sendo assim, não é suficiente pegar a forma que uma cultura 

utiliza a matemática e tentar reproduzir fora do contexto cultural, isso não é objetivo do 

Programa, e, segundo D’Ambrosio, leva a usos imprecisos e matematicamente insatisfatórios. 

Para entendemos como são os saberes matemáticos de uma determinada cultura, precisamos 

compreender como esses grupos culturais comparam, avaliam, classificam, qualificam, 

quantificam, contabilizam, medem, representam e inferem, pois essas são as bases de 

sustentação para ideias matemáticas.  

 O autor esclarece que entende as famílias, os amigos, as comunidades, os grupos 

profissionais e as nações como grupos culturais, com o objetivo de identificar formas de saber e 

fazer desses grupos. Destaca, também, que seu interesse sempre foi compreender a natureza do 



 

31 

conhecimento, em particular do conhecimento matemático. Compreende que a matemática faz 

parte de contextos culturais gerais, estando relacionada com a religião, a arte, economia, política 

e organização social. Inicialmente, o Programa Etnomatemática não estava vinculado na geração 

e na organização intelectual e social. Na difusão do conhecimento, porém, esses aspectos se 

tornaram a espinha dorsal do Programa.  

 A Etnomatemática sempre esteve focada no estudo da forma como outras culturas, com 

especial atenção às culturas sem escrita, ou seja, que transmitem seus conhecimentos através da 

fala, como por exemplo culturas baseadas na oralidade e que foram massacradas e 

marginalizadas pela colonização. Esteve, também, preocupada com o entendimento de como 

essas sociedades lidam com quantidades e medições, construções, modo de trabalho, arte, 

artefatos religiosos e simbólicos, calendários e suas práticas cotidianas, sendo assim uma 

descrição etnográfica.   

 D’Ambrosio (2018), tomou a iniciativa de pedir ao comitê do Mathematics and the Real 

World, reunião criada por Boss e Niss em 1978 para incluir “Matemática e Sociedade” como um 

tema no Congresso Internacional de Matemáticos em Helsinki (CIMH). Porém, seus argumentos 

foram obviamente, rejeitados. O tema também se distanciava da matemática em si, bem como da 

História, da Filosofia e da Educação Matemática que, no evento, já possuíam seus grupos 

estabelecidos e a “Matemática e Sociedade” haveria de ser incluída nessas áreas. Depois de 

muita argumentação sobre a essência e o alcance do tema, a oferta foi da inclusão deste em uma 

sessão no pré-congresso, evento satélite, no dia anterior ao Congresso. Boss e Niss foram 

responsáveis pela organização de uma conferência memorável sobre o tema “Matemática e 

Sociedade”, com centenas de participantes, o que, segundo a opinião de D’Ambrosio, foi de 

extrema relevância para propor a questão da responsabilidade social na matemática, um evento 

de importância para estabelecer “Matemática e Sociedade” como um grupo. 

Tempos depois do Congresso, em Cartum, Mohamed El-Tom organizou outra importante 

reunião e, com o apoio da Unesco, apresentou com o tema “Matemática em desenvolvimento em 

países do Terceiro Mundo”. Nesse período o pensador ainda construía sua interpretação sobre o 

saber matemático, pesquisava pela história da evolução da matemática acadêmica na Europa. 

Examinou as dinâmicas culturais no desenvolvimento das civilizações do Mediterrâneo e a 

expansão do cristianismo, mas, o que o mais chamou atenção foi o papel do paganismo nesse 

processo de evolução europeia da matemática acadêmica (D’AMBROSIO, 2018). 

D’Ambrosio (2018), em visitas à Dinamarca e Finlândia se espanta com as culturas pagãs 

da Escandinávia, como por exemplo os Vikings, que detinham uma construção naval, 

instrumentos de navegação e símbolos intrigantes. Sua cosmovisão é diferenciada pois em 

algumas regiões os dias duravam até seis meses e, considerando a importância do tempo e da 
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cosmografia no desenvolvimento das ideias matemáticas. A questão que resultou disso foi a de 

como esse grupo de pessoas pôde formar um sentido para as suas próprias experiências e 

interação cultural com outras culturas ao longo de quase mil anos de conquistas do sul da 

Europa. Nesse caso, o conquistador absorveu a cultura dos conquistados, o que leva o autor 

reconhecer que, ocorrera uma dupla situação do que ele havia visto nas dinâmicas culturais que 

aconteceram na era colonial tanto nas Américas, quanto na África.  

O autor afirma que o fundamental foi compreender como os indivíduos e grupos culturais 

eram capazes de responder às suas unidades de sobrevivência, adequada a cada estrutura de vida, 

e transcendência, específica dos seres humanos, reconhecidamente intrínsecos à natureza 

humana. Unidades essas que encaminham as ações realizadas de forma perene e simbiótica pelos 

seres vivos. Como em resposta às necessidades de sobrevivência e transcendência, o 

conhecimento surge, partilhado pelo grupo cultural; e organizado em formas, estilos e técnicas 

de fazer e de explicar, compreender e aprender. Os sistemas de conhecimento, segundo 

D’Ambrosio, são os complexos dessas respostas, postas por grupos culturais distintos, para 

unidades de sobrevivência e transcendência (D’AMBROSIO, 2018). 

O nome do programa tem a sua origem grega em ethno (para um grupo comumente aceito 

de mitos, valores e comportamentos compatíveis) somado à techné (para maneiras, artes e 

técnicas) e somado à mathema (para explicar, compreender e aprendizagem); juntos formam a 

Etnomatemática. 

É característico de cada cultura se adaptar e desenvolver formas, estilos e técnicas de fazer 

e responder buscando explicações, compreensão e aprendizagem. Assim são os sistemas de 

conhecimento e todos utilizam comparações, avaliações, classificações, quantificações, 

contagens, medições, representações e inferências. A matemática do ocidente é mais um desses 

sistemas dentre tantos outros sistemas de conhecimento. Outras culturas também possuem seus 

devidos sistemas com os mesmos objetivos, outras “matemáticas”, utilizando diferentes formas 

de comparar, avaliar, classificar, quantificar, contar, medir, representar e inferir. D’Ambrosio 

afirma que todos esses sistemas são Etnomatemática, são “matemáticas” de outros ambientes, 

natural e culturalmente diversos e, todos motivados pelas unidades de sobrevivência e 

transcendência. A Matemática corresponde fundamentalmente tanto ao “como” quanto ao 

“porque” (D’AMBROSIO, 2018).  

 

 

3.2 Bill Barton 
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Graduado em Educação pela Universidade de Auckland, M.Sc. Hons (2ª Div. I) 

(Matemática). Professor de ensino médio de matemática e ciências, incluindo aulas bilíngues 

(inglês/maori) pelo Colégio de Educação de Auckland, além de Educação Matemática com 

ênfase particular em questões culturais, linguísticas e sociais. Supervisionou diversos projetos de 

mestrado e orientações de doutorado. Seu tema de doutorado e principal área de pesquisa é 

Matemática e Cultura (Etnomatemática), mais recentemente Especialização em Matemática e 

Linguagem. Realiza pesquisa e desenvolvimento do vocabulário de matemática Maori, 

matemática em línguas não indo-europeias, assim como em projeto de Pesquisa e 

Desenvolvimento em escolas de Manukau, envolvendo as barreiras e oportunidades para o 

desenvolvimento profissional de docentes da matemática em escolas de baixa renda, bem como 

em pesquisar a aprendizagem da matemática para estudantes que não têm o inglês como sua 

língua materna. (BARTON, 2022).3 

 Para esse trabalho discutiremos as ideias do autor Bill Barton em seu texto “Dando 

sentido à Etnomatemática: Etnomatemática fazendo sentido” de 2004 e traduzido pela autora 

Maria Cecilia Fantinato. O autor aponta problemas em relação a contradições no que diz respeito 

ao significado do termo Etnomatemática e a relação deste termo com a Matemática enquanto 

Disciplina Internacional.  

O primeiro está relacionado com a epistemologia da palavra, por decorrência da amplitude 

das ideias sobre cultura e matemática. O autor acredita que “Disciplina Internacional” induz a 

um entendimento reducionista do leitor, excluindo ideias importantes. Outro problema diz 

respeito às ideias filosóficas e ao questionamento se a matemática transcende culturas, pois o 

autor propõe que aspectos filosóficos devam ser discutidos em relação a Etnomatemática nos 

círculos matemáticos. O último está relacionado ao significado da palavra Matemática, pois a 

Etnomatemática muda o entendimento do termo, o que colabora para as discordâncias entre 

matemáticos. Sendo assim, para compreender a literatura matemática é necessário criar uma 

estrutura onde as opiniões divergentes possam ter espaço para seus questionamentos, defendendo 

uma definição de Etnomatemática, testando-a em sua utilização.  

Barton (2004) propõe que cultura e matemática são campos muito diversificados e cita 

como exemplo a psicologia da matemática e a política do currículo de matemática. Cita com 

escritores como Bloor (1976, 1983) Ernest (1991) e Zheng (1994), debatem sobre as bases 

culturais da matemática, enquanto Barrow (1992) e Penrose (1989) debatem sobre uma 

matemática acultural ou pan-cultural. Outros autores fazem o estudo da matemática através da 

antropologia. Uma forma para escrever sobre cultura e matemática é com o objetivo de discorrer 

sobre a evolução da matemática enquanto antropologia social. Outras vertentes defendem as 

 
3 Dados fornecidos do Comitê de Informação e Comunicação Eletrônica 

(https://www.math.auckland.ac.nz/~barton/Barton_info.htm ) acesso em 31.01.2022 

https://www.math.auckland.ac.nz/~barton/Barton_info.htm
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políticas da matemática como consequência da cultura, com o objetivo de investigar caminhos 

percorridos por onde a matemática está afetando outros aspectos da sociedade, e mudando as 

percepções e valores das pessoas.  

Os objetivos das discussões sobre cultura Educação Matemática, podem ser classificados 

em quatro vertentes alguns discutem sobre a própria Educação Matemática para mostrar que ela 

pode ser mais efetiva se for exemplificada em contextos culturais. Normalmente, exploram a 

relação entre o pensamento de alguma cultura e a Educação Matemática. O autor defende essa 

atividade como desenvolvimento de currículo por relacionar a matemática do cotidiano com a 

matemática teórica. Entendendo que essas duas vertentes não devem estar uma contra a outra e 

não devem ser vistas como competição, pois uma precisa se relacionar com a outra.  

Outros estudos têm como objetivo de analisar o modo como a Educação Matemática e 

caracterizada pela cultura da comunidade em questão, estando o modo relacionada a literatura da 

matemática e da linguagem. O modo pelo qual sustenta certos sistemas políticos afetam a 

sociedade exemplificada pela análise de Gerdes na educação matemática pré e pós-

revolucionária em Moçambique, citada por Bill Barton. O quarto grupo da literatura estuda a 

relação entre a matemática e a Educação Matemática. Mesmo sendo menos cultural em sua 

abordagem, discutem o modo como questões teóricas estão relacionadas nas duas áreas.  

Para facilitar o entendimento dessas áreas de atuação, o autor produz uma ilustração onde a 

Filosofia da Matemática está acompanhada da Matemática Cultural, onde essas duas vertentes 

estão relacionadas com a Matemática, que também está relacionada com a Educação Matemática 

através da Política Matemática de Currículo, relacionada também com a Sociedade através da 

Política Social do Currículo de Matemática e Sociologia e Antropologia da Educação 

Matemática, voltando a se relacionar com a Matemática através da Política da Matemática e da 

Antropologia Social  da Matemática.   

O autor Bill Barton (2004) indica uma possível definição do termo Etnomatemática que é 

descrito por autores como Ubiratan D’Ambrosio, no Brasil, Paulus Gerdes em Moçambique e 

Márcia Ascher norte americana. Alan Bishop defende a natureza da matemática em si e o 

conflito cultural dentro dos limites da matemática e da Educação Matemática colocando como 

referência o autor (BISHOP, 1994).  

Barton (2004) define a Etnomatemática questionando seu objeto quando se refere a um 

corpo de conhecimento, a um conjunto de práticas ou a algo diferente, explicando que o objeto 

da Etnomatemática se distanciou de ser a Matemática de grupos culturais específicos. Essa 

mudança está relacionada aos interesses pessoais de cada escritor. De acordo com Barton, 

D’Ambrosio, inicialmente, define Etnomatemática como a forma de matematizar de diferentes 

grupos, ou seja, como esse grupo contam, medem, relacionam, classificam e inferem. Sendo 
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assim a Etnomatemática constituiria práticas com base em conhecimentos de povos indígenas da 

Amazonia, referidos “corpos de conhecimento”. Entretanto, D’Ambrosio também sugere que 

diferentes códigos conduzem a diferentes teorias do conhecimento, desejando veementemente 

argumentar a favor de sistemas de conhecimento nas quais estão definidas as práticas culturais, 

se referindo à Etnomatemática como uma forma de conhecimento que estão em práticas que 

podem mudar com o tempo. Usando a teoria cognitiva assim como a antropologia cultural, o 

autor espera traçar a origem dessas práticas, podendo se gerar uma organização sistemática 

dessas práticas em um corpo de conhecimento.  

Barton (2004) analisa diversos autores em seus escritos, como D’Ambrosio, Paulus Gerdes 

e Márcia Ascher. Reconhece D’Ambrosio como o autor mais fecundo da Etnomatemática, pois 

suas influências estão em quase todos os escritos na área. Naturalmente, o trabalho de 

D’Ambrosio é localizado em quase todas as áreas, principalmente na dimensão sócio-

antropológica entre sociedade e matemática, usando exemplos da matemática cultural para 

ilustrar esse modelo, lidando com a relação entre sociedade e Educação Matemática, usando seu 

modo para analisar o modo como o conhecimento matemático é colonizado, e como ele segrega 

grupos sociais dentro da sociedade.  

Além disso, cita que Paulus Gerdes segue os escritos dessa área através de suas vivencias 

em um país em recuperação em decorrência a uma severa opressão colonial, por isso seu 

trabalho é explicitamente prático quanto político. Seus escritos estão mais relacionados com a 

Educação da Matemática do que da matemática, seus trabalhos têm como preocupação maior 

elaborar a importância da política social da Educação Matemática, discutindo como a Educação 

Matemática pode ser libertadora. Posteriormente, seus escritos de distância da área de currículo 

cultural para se aproximar das temáticas que envolvem as políticas matemáticas do currículo e 

da natureza cultural da matemática em si. Esse autor usa o termo Etnomatemática para descrever 

um movimento que é motivado por objetivos sócio-políticos específicos. 

Por fim, Barton (2004) explica que Márcia Ascher, por sua vez, escreve de forma mais 

completa em relação a Etnomatemática. Estando localizada na área da matemática cultural, a 

autora defende a inclusão de ideias matemáticas de grupos sociais excluídos das discussões sobre 

matemática. Seu objetivo compreender sua própria cultura por meio das diversas culturas, 

iluminado as suposições sobre a cultura distinta, reconhecendo que as ideias matemáticas 

existem em diferentes contextos sociais e econômicos não sendo propriedades exclusivas de 

privilegiados. Propondo que a Etnomatemática pode servir mais indicar interesses em um campo 

maior do que apenas no tema da matemática, propondo incluir o pensamento matemático em 

todos e qualquer contexto em que possa ocorrer.  
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Esses três autores podem ser localizados no Mapa Intencional. Ascher e Gerdes podem ser 

localizados na relação entre Matemática e Educação Matemática e D’Ambrosio na relação entre 

Matemática, Educação Matemática e Sociedade, como demostra o autor por meio de uma figura 

abaixo (figura 08). 

 

Figura 8 – Mapa Intencional. 

 
Fonte: BARTON, 2004, p.45 

 

 

Por meio dos conceitos de Bernstein e de Illich, citados no texto pelo autor, segue que a 

Etnomatemática é a codificação que permite ao um grupo cultural descrever, gerenciar e 

compreender a realidade. Posteriormente, D’Ambrosio argumenta fortemente a favor da 

Etnomatemática como um programa de pesquisa que incorpora a história e filosofia da 

matemática, tornando-a indefinida.  

A Etnomatemática é a feramente usada por D’Ambrosio para incentivar que a devida 

importância seja dada as culturas originais e à valorização da própria cultura. Esse movimento 

vem se expandindo pela necessidade de várias civilizações se libertarem ideologicamente de 

seus colonizadores. Movimento esse que precisa ser valorizado e continuado para que essa 

libertação realmente ocorra, porém, muitas pessoas ainda não conseguem se dar conta da 

importância desse movimento por não identificarem que ainda estão vivendo uma colonização 
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ideológica, tão enraizada que acontece e se propaga sem que as pessoas compreendam, e ao não 

perceberem nunca poderão lutar contra ela.  

A Etnomatemática foi essencial para que eu pudesse entender esse movimento colonizador 

que percebo ser invisível para muitos, por isso optei por incluir na minha Monografia. Por 

intermédio da Etnomatemática, procuro defender minhas ideias em relação à essa colonização 

ideológica.  

O autor explica como D’Ambrosio defende que a relação do conhecimento e sociedade 

deve ser vista de uma forma global com objetivo de reivindicar uma posição e respeito social ao 

conhecimento dos povos de sociedades não dominantes, para D’Ambrosio a Etnomatemática se 

tornou a ferramenta para essa tarefa. Os parâmetros estão cada vez mais claros pelo uso mais 

global do objeto da Etnomatemática (BARTON 2004). 

Segundo Barton (2004) diferente de D’Ambrosio, Gerdes não correlaciona a 

Etnomatemática à sistemas de valores, entretanto, se reconhece que ela pode envolver diferentes 

códigos e convenções. Sendo assim, Gerdes tem pressa em transformar, por meio da Educação 

Matemática, uma cultura colonizada em uma cultura moderna e independente ao utilizar a 

Matemática Mundial, descrevendo a Etnomatemática como um movimente ativo de um ponto de 

vista matemático como parte de uma cultura nativa. Define este momento atual como um campo 

de reconstrução antropológica centralizando a Etnomatemática dentro desse contexto.  

Barton esclarece que Ascher (1986), definiu a Etnomatemática como “o estudo das ideias 

matemáticas dos povos não letrados”, que tem como intenção recorrer a um trabalho etnográfico 

que desvende nossa compreensão de matemática. Assim, a autora acredita que a Etnomatemática 

provoca uma compreensão para um conhecimento estruturado, não somente em sua prática. 

Concordando com D’Ambrosio que as ideias de uma cultura matemática têm “ressonância em 

outras partes daquela cultura” (D’AMBROSIO & ASCHER, 1994, p.6) tendo como intensão 

vitalizar a matemática. Outro problema que a Etnomatemática enfrenta é ideia colonialista de 

que todas as culturas podem ser descritas nos termos da matemática tradicional, dessa forma essa 

vertente evoluiu para um programa de pesquisa com um referencial mais abrangente.  

Para D’Ambrosio é a formação de todo o conhecimento; para Gerdes é a matemática em 

relação a sociedade; e para Ascher são as ideias matemáticas onde quer que ocorra, o problema é 

conciliar essas ideias com o termo “matemática”, onde o Programa Etnomatemática é 

culturalmente delimitado. Uma grande questão em relação a essas discussões está na relação 

entre Etnomatemática e matemática, se seria a Etnomatemática um antecessor, um corpo 

paralelo de conhecimento pré-colonial com respeito a matemática. Cada um desse três autores 

responderiam a essa questão de formas diferentes, porém apenas uma das resoluções para essa 

questão poderia ser uma evolução aplicada aos três modelos onde se percebe que a matemática 
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culta é um corpo fechado, enquanto a Etnomatemática tem uma interação continua a todos os 

membros da sociedade. Para definir a “Etnomatemática como um Programa de pesquisa do 

modo como grupos culturais entendem, articulam e usam os conceitos e práticas que nós 

descrevemos como matemáticos tendo ou não o grupo cultural um conceito de matemática” 

(BARTON, 2004, p.53) 

Os três autores consideravam Etnomatemática, Cultura e Matemática enquanto áreas 

científicas individuais. Com a evolução dos estudos em suas áreas, para todos os autores, tanto a 

Cultura como a Matemática continuaram individuais. O que se modificou foi o caráter da 

Etnomatemática enquanto ciência, que passou a existir como área ligada à programa de pesquisa.  

Para D’Ambrosio, a Etnomatemática sempre ocupou o lugar mais amplo e abrangente, 

englobando as outras duas áreas. Para Gerdes, a Matemática é a disciplina que sempre ocupou 

esse papel de abrangência entre as três. Enquanto para Ascher, nenhuma das três ocupava um 

papel de destaque. Para esta autora, a Matemática e a Etnomatemática possuíam uma 

interligação que se desenvolveu e passou a ser chamada de Etnomatemática como um programa 

de pesquisa. Então, os autores divergem no lugar metafórico ocupado pela Etnomatemática, pela 

Cultura e pela Matemática na sociedade e qual área é mais abrangente ou qual área engloba a 

outra. Contudo, os três concordam que a Etnomatemática, atualmente, deve existir como um 

programa de pesquisa e não como uma área individual (BARTON 2004). 

Pode-se ilustrar a Etnomatemática por intermédio da tecelagem tripla que ocorre em várias 

partes do mundo – Gerdes (1992) e na estatística dos esportes, porque é contemporâneo e 

originário de conceitos estatísticos reconhecidos.  

Na tecelagem tripla o essencial desse exemplo é que a diferença da matemática reside no 

processo de análise na base da linguagem usada para descrever o padrão, e na classificação 

resultante, uma interpretação da Etnomatemática; contempla o estudo de ideias bem como de 

modos de fazer que nos atenta para um olha além dos artefatos ou das práticas dos conceitos que 

estão inseridos neles, evidencia-se a natureza relativa do modo pela qual analisamos as formas, 

nos possibilitando um olhar que aumenta a possibilidade de um pensamento matemático criativo, 

conforme as ilustrações na figura 6, no texto de Barton (2004). 

A estatística esportiva é um exemplo que podemos dar de concepção cultural deferente em 

matemática pois, o olhar diferente que podemos ter e perceber que elas estão em mudança 

continua e acumulativa, ao invés de serem descritores estatísticos, elas são temporárias e é 

esperado que elas sejam indicadores de resultados futuros. Ela revelaria um estudo 

Etnomatemático dessa situação, uma descrição de pertinência em uma explicação não 

padronizada de estatística. A matemática pode levar a mais eficientes métodos para análises dos 

desempenhos esportivos, podendo oferecer uma oportunidade para desenvolver uma teoria sobre 
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a força de uma predição focado em estatísticas cumulativas, como aquelas usadas nos esportes. 

Não é matemática porque é mutável e também não é estatística porque são apenas conjecturas de 

previsões. Então como é uma ‘matemática contextualizada socialmente’, é um exemplo de 

Etnomatemática. Toda matemática contextualizada socialmente, seja etária, étnica, racial, ou 

cultural vem a ser um exemplo de Etnomatemática. (BARTON 2004).  

O autor conclui fazendo uma metáfora com o caleidoscópio para referenciar a diversidade 

cultural do nosso mundo, que pode ser entendida, de diferentes formas, que demostram 

diferentes padrões. A Etnomatemática os possibilita uma compreensão melhor do mundo onde 

vivemos, como nós o entendemos, como os outros veem. 

Esse artigo foi criado por Barton, com o objetivo de cultura e matemática, o artigo faz isso 

reconhecendo as intenções de oradores e escritores, o resultado desse trabalho é a análise e a 

definição de Etnomatemática na perspectiva de vários autores, possibilitando categorizar 

produções a atividades Etnomatemática. Afirmando que a matemática é um aspecto valioso do 

conhecimento humano, e que vale a pena ser tomado como base para outras formas de cultura e 

matemática, reconhecendo ser uma versão limitada de seu potencial, “o objetivo da Educação 

Matemática é promover a compreensão matemática para todos.” É necessário mudar as funções 

da matemática em nossa sociedade para possibilitar esta realização, essa interpretação da 

Etnomatemática para a tarefa da Educação Matemática atendera a essa mudança (BARTON 

2004).  

Parafraseando D’Ambrosio, “A revitalização da matemática através da Etnomatemática 

será o resultado, por que a pedagogia da Etnomatemática é uma pedagogia ativa”. 

(D’AMBROSIO & ASCHER, 1994).  

O autor finaliza o artigo defendendo que “O reconhecimento do componente cultural da 

matemática aumentará nossa apreciação de seu alcance e de seu potencial para prover uma visão 

do mundo interessante, artística e útil” (BARTON, 2004, p.70). 

 

 

3.3 Sonia Maria Clareto 

 

 

Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora e 

do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFJF, atuando nos 

níveis de mestrado e doutorado. Ocupa a coordenação do Programa de Pós-graduação em 

Educação PPGE/UFJF desde julho de 2020. Guarda relevância em educação, e em educação 

matemática, com foco na pesquisa na sala de aula, em especial na sala de aula de matemática, 
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assim como no processo de formação docente, em seus aspectos éticos, estéticos, políticos, 

econômicos, raciais e de gênero. Outros temas de interesse são: a Etnomatemática e 

experimentação com educação em suas desdobras com Arte, Ciência e Filosofia, no encontro 

com Nietzsche, Deleuze e Guattari. Líder do Travessia - Grupo de Pesquisa, cadastrado e 

certificado pelo CNPq, abrigado no Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia 

NEC/FACED/UFJF. Realizou (2014-2016) o pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho, sob a supervisão do prof. Dr. Antônio Vicente Marafioti Garnica. 

Mestrada (1993) e doutorada (2003) em Educação Matemática na Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho. Graduada em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora (1987). (CLARETO, 2022). 4 

          No texto “Conhecimento, Inventividade e Experiência: potências do pensamento 

Etnomatemático” (CLARETO, 2009) da autora Sônia Clareto, percebe-se claramente onde a 

filosofia se encontra com o pensamento do programa etnomatemática. É da natureza do pensar, 

ser pensar crítico, ou seja, de tal forma que coloca as coisas em questão, problematizando-as. 

         A potência inventiva, criadora do pensamento por vezes é enquadrada para atender às 

fundamentações teóricas do rigor da ciência e suas estruturas de validação. Dessa forma a autora 

propõe que se fosse comparada à uma edificação, a fundamentação teórica da Etnomatemática 

não poderia ser análoga à de um edifício. Esse que possui em si uma estrutura sólida que se 

apresenta linear e sistematicamente, tal como a grande ciência. Haveria de ser uma visão onde a 

etnomatemática não segue os moldes da ciência moderna, ela seguiria o oposto ao que o senso 

comum determina como ciência: armação com bases sólidas e suas características racionalistas 

firmes e inabaláveis, europeia, branca, masculina, heterossexual, capitalista, judaico-cristã, 

dentre outras. Mesmo com isso, ela se projeta universal, neutra e perpétua, atemporal, supra-

histórica e trans-humana. Nessa linha, Sonia Clareto nos diz: “Nesse sentido, a etnomatemática 

não pode ser pensada como edificante, mas, antes, como “martelante” acaba por “abalar os 

alicerces” daquilo que se entende por “matemática”. A Etnomatemática seria, pois, não 

edificante.” (CLARETO, 2009). 

            O sentido da Etnomatemática, seu foco, é a diversidade, a alteridade, a diferença; assim, 

na Etnomatemática a diferença encontra seu “lugar” – na pluralização das noções de 

conhecimento, matemática, racionalidade, cognição, aprendizagem, além de evidenciar o plural 

também nas maneiras de conhecer, de viver e de existir (CLARETO, 2009). 

            A questão da Etnomatemática nas possibilidades que se abrem desde um pensar diverso 

do hegemônico cristalizado na tradição do pensamento ocidental nos encaminha a compreendê-

la como variação, como diversidade, como diferença. Compreendida dessa forma, a 
 

4 Dados fornecidos pelo Currículo Lattes da autora (http://lattes.cnpq.br/6083484672796020) acesso em 31.01.2022 

http://lattes.cnpq.br/6083484672796020
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Etnomatemática só brota como pensamento quando apresenta um aspecto de “pensamento que 

faz pensar” (DELEUZE), como provocadora e como abertura de possibilidades, ela surge numa 

dinâmica epistemológica e cognitiva. Sonia Clareto se refere às filosofias contemporâneas da 

diferença como potências para nutrir uma discussão no sentido de “contribuições teóricas”, 

indica o pensamento do filósofo Frederich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) como provocativo e 

incentivador, bem como o filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) como interlocutor da empreitada. 

Insistentemente a autora reforça que não é uma questão de construir base sólida de 

fundamentação teórica para a Etnomatemática, mas, é uma questão de abordar pensamentos 

provocadores de abertura e possibilidades outras que as tradicionais. 

              O foco é se nutrir, abrir possibilidades de pensar e não uma escolha de qual seria o 

“melhor” pensamento para construir bases sólidas para a Etnomatemática. Os dois pontos 

trabalhados no texto são: a questão da diferença e/ou pluralização e a questão da experiência. 

Inclusive, a diversidade se dá na e através da experiência, como personalíssima, não como algo 

generalizante. 

No texto a autora reforça a importância de se questionar:  as concepções de 

conhecimento para se pensar a questão do pensamento matemático; também as concepções de 

cognição e de aprendizagem. Assim é possível se pensar as diversas formas de conhecer as 

maneiras de existir, concepções de subjetividade, que colocam em questão a noção do sujeito do 

conhecimento em confronto com a de sujeito que experimenta. 

               Sobre o conhecimento, na tradição ocidental desde Platão até a modernidade, ele é 

referente a um “re-conhecer” a coisa, no conhecer há sempre uma referência fundamental ao que 

já é conhecido. Sobre essas bases bem estruturadas teoricamente que são expostas suas verdades 

e somente a partir delas que qualquer outra verdade deve se confrontar. Bem, nesse sentido, o 

pensamento do filósofo alemão Nietzsche, cria um diálogo com a tradição ao criticar essa 

maneira de entender conhecimento. Tal como no texto da Sonia Clareto, deixemos o filósofo 

dizer, em A Gaia Ciência, no fragmento 355, do Livro V: 

 

Esta explicação eu encontrei na rua; ouvi alguém do povo dizer: “Ele me 

reconheceu” -: então me perguntei: o que entende mesmo o povo por “conhecimento”? 

O que quer ele, quando quer “conhecimento”? Não mais do que isto: algo estranho deve 

ser remetido a algo conhecido. E nós, filósofos – já entendemos mais do que isso, ao 

falar de conhecimento? O conhecido, isto é, aquilo que estamos habituados de modo 

que não mais nos admiramos, nosso cotidiano, alguma regra em que estamos inseridos, 

toda e qualquer coisa em que nos sentimos am casa: - como?! Nossa necessidade de 

conhecimento não é justamente essa necessidade do conhecido, a vontade de, em meio a 

tudo que é estranho, inabitual, duvidoso, descobrir algo que não mais nos inquiete?” 

(NIETZSCHE, 2005, p.251) 
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           Esse aspecto de buscar o conhecido no desconhecido é muito aplicado em algumas 

pesquisas em Etnomatemática que, buscam a matemática ocidental em contextos socioculturais 

diversos. Dessa forma talvez ela deixe de compreender àquilo que respectivamente acontece 

naquela sociedade estudada. Assim busca legitimidade da própria perspectiva ocidental.  Nesse 

reconhecimento, o que está em jogo é uma perda de saberes produzidos por outros grupos 

socioculturais. Desde esse ponto que a autora busca o pensamento de D’Ambrosio (2004), que 

ele diferencia o que ele nomeia como Programa Etnomatemática de outras vertentes, pois o 

Programa Etnomatemática tem como referências categorias próprias de cada cultura, pensando a 

espécie humana na sua propriedade de busca de satisfação nas pulsões de sobrevivência e 

transcendência. 

              Nesse sentido, o pensamento questionador, tal como o do filósofo alemão Nietzsche 

que, questionou as estruturas da ciência de sua época, pode nos oferecer uma perspectiva outra, 

são muitas as possibilidades, os olhares, as interpretações. Para ele, o valor único é a vida em 

suas diversas manifestações. Nessa crítica, a noção de verdade fica abalada, em seguida o 

conhecimento passa a ser avaliado pelo seu valor, passa a ser subjetivo, e não neutro, imparcial 

ou objetivo. O pensador abre fendas para produzir e deslocar outros pensares. A genealogia é 

apresentada como proposta que nega qualquer fundamento universal, não se trata de ser uma 

simples resolvedora de problemas, como a lógica moderna, ela se joga no questionar da própria 

questão. A noção do valor é central para se discutir o conhecimento.               

               Depois dessa crítica, a provocação seria pela busca do lugar da matemática nesse 

contexto de múltiplas verdades, o papel da Etnomatemática seria re-colocar a matemática 

ocidental como uma Etnomatemática, assim, a matemática serviria como uma linguagem para 

certo fim e não ontologia. 

                Sobre o pensamento etnomatemático, Sonia Clareto diz ser mais potente para combater 

contemporaneamente as crises de verdade, de conhecimento e de racionalidade; é abridor de 

perspectivas que enfrentam críticas feitas ao conhecimento no caso de sua neutralidade e 

objetividade. Possibilita abordar o conhecimento sob o aspecto da invenção e problematização e 

não mais como re-conhecimento ou repetição dos sentidos. O conhecimento como o que 

possibilita outros sentidos, outras perspectivas para a cognição e aprendizagem. Sobre a 

cognição, a abordagem de Virgínia Kastrup aliada com a filosofia da diferença de Gilles Deleuze 

potencializa o olhar de como o caráter questionador e a Etnomatemática são apresentados no 

texto de Sonia Clareto. 

             Do campo da invenção faz parte a cognição e não do reconhecimento nos indica Kastrup 

(1999, 2000, 2001, 2005), por assim ser, não se trata de segurança, similitudes e aproximações; 

muito menos seria a relação entre sujeitos e objetos, pois tanto eles seriam efeitos de práticas 
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cognitivas. É no espanto do desafio do novo, do desconhecido que somos colocados diante da 

possibilidade de invenção.  

             De forma geral, compreende-se a aprendizagem como a transformação de algo 

desconhecido para algo conhecido; sendo assim, a figura do aprendiz, geralmente a criança, é 

levado a passar por um longo processo de “aprendizagem” visando, ao maturar, atingir a forma 

do pensamento do adulto – a maturidade cognitiva, a racionalidade adulta, a abstração perfeita e 

a conscientização racional. Essa compreensão universaliza e sufoca o múltiplo e o diverso o que 

limita e muito o pensamento etnomatemático. 

             Desse modo a proposição de uma outra concepção de cognição, feita por Kastrup, que ao 

diversificar os caminhos e multiplicar os fins do processo cognitivo, quebra a linearidade e a 

unicidade da cognição; promove uma significante abertura para o pensamento etnomatemático. 

Apresentando assim a aprendizagem como um processo de invenção de si e do mundo. 

             Para a questão da experiência, tal como apresentada por Larrosa (2002) desde o 

pensamento dos filósofos alemães Nietzsche e Heidegger – seria na experiência que se dá o 

processo de aprendizagem e cognição; a invenção de si e do mundo, onde o “si mesmo” não 

segue os moldes do sujeito da modernidade. Esse sujeito moderno, transcendental, sujeito do 

conhecimento: que por sua vontade é autônomo, descolado da experiência ele conhece através 

do reconhecimento. O sujeito do conhecimento é fundamentado numa racionalidade soberana da 

lógica moderna, enxerga-se acima dos sentidos, das emoções, dos prazeres, do imprevisível, da 

imanência, ou seja, se vê acima da vida, tal como é pensada em Nietzsche. 

              Pensar na experiência assim é pensar em uma nova epistemologia, um saber da 

experiência; um saber fundamentalmente existencial. Foi na modernidade do pensamento que o 

saber da experiência, aquilo que antes era nomeado pathei máthos – aprendizagem por e no 

fenômeno, a experiência humana como forma de conhecimento – sofreu uma perda para o 

mathema – estudo, conhecimento, ciência. 

               Seguindo a vontade da autora, o ponto potente do pensamento discutido no texto 

merece ser reforçado. A noção de conhecimento como invenção em detrimento do conhecimento 

como re-conhecimento produz uma força para pensar os saberes “do outro”. Pensar o 

conhecimento como inventividade cria uma atitude de abertura e disposição para o novo, para o 

inesperado, para o diferente, para outras leituras e perspectivas; para outra interpretação. É 

pensar a aprendizagem e cognição como invenção de si e do mundo, como co-existência; pois 

não há uma matemática em um “mundo-fora”, supra sensível, pronta para ser conhecida. Não há 

também um “eu” preparado para o conhecer. A Etnomatemática co-pertence a esse mundo, haja 

vista que é percebida nessa existência. 
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3.4 Maria Cecilia de Castello Branco Fantinato 

 

 

Graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980), 

tem mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1987) e 

doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (2003), incluindo a realização de 

Doutorado Sanduiche na Rutgers University (NJ, USA), em 2001. Realizou pós-doutorado na 

Universidade de São Paulo (2011) e na Universidade de Lisboa (2011-2012). Professora titular 

da Universidade Federal Fluminense, atua na Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. 

Criadora e coordenadora o Grupo de Etnomatemática da UFF (GETUFF) desde 2004. Possui 

experiência em Educação e desenvolve pesquisas nos temas de: Etnomatemática, Educação 

Matemática, Educação de Jovens e Adultos, formação de professores, além de decolonialidade. 

(FANTINATO, 2022)5 

Maria Cecilia Fantinato (2004) em seu texto “A construção de saberes matemáticos entre 

jovens e adultos do Morro de São Carlos” tem como objetivo discutir questões conflituosas que 

se apresentam aos pesquisadores de Etnomatemática, estando envolvidas com as relações entre 

conhecimento e cultura. A Etnomatemática defende que diversos grupos culturais sejam vistos 

como detetores de outras formas de praticar seus conhecimentos matemáticos, dentro de suas 

culturas, resolvendo problemas matemáticos do seu cotidiano. Essas diversas formas de 

matematizar inspiram pesquisadores de diversas áreas a correlacionar os conhecimentos dessas 

culturas com suas áreas de pesquisa, principalmente dentro das áreas diversas como a da 

educação, antropologia, psicologia e a cognitiva. 

Destaca que os primeiros estudos em Etnomatemática se fizeram presentes em contextos 

culturais diferentes do ambiente acadêmico ou escolar, nas práticas cotidianas dos grupos 

estudados.  

Antes da disseminação do termo Etnomatemática inúmeros pesquisadores tentaram 

definir o seu significado, a autora cita alguns dos nomes usados por esses autores:  

 

Zaslawsky em 1973 – sociomatemática; D’Ambrosio em 1982 – matemática 

espontânea; Posner em 1982 – matemática informal; Carraher em 1982 e Kane em 

1987 – matemática oral; Gerdes em 1982 – matemática oprimida; Carraher em 1982, 

Gerdes em 1985 e Harris em 1987 – matemática não-estandardizada; Gerdes em 1982 

 
5 Dados fornecidos pelo Currículo Lattes da autora (http://lattes.cnpq.br/8341268660622707) acesso em 31.01.2022 
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e 1985 – matemática escondida ou congelada; Mellin e Olsen em 1986 – matemática 

popular; Sebastiani em 1987 – matemática codificada no saber-fazer (FANTINATO, 

2004. Pág. 114). 

 

Ao tentar produzir uma solução que universalizasse seis atividades matemáticas em todas 

as culturas: contar, medir, localizar, desenhar, jogar e explicar, Maria Cecilia descreve que o 

autor Alan Bishop (1988), defendendo a perspectiva de diferentes matemáticas e não apenas uma 

forma de se fazer matemática, sendo criticado por ter atribuído à tecnologia simbólica, também 

conhecida como matemática, como fator propulsor e posição privilegiada do desenvolvimento 

cultural. 

A autora destaca Ubiratan D’Ambrosio, como o principal sistematizador do termo 

Etnomatemática, pois ele descreve que “Etnomatemática é a arte ou técnica (techné=tica) de 

explicar, de entender, de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um contexto cultural 

próprio (etno) (D’AMBROSIO, 1993, p.9) 

Sendo assim, o autor enfatiza que: 

 

Etnomatemática não é apenas o estudo de “matemáticas das diversas etnias”. Para 

compor a palavra etno matemática utilizei as raízes tica, matema e etno para significar 

que há várias maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e 

de conviver (matema) com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade 

(etno) (D’AMBROSIO, 1996, p.111-112). 

 

A autora cita Paulus Gerdes (1995) e Gelsa Knijnik (1996) para dar exemplos de 

dimensões políticas na Etnomatemática, pois “Gerdes tem uma perspectiva educacional 

libertária, onde insere um dos objetivos da Etnomatemática: o de buscar a melhoria do ensino de 

matemática, implantando-o no contexto cultural de alunos e professores.” (FANTINATO, 2004. 

p.116). Por meio de Knijnik, explica em sua pesquisa junto aos com membros do movimento dos 

sem-terra, no sul do Brasil, aborda a face política da Etnomatemática sendo essa:  

 

“(...) a investigação das tradições, práticas e concepções de um grupo social 

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

o trabalho pedagógico que se desenvolve com o objetivo de que o grupo: a) intérprete e 

decodifique seu conhecimento; b) adquira o conhecimento produzido pela matemática 

acadêmica e estabeleça comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento 

acadêmico, analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes. 

(FANTINATO, 2004, p.88)” 
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A autora Maria Cecilia Fantinato escreve o texto “Etnomatemática e Educação: alguns 

caminhos trilhados pelas pesquisas” (FANTINATO, 2020) com o objetivo de descrever o que é 

Etnomatemática de acordo com autores que são os pilares conceituais para as iniciamos uma 

pesquisa em relação a Etnomatemática. Além disso, a autora questiona como é possível 

relacionar a Etnomatemática com a Educação, quais caminhos têm sido trilhados pelas pesquisas 

nesta área e, se é possível um trabalho pedagógico nas séries iniciais na perspectiva 

etnomatemática.  

 Iniciando seu texto através da definição de Etnomatemática feita por D’Ambrosio e 

diversas definições elaboradas por vários pesquisadores desse campo, relaciona a 

Etnomatemática com a Educação e as dificuldades e as contradições dessa relação. Descreve, 

inclusive, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) por meio de uma abordagem teórica e finaliza 

sinalizando algumas alternativas para a prática pedagógica nos primeiros segmentos.  

 A autora descreve que:  

 

“(...) Mais do que definir “matemáticas” de grupos específicos, o autor busca adotar 

uma perspectiva ampla, próxima de uma teoria de conhecimento, o Programa 

Etnomatemática. A influência das ideias de D’Ambrosio na educação, particularmente 

na educação matemática, foi muito grande, chegando a estar presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997).” (FANTINATO, 2020, p 150).  

 

Em seu texto, Fantinato explica como o trabalho de Paulus Gerdes investigava como 

ocorria a modelagem dos artefatos artesanais como a cestaria, que é farta de elementos 

geométricos. Por meio da manutenção desses conhecimentos e costumes, seria possível 

reconstruir ou descongelar o pensamento matemático dos povos colonizados permeados de 

técnicas antigas de cestaria.  

A autora destaca a visão política de Eduardo Sebastiani Ferreira a respeito da 

Etnomatemática por contribuir para o processo de descolonização através da visibilidade de 

saberes tradicionais que estavam “codificados no saber-fazer”. Por vezes, a comunidade não 

identifica seus saberes como conhecimentos matemáticos, por isso é necessário que um 

pesquisador de fora daquele ambiente e oriundo de pesquisas culturais em matemática perceba 

essa relação.  

Fantinato nos esclarece que Bill Barton define etnomatemática como um Programa de 

Pesquisa da forma como grupos sociais entendem, articulam e utilizam teorias e práticas que os 

matemáticos definem como Matemática. Sendo assim, a Etnomatemática teria como objetivo 

descrever e compreender as maneiras pelas quais acontecem os fazeres de pessoas que não 

acreditam estar praticando matemática.  
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É citado pela autora, inclusive, como Alexandrina Monteiro e Jackeline Mendes alertam 

a respeito dos que possuem familiaridades com o que é considerado matemática não seja feita 

somente pela matemática acadêmica, defendendo que o significado e forma de compreensão 

sejam validados e legitimados pelas suas práticas e saberes das comunidades estudadas.  

A autora concorda com Sônia Clareto, quando esta afirma que a Etnomatemática é a 

diversidade, variação, que a sua função é sempre questionar a visão única e universal de 

matemática diversificando “as noções de conhecimento, matemática, racionalidade, cognição, 

aprendizagem, além de colocar no plural também maneiras de conhecer, de viver e de existir 

(CLARETO, 2009, p.126). 

Maria Cecilia Fantinato se refere às seis dimensões da Etnomatemática como sendo a 

conceitual, a histórica, a cognitiva, a epistemológica, a política e a educacional, todas 

interrelacionadas onde existem implicações pedagógicas. Isso acontece porque a 

Etnomatemática oferece inúmeras contribuições para o processo de aprendizagem que pode 

ocorrer na escola, trazendo diversas formas de ensinar e aprender matemática através dos 

conhecimentos já existentes naquela cultura. Os problemas que podemos encontrar nesse 

percurso é a homogeneização do currículo que não respeita essa diversidade de saberes. Dessa 

forma, o questionamento que se torna necessário é “como a pesquisa em Etnomatemática tem se 

relacionado com propostas educacionais?” 

Para responder essa questão, a autora elucida trazendo conceitos defendidos por Paulus 

Gerdes, que sugere uma incorporação cultural no currículo e na formação de professores de 

ideias matemáticas de diversas culturas e línguas, livros didáticos que correspondem com os 

saberes populares, aspectos difíceis de serem implementados no Brasil tendo em vista que nosso 

país tende a valorizar um único currículo para toda a nação e uma formação de professores com 

pouca diversidade cultural.  

Elucida, ainda, por meio das ideias de Alexandre Pais, que nos lembra da dificuldade da 

incorporação e ponte entre os saberes populares e o que será ensinado nas escolas. Por vezes, a 

matemática escolar é descontextualizada, desconsiderando a necessidade histórica pela qual uma 

determinada forma de fazer matemática foi desenvolvida bem como a produção e elaboração 

desses saberes e fazeres.  

Correlacionando as ideias de Monteiro e Mendes (2014), a autora entende que “O 

movimento da Etnomatemática é de reverter esta visão totalitária do saber por meio de um novo 

modelo de escola e currículo, que implica em pensar o espaço escolar como um local de diálogo, 

de debate.” (FANTINATO, 2020, p. 152). Esse raciocínio nos faz perceber que é necessário que 

o aluno consiga entender e produzir usando como base conhecimentos escolares, sem que para 
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isso ele precise se distanciar dos saberes, valores e princípios incorporados no seu dia a dia, 

adquirindo a capacidade de criar algo novo e melhor que solucione suas necessidades.  

Uma vez que os saberes e vivencias dos alunos são silenciados, ocorre um impedimento 

para que esse estudante se torne um sujeito autônomo e pensante além do contexto escolar, 

reforçando a sensação de não pertencimento a vida acadêmica.  

Como exemplo de correlação entre os saberes escolares e vivências pessoais, a autora 

Maria Cecilia descreve a experiência de seu orientando de mestrado André Luiz Gils, em 2004, 

um dos primeiros integrantes do Grupo de Etnomatemática da UFF (GETUFF), grupo que  

atualmente faço parte. A experiência consiste em uma aluna da EJA que usou seu conhecimento 

e forma de fazer seu trabalho com cortes de cana de açúcar para resolver problemas matemáticos 

propostos em aula, com objetivo de rever as principais operações com número naturais. O 

educador estava ensinando através da base dez para a resolução de tais problemas, porém a 

aluna, mesmo compreendendo o modo que lhe foi ensinado, optou por resolver os problemas 

matemáticos através da base cinco. No final da aula, o professor perguntou para ela o porquê de 

estar resolvendo através da base cinco ao invés da base dez como ele estava ensinando, a aluna 

relatou sua experiência de contagem de cinco em cinco feixes de cana de açúcar, pois era mais 

fácil transportá-las até o caminhão e assim aprendeu a calcular seu salário diário, que 

correspondia a duzentas canas igual a dez reais. 

Podemos perceber, também por meio dessa experiência, a postura Etnomatemática do 

professor ao respeitar e tentar entender por que a aluna preferia fazer desta forma ou invés de 

exigir que a mesma fizesse do modo que ele estava ensinando, respeitando suas vivências e sua 

forma de aprender aquele que seria um novo conhecimento para ela. Assim, esse professor 

dialogou com seu aluno e aprendeu com ele. A partir dessa experiência, o educador passou a 

apresentar conjuntamente a forma de resolver problemas matemáticos com as formas próprias 

dos educandos. A autora nos traz os conceitos de Domite (2012), que reforça a importância de 

conhecermos a trajetória de nossos alunos para entendermos o que conhecem e como conhecem 

proporcionando uma real transformação na relação educador e educando.  

Outro exemplo citado no texto é quando uma professora de matemática, em espaço de 

privação de liberdade, percebe que seria mais fácil para que seus alunos entendessem a matéria 

de frações por meio das explicações de um senhor que ganhava dinheiro dentro do presídio 

calculando a progressão do regime de pena dos detentos previsto por lei. O interno calculava a 

resposta com as unidades de tempo convertidas, sem usar números. Por meio dessa experiência, 

essa professora e pesquisadora começou a refletir que os professores de matemática também são 

prisioneiros das formas enrijecidas do fazer matemático. Por outro lado, D’Ambrosio (2009), 

defende que a Etnomatemática possibilita a libertação dos profissionais desta área da gaiola 
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epistemológica, essa resposta pode estar entre os educandos nas salas de aula, por meio de novas 

formas de pensar, fazer e criar (D’AMBROSIO, 2009).  

A autora destaca que existem poucos trabalhos em Etnomatemática direcionados para o 

Ensino Fundamental I, questionando o porquê da experiência de vida desses alunos não serem 

consideradas determinantes em seus aprendizados. Afirmando que não lhe cabe julgar esse fato, 

trazendo a possibilidades de abordar a Etnomatemática como contribuição para o ensino nas 

séries iniciais. Exemplificando por meio do trabalho de José Bicho de Oliveira (2012), “trazendo 

o jogo Mancala como uma possibilidade pedagógica a ser explorada nas aulas de Matemática, 

valorizando saberes de matriz africana e integrando-os ao currículo escolar.” (FANTINATO, 

2020. p. 158) correlacionando as raízes socioculturais africanas com as escolas brasileiras. 

A professora Isabel Rodrigues de Lucena e sua equipe de pesquisadores tem 

desenvolvido trabalhos formativos a partir dos saberes das populações amazônicas, nas escolas 

ribeirinhas da região de Belém. Esse projeto tem como objetivo trabalhar os saberes da tradição 

ribeirinha com os conhecimentos dos saberes escolares. Citando também a plantação, a coleta, e 

a comercialização de frutíferas, com seus saberes relacionados à confecção dos meios de 

transporte do açaí, nos períodos das marés e à geografia do rio ou da floresta (BRITO, 2015). 

A autora afirma que os conteúdos matemáticos escolares foram integrados com outras 

áreas do conhecimento como Português, Ciências, História, Geografia, fazendo com que a 

Etnomatemática seja aplicada numa visão de matemática viva, transcultural e transdisciplinar. 

Esse projeto incentiva a valorização dos conhecimentos dos mais velhos pelos mais novos 

criando espaços de trocas de conhecimentos e saberes tradicionais da comunidade por meio das 

experiências dos mais velhos, criando um sentimento de pertencimento daquela cultura por parte 

dos mais novos, relacionando ainda com os saberes tradicionais da escola. Isso evita que os 

saberes tradicionais sejam perdidos através do contato crescente com os não indígenas, cabendo 

à Etnomatemática a difícil tarefa de resgate e valorização da cultura local.   

A pesquisa em Etnomatemática desenvolvida por Kécio Leite tem como objetivo o 

fortalecimento da identidade cultural do povo indígena Paiter, contribuindo para a 

reinvindicação da “existência de um conjunto de saberes e fazeres matemáticos próprios do 

povo, devendo, portanto, este ser inserido na educação escolar das novas gerações como 

contribuição ao fortalecimento da identidade cultural (LEITE; SOUZA FILHO, 2016, p.12). 

Esse pesquisador também desenvolve o trabalho de orientação dos estudantes Paiter que 

estão desenvolvendo pesquisas e materiais didáticos específicos para a língua e os 

conhecimentos dessa cultura, com o objetivo de incluir saberes da cultura dos alunos Paiter nas 

aulas de matemática, de forma a contribuir com a continuidade dos saberes matemáticos 

tradicionais, preparando esses alunos para se tornarem professores nas escolas do povo Paiter.  
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Outra preocupação deste grupo é produzir novos nomes para formas geométricas até 

então desconhecidas, nomeando-as a partir de conhecimentos que as pessoas mais velhas têm 

sobre formas geométricas presentes na natureza (SURUÌ; LEITE, 2018 p.109-110). 

Para finalizar, os autores citados por Maria Cecilia destacam a importância de entender 

que a ausência de correspondências entre ideias e conceitos de duas culturas diferentes não 

significa que existe superioridade de uma sobre a outra. Defendendo defendem a autonomia e o 

protagonismo dos professores indígenas no desenvolvimento de seus estudos e pesquisas em sua 

própria cultura, tendo em vista a construção de uma educação matemática intercultural na 

educação escolar indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue (FANTINATO, 

2020) 

A autora finaliza o texto defendendo uma implementação dos projetos de educação 

escolar em Etnomatemática considerando a interculturalidade, a descolonização e o 

empoderamento dos povos com primordial importância e resgate de suas formas de vivenciar sua 

cultura objetivando sua preservação física e cultural.  

 É possível perceber, por meio da leitura dos textos (FANTINATO, 2004 e 2020), a 

evolução da pesquisadora em relação a sua percepção da dimensão política da Etnomatemática 

correlacionada à sua dimensão pedagógica, onde a autora diz: “concordar com as palavras de 

D’Ambrosio (2001), atribuindo a todas as etapas da pesquisa em Etnomatemática uma função 

de resgate das raízes culturais de um outro, resgate esse que confere poder ao lado 

desprivilegiado.” (FANTINATO, 2004). 

 D’Ambrosio (2001), destaca que uma cultura não precisa ignorar suas raízes para 

reconhecer e respeitar a cultura de outro individuo, essa estratégia promissora é a vertente mais 

importante da Etnomatemática, pois restaura a dignidade de seus indivíduos, reconhecendo e 

respeitando suas raízes culturais. No campo da EJA a resolução de problemas que “fogem da 

matemática convencional, atuaria positivamente num dos maiores inibidores da aprendizagem 

do aluno adulto, que é seu sentimento de autodesvalia.” (D’AMBROSIO, 2001; FANTINATO, 

2004). 

 Segundo o objetivo que proponho nessa monografia – refletir sobre a Etnomatemática e 

a Decolonialidade e suas contribuições para a educação – podemos compreender a 

Etnomatemática na sua dimensão politica auxiliando-nos na formação do individuo e sua 

aprendizagem trazendo e reconhecendo suas raízes culturais para a resolução de problemas 

através dos conhecimentos escolares e acadêmicos garantindo dessa maneira um resgate de sua 

historicidade e de sua alto estima para a auto determinação do seu destino. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: Encontros da Etnomatemática e Decolonialidade 

  

 

 Na travessia desse projeto perpassamos nos textos dos autores como Ubiratan 

D’Ambrosio, Bill Barton, Sônia Clareto e Maria Cecilia Fantinato e foi possível estruturar bases 

mais solidas para compreender aquilo denominado Etnomatemática. Pude perceber também 

através da leitura do texto “A perspectiva decolonial da Etnomatemática como movimento de 

resistência.” De Maria Cecilia Fantinato e Adriano Vargas Freitas de 2021, possíveis relações 

entre a Etnomatemática e a Decolonialidade e será trabalhado a seguir. 

 Sendo assim Fantinato e Freitas em 2021 fundamentam seu artigo em quatro ideias 

centrais para correlacionar essas duas vertentes do conhecimento, que são elas a Etnomatemática 

e Decolonialidade;  

(a) historicamente, as produções em etnomatemática têm apresentado resultados 

de pesquisa sobre conhecimentos que podem ser entendidos como matemática; (b) uma 

das potências da etnomatemática é a de romper com uma visão arraigada de matemática 

única, idealizada, ahistórica, elitista, eurocêntrica, aproximando-se, portanto, de uma 

proposta decolonial, ao reconhecer e valorizar os muitos saberes presentes nas práticas 

sociais; (c) o processo histórico de colonização implicou em conquistas territoriais e na 

destruição das raízes culturais dos povos colonizados, como forma de eliminar sua 

historicidade, e (d) A crescente participação de pesquisadores provenientes dos 

movimentos sociais nesta área pode contribuir para evitar tais contradições. 

(FANTINATO; FREITAS, 2021, p.1) 

 

 Ressalta-se no texto a necessidade de questionarmos as aproximações entre as duas 

vertentes do conhecimento, a Etnomatemática e a Decolonialidade. Também é necessário que se 

busque em que medida a Etnomatemática vem representando uma dinâmica de questionamento 

na educação matemática. Nesse caso, pude absorver o “perspectivismo” desde a Filosofia 

contemporânea da diferença (Nietzsche/ Deleuze) que, em detrimento de uma “verdade” 

universal, pronta e acabada, inquestionável, propõe o questionamento sobre o valor de uma 

determinada coisa ou conhecimento. Em auxílio, compreendo que, para que haja diálogo entre 

saberes e práticas, esse “passo à trás”, de crítica à “verdade”, nos leva mais adiante, pois, ao 

contrário da Ciência, e, no caso da monografia, o da Matemática Ocidental; o intuito seria o de 

universalizar sob a égide do pensamento colonizador eurocêntrico, que nutri um achatamento das 

diferenças na sanha de conquista e afirmação, inclusive sobre a roupagem de outro processo,esse 

econômico, denominado de capitalismo, percebemos essa sanha de dominação, o que nos 

mantém aquém. 
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 Esse tema, que leva o nome do texto “A perspectiva decolonial da etnomatemática como 

movimento de resistência” (FANTINATO; FREITAS, 2021), vem sendo aprofundado por 

grupos de pesquisa do Brasil; no caso da minha própria experiência, através da minha 

orientadora Maria Cecilia Fantinato e pelo Grupo de Etnomatemática da UFF (GETUFF) no qual 

ela é criadora e coordenadora. A resistência referida no movimento, é compartilhada por 

diversos posicionamentos que percebem na visão de colonialidade, um grande problema da era 

moderna. Desse modo, o processo histórico de colonização há de ser compreendido por àquilo 

que: implica em conquistas territoriais e na destruição das raízes culturais dos povos 

colonizados, como forma de eliminar sua historicidade. Nas antigas colônias permanece, 

portanto, a colonialidade do poder (QUIJANO, 2000). 

 D’Ambrosio (2001), em seu texto nos indica mais um aspecto de aproximação entre a 

Etnomatemática e a Decolonialidade quando toca no ponto da dimensão política, pois é o próprio 

da e na reflexão sobre a descolonização, bem como no assegurar e reconhecer as diversas raízes 

culturais dos indivíduos. Essa associação entre a Etnomatemática e a Decolonialidade, desde o 

início, já estava presente na pesquisa em etnomatemática, já possuía o aspecto de um movimento 

de resistência, já era uma perspectiva decolonial (FANTINATO; FREITAS, 2021). Contudo, se 

a investigação for dependente das estruturas da matemática ocidental como forma de legitimar 

saberes dos grupos sociais ou, se a perspectiva for de uma investigação “extrativista” (SANTOS, 

2019), há o perigo de reforçarmos as “velhas” estruturas colonizadoras do conhecimento 

(QUIJANO, 2005). 

 Para trabalhar melhor essa contradição apresentada, no texto, os autores citam 

Boaventura de Souza Santos (2019, p.42-43) para analisarmos àquilo que ele denomina linha 

abissal – “marca a divisão radical entre formas de sociabilidade metropolitana e formas de 

sociabilidade colonial que caracterizou o mundo ocidental moderno desde o século XV”. A linha 

abissal divide um, em dois mundos de dominação. Resumidamente, um lado da linha goza dos 

direitos da equivalência e reciprocidade, o lado metropolitano; enquanto o lado colonial, por não 

possuir integralmente a humanidade, é inconcebível qualquer equivalência ou reciprocidade. 

 Porém essa não é a visão que compartilho ou busco, a perspectiva do trabalho sempre foi 

de acusar e enaltecer a importância da Etnomatemática no processo de aprendizagem, assim, a 

etnomatemática pode ser considerada como um “movimento decolonizador” (BERNALES; 

POWELL, 2018). Não há uma “verdade”, mas a valorização do conhecimento matemático de 

grupos em situação de subordinação (FANTINATO; FREITAS, 2021).  Dessa forma, como os 

autores, penso que um dos objetivos da etnomatemática seria questionar o mito eurocêntrico que 

é exigido nos currículos escolares. Perde-se assim, pela matemática, a ideia de neutralidade e de 

que ela transcenderia a cultura (POWELL; FRANKESNTEIN, 1997). Para Sonia Clareto (2009), 
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os etnomatemáticos devem questionar a ideia da matemática universal e ahistórica, para buscar a 

pluralidade das noções de conhecimento, racionalidade, cognição, aprendizagem, e, matemática. 

 Como processo interno, a redação desse trabalho foi transformadora, tal como a pesquisa 

em Etnomatemática há de ser sempre. A consideração da alteridade, do outro, é de suma 

importância para o desenvolvimento da empatia, o que torna o olhar pedagógico ainda mais 

potente e penetrante, para que assim possa auxiliar no processo de formação e independência de 

pensar dos e nos indivíduos, fruto de uma incessante troca. 
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ANEXO 01 – Laudo da fonoaudióloga  
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APÊNDICE 01 – Relatório de bolsista na Creche UFF (2019) 
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APÊNDICE 02 – Relatório de Pesquisa e Prática Pedagógica 5 - Creche UFF (2019) 
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APÊNDICE 03 – Relatório sobre alunos acompanhados - Creche UFF (2019) 
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APÊNDICE 04 – Relatórios do Estágio Remunerado da Secretaria de Educação da 

Prefeitura de Niterói (2017-2019)  

 
RELATÓRIO 01 
 
Universidade Federal Fluminense 
Faculdade de Educação 
Professora: Sandra Maciel de Almeida 
Aluna: Carolina Luiz Alves 
 

 
O Dia a Dia da Inclusão 

Carolina Alves 
RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo relatar observações e vivencias da mediação na sala de aula do 
primeiro ano do ensino fundamental 1, observando a rotina da escola e como a inclusão de alunos 
que demonstram dificuldades e não tem laudos, acontecesse no dia a dia da sala de aula. Nessa 
observação foi feita uma junção do estágio não obrigatório com o estágio obrigatório que na 
faculdade de educação da UFF é chamado de PPP – Pesquisa e Pratica Pedagógica. Palavras-chave: 
mediação, rotina e inclusão. 

 
Introdução 

O estágio obrigatório foi realizado na Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, localizada em 
Itaipu, região oceânica de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, desenvolvido através do estágio em 
educação especial, iniciado no segundo semestre de 2017. Neste ano foi observada a rotina dos alunos 
Matheus e Gustavo, do primeiro ano do Ensino Fundamental que tem o apoio da educação especial desde o 
início de 2018. Neste trabalho defende-se q inclusão escolar (educação inclusiva) como espaço de 
valorização da diversidade, da cooperação e do respeito pelas pessoas ditas diferentes (DOTA; ÁLVARO, 
1991). 
 
Desenvolvimento  
 

Destaca-se que a autora foi convidada a atuar nesta sala de aula pela coordenadora de educação 
especial da escola. A mesma relatou que a mãe do aluno Gustavo estava preocupada com seu filho, que, 
segundo ela, teria dificuldade de aprendizagem e apresentava comportamento agressivo com outros alunos 
de sua antiga creche. A coordenadora solicitou o acompanhamento e observação do aluno para verificar se, 
de fato, ele demostrava grandes dificuldades de aprendizagem.  

Gustavo demonstrou ser uma criança muito tímida, quase não falava com os colegas de turma, que 
diferente dele pareciam muito empolgados com a escola nova e com a quantidade de colegas novos, 
naturalmente as outras crianças começavam a conversar umas com as outras, estabelecendo alguns 
vínculos, alguns se conheciam anteriormente pois tinham vindo da mesma creche, ou moravam perto uns 
dos outros e já haviam brincado juntos na rua, ou conheciam algum parente de outra criança e etc. 

Gustavo, ao contrário, não demostrava interesse em falar com outras crianças, muito pouco 
respondia quando tentavam estabelecer alguma conversa com ele ou faziam alguma pergunta. Com a 
professora e com esta autora, que atua com a mediação do aluno, o mesmo respondia de forma curta, em 
voz baixa e por muitas vezes, não era possível entender o que tinha dito. A única criança que ele falava era 
com o Guilherme que veio da mesma sala e creche que Gustavo havia frequentado. 

Logo percebeu-se que havia também um outro aluno chamado Matheus, que também foi 
encaminhado para a mediação. O mesmo levantava muitas vezes e corria em sala de aula, não atendia 
quando a professora chamava, virava o rosto se alguma outra criança tentasse falar com ele, se jogava no 
chão sem motivo aparente. Um outro aspecto que chamou atenção da equipe pedagógica foi que ele se 
sentava todos os dias no mesmo lugar e não interagia, ao contrário do resto da turma, que já tinham 
estabelecido vínculos umas com as outras, conversavam entre si e brincavam juntas.   

Matheus não conversava com qualquer criança, nem falava com a professora Veronica ou com a 
autora, quando se jogava no chão e/ou corria pela sala e a professora pedia para parar de se jogar no chão 
ou de correr pela sala ele não obedecia, nada o que ela dissesse ou fizesse o fazia parar. Quando ela falava 
que era para ele sentar na cadeira ele balançava a cabeça em negativa e não parava, porém de repente ele 
parava, sem nada em especial acontecer. 

Após alguns dias demostrando esse comportamento, a coordenadora pediu para a mediadora ficar 
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com os dois em sala de aula. Mesmo com o acompanhamento de uma mediadora, o comportamento do 
Matheus não mudou, mesmo que fosse chamado atenção quando ele demostrasse tal comportamento. 

Um aspecto que chamou atenção da equipe foi que o aluno um dia sentou na cadeira e não saiu 
mais, até que se percebeu que ele não estava saindo, porque a saída da cadeira estava para o lado que a 
mediadora estava sentada e ele não queria ter que encostar nela para sair. Outro aspecto observado foi a 
reação quando alguma criança olhava ou tentava falar com ele, inicialmente, o mesmo fazia uma cara de 
enfezado fechando as mãos e aproximando-as do peito, em outros casos além de fazer isso ele também 
gritava com a criança falando “para”, independentemente do tipo de contato que a outra criança tentasse 
fazer.  

Destaca-se neste artigo, que os dois alunos não têm diagnóstico fechado, no entanto, a equipe 
pedagógica da escola, pelas características apresentadas, tem lidado com as questões na perspectiva de um 
diagnóstico de espectro autista.  De acordo com a cartilha sobre autismo produzida por Mello (2011, p. 14 e 
15), pode-se entender algumas características do autismo: 

A definição de autismo adotada pela AMA, para efeito de intervenção, é que o 
autismo é um distúrbio do comportamento que consiste em uma tríade de 
dificuldades:  
1.Dificuldade de comunicação - caracterizada pela dificuldade em utilizar com 
sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto inclui 
gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e modulação na linguagem 
verbal. [...] 
2. Dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial no autismo, e o mais 
fácil de gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em relacionar-se com 
os outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e emoções e a 
dificuldade na discriminação entre diferentes pessoas. [...] 
3.Dificuldade no uso da imaginação - se caracteriza por rigidez e inflexibilidade 
e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem e comportamento da 
criança. Isto pode ser exemplificado por comportamentos obsessivos e 
ritualísticos, compreensão literal da linguagem, falta de aceitação das mudanças 
e dificuldades em processos criativos. [...] 

 
Gustavo apresentava algumas dificuldades para fazer os deveres, esperava a professora fazer no 

quadro para ele poder copiar, esquecia como fazia as letras. Com o passar do tempo começou a falar mais 
com a mediadora, porém não falava muito com outros colegas, e demonstrava uma dificuldade muito 
grande em se expressar e falar as palavras corretamente. Matheus continuava sem estabelecer qualquer 
contado com outras crianças, porém fazia as atividades sem grandes dificuldades, raramente pedia auxilio. 
Por outro lado, Gustavo sempre perguntava e após a explicação ele continuava olhando para a mediadora 
sem saber o que fazer, a não ser que isso fosse explicitado, dando a resposta da atividade. 

Com a passar dos dias, Matheus começou a reagir com menos agressividade com o aluno que se 
sentava na frente dele. Todos os dias o Richard falava com ele, mas ele não respondia, porém com a passar 
do tempo também não gritava mais. Depois de muito tempo começou a responder o Richard, e para a 
surpresa da mediadora recentemente Matheus falou que Richard era seu amigo. Foi diminuindo a 
frequência com que se jogava no chão e corria pela sala até que parou de repetir esse comportamento.  

Percebeu-se também que durante a rotina na sala de aula eles reagiam de formas diferentes. Todos 
os dias a professora realizava na frente do quadro a hora da leitura, em que colocava a sílaba 
correspondente as letras que já tinham sido apresentadas às crianças, colocava algumas palavras simples 
com essas sílabas e fazia a leitura com eles.  

Gustavo sempre fica muito atento nessa hora, olhando para o quadro, sentado de forma ereta e com 
os pês para baixo, mas não faz a leitura junto com a turma, enquanto Matheus lê baixinho as palavras que a 
professora coloca no quadro. 

Todos os dias depois da leitura a professora entrega os “telhadinhos”, que é um papel colorido 
dobrado ao meio, em que, de um lado, tem o nome de cada um deles escrito em letra de forma e do outro 
lado escrito em letra cursiva chamada na escola de “letra de mão”.  

No início do ano a professora Veronica distribuiu telhadinhos apenas com o primeiro nome, 
atualmente eles fazem uso do telhadinho com o nome todo, também escrito com duas letras diferentes. 
Logo depois que termina a leitura ela distribui os telhadinhos chamando cada aluno pelo nome na frente do 
quadro para pegar o seu. A turma vai repetindo com ela os nomes, Matheus começa a balançar as pernas e 
grita cada um dos nomes que são chamados, Gustavo raramente repete os nomes junto com a turma. 
Quando é chamado vai calmamente e com um pouco de vergonha buscar o seu nome no Telhadinho, 
porém Matheus levanta com muita empolgação e vai correndo até a frente da sala para pegar o seu.  

Os alunos da escola começam a chagar das 12:45 as 13:15, o sinal bate as 13 horas nesse horário as 
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crianças já estão separados por fila de acordo com o ano escolar e com a turma de cada um, quando as 
professoras chegam elas pegam na mão da primeira criança da fila para levar sua turma ao pátio interno, 
onde as crianças são perguntadas se querem ir ao banheiro e se querem ir beber agua. As que querem vão 
e quando voltando se posicionam de novo na fila e assim que todos voltam para a fila cada professora 
conduz seus alunos para sua sala. 

Chegando na sala as crianças sentam de acordo com o mapeamento feito pela professora, nesse 
mapeamento foi decidido pela equipe pedagógica que Matheus e Gustavo ficariam em fileiras paralelas 
para que a mediadora pudesse acompanhar os dois alunos ao mesmo tempo, se sentando ao lado dos dois.  

O recreio tem apenas 10 minutos de duração, das 15 horas as 15:10, Matheus sempre traz o lanche 
de casa, Gustavo come a lanche da escola, porém em alguns dias não come nada, também não almoça na 
escola. Os dois assim que terminam de comer aproveitam o tempo que sobrou para brincar e correr um 
pouco. Matheus, parece estar brincando sozinho, corre de um lado para o outro sem interagir muito com 
outras crianças, evitando esbarrar nelas enquanto corre. 

A mãe a e avó de Matheus são muito presentes em sua vida escolar, estudam com ele em casa, 
sempre perguntam na hora da saída como ele se comportou em sala de aula, sua mãe o leva no 
fonoaudiólogo e no psicólogo para melhorar seu comportamento, que por vezes é agressivo, e em 
profissionais especializados para saber se seu filho tem alguma síndrome, transtorno ou problemas de 
socialização.   

Matheus e Gustavo não possuem laudos médicos, esse acompanhamento acontece durante o tempo 
das aulas com o objetivo de auxiliar os alunos no que for preciso, no caso de Matheus esse auxílio acontece 
cada vez menos, porém acontece na parte do comportamento e na socialização com o ambiente e com as 
outras crianças. Com Gustavo esse auxilia ocorre em relação ao conteúdo, pois o aluno precisa de mais 
atenção e que a mediadora seja atenciosa ao explicar as tarefas.  

Gustavo apresenta dificuldade em nomeação, o que fez com que a equipe pedagógica suspeite que o 
aluno tenha dislexia. Mousinho (2003) cita algumas dificuldades enfrentadas por pessoas com dislexia, 
como por exemplo, a possibilidade de atraso de linguagem, palavras pronunciadas incorretamente, 
persistência de fala infantilizada, dificuldade em aprender e se lembrar dos nomes das letras, dificuldade 
para ser alfabetizado, leitura com esforço, adivinhações de palavras. Algumas dessas dificuldades, 
destacadas por Mousinho (2003) foram observadas no cotidiano de Gustavo.  

Essa situação fica muito evidente quando a professora passa ditado, por exemplo, pois Matheus 
responde de forma rápida sem grandes dificuldades para escrever as palavras que estão sendo citadas, 
porém fica muito ansioso e em muitos momentos durante o ditado começa a gritar falando que já escreveu 
ou falando como se escreve, ou começa a bater na mesa atrapalhando os outros alunos em sala de aula. 
Nesses momentos a mediadora interfere tentando acalmar o aluno.  

Gustavo não mostra a mesma facilidade em executar a tarefa do ditado, não consegue acompanhar 
o ditado e não consegue escrever as palavras que estão sendo citadas. Todas as vezes ele se desespera e 
chora, a professora e a mediadora tentam acalmá-lo dizendo para ele ter calma e que e para ele tentar 
fazer as palavras que ele conseguir. Quando ele consegue se acalmar a mediadora repete as palavras 
devagar, falando cada silaba pausadamente, para que ele consiga identificar com qual consoante a silaba 
começa. Na maioria das vezes isso não é suficiente e a mediadora fala com qual consoante a silaba se inicia, 
depois repede o som que a silaba faz e pergunta qual é a vogal que completa a silaba, algumas vezes isso 
funciona, esse processo é demorado e todas as vezes que o Gustavo acerta qual é a vogal que completa a 
aconsoante que já tinha sido falada pela mediadora a mesmo elogia o aluno para que ele se sinta mais 
confiante, sinta que é capaz, que não precisa se desesperar e chore quando a professora passar ditado em 
sala.  

Dessa forma pode-se perceber a importância da medição no cotidiano das crianças, por meio desse 
trabalho, é possível ter uma relação mais próxima com os alunos, o que nem sempre é possível quando a 
professora está sozinha com 30 ou 40 alunos. A mediadora atua tanto em relação as atitudes e 
comportamento das crianças, quanto a parte intelectual, tratando as questões apresentadas pelas crianças, 
o que elas sentem, entendendo suas dificuldades e trabalhando para que sejam superadas pelo aluno. 
Conclusão 

Foi observado pela equipe pedagógica que Gustavo não apresentava problemas comportamentais 
ou agressivos como a mãe do aluno tinha relatado para a coordenadora, embora apresente dificuldades de 
aprendizagem e na linguagem oral. Essas questões estão sendo trabalhadas pela mediadora em parceria 
com a professora que leciona na turma do aluno. A equipe pedagógica sugeriu que ele seja atendido por 
uma fonoaudióloga, por isso o mesmo já foi encaminhado pela escola, embora os responsáveis ainda 
tenham tido condições de levá-lo. 

O trabalho integrado entre coordenadora, professora e mediadora tem possibilitado que Matheus, 
que tinha muitos problemas comportamentais e de socialização com os colegas de classe, demonstre 
crescentes melhoras. Destaca-se ainda o papel da família e dos profissionais que atuam no 
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acompanhamento da criança, como psicólogo, fonoaudiólogo.  
Tanto na educação inclusiva quando na educação tradicional a escola não pode andar sozinha, é 

necessário o apoio da família, e de profissionais especializados que, por ventura, acompanhem a criança. 
No entanto, nos casos relatados, destaca-se a parceria entre as profissionais da equipe pedagógica e o 
respeito as necessidades dos alunos. 
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Aluna: Carolina Luiz Alves 
 
A relação de uma criança com características de dislexia no processo de alfabetização com a 

educação especial de sua escola. 
Carolina Alves 
RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo relatar observações e vivencias da mediação na sala de aula do 

primeiro ano do ensino fundamental 1, com um aluno que demostra dificuldades características da dislexia 
em seu processo de alfabetização, porem não possui um laudo. A relação da escola com a família é de 
pouca comunicação a assuntos pendentes. Essa mediação e observação vem acontecendo desde o início 
desse ano através do estagio realizado em educação especial pela fundação municipal de Niterói, com o 
objetivo de destacar como acontece a relação desse aluno com a educação especial de sua escola.  

Palavras-chave: Mediação, dislexia, alfabetização. 
Introdução: 
 
Desenvolvimento: 
A presente observação foi realizada na Escola Municipal Eulália da Silveira Bragança, em Itaipu, no 

inicio do ano a mãe de Gustavo procurou a professora Rita, responsável pela educação especial da escola, 
falando que tinha muitas preocupações em relação ao seu filho, pois ele era agressivo e tinha dificuldades 
na escola. No primeiro dia de aula a Rita me pediu para ficar com o Gustavo, falou que eu deveria observa-
lo e ajudar no que fosse necessário, Gustavo desde o primeiro dia demostrava ser uma criança muito tímida 
que falava muito pouco e estava sempre de cabeça abaixa, raramente fazia contato visual com outras 
crianças e principalmente comigo e com a Veronica professora regente da turma. Gustavo falava apenas 
com um aluno, o Guilherme pois o mesmo tinha vindo da mesma creche e ainda nesse momento morram 
na mesma rua, posteriormente, durante a metade do ano Gustavo se mudou, mudando também de van 
escolar. 

Todas as outras crianças pareciam empolgadas com o primeiro dia de aula alguns como Guilherme e 
Gustavo já se conheciam pois vinham da mesma creche ou já tinham brincado juntos na rua, todos eles 
começaram a conversar umas com as outras estabelecendo vínculos e ate mesmo se separando de 
pequenos grupos. Porém Gustavo não demostrava interesse em fazer novas amizades, nem ao menos 
respondia quando alguma outra criança tentava conversar com ele, comigo e com a Veronica era muito 
parecido, pois quando falávamos com ele ou fazíamos alguma pergunta ele abaixava a cabeça, ao ponto de 
encostar a queixo no peito e apenas balançava a cabeça como de quem diz sim ou não e algumas vezes ele 
parecia estar confuso com qual movimento era o sim e o não, pois em alguns momentos quando 
perguntávamos pela segunda vez ele misturava os dois movimentos, e em algumas vezes fazia um 
movimento diferente do que foi feito na primeira vez, nos deixando confusas e sem tem certeza que qual 
era sua responda, muito raramente pedia pra ir ao banheiro ou beber agua, mas foi a traves de um pedido 
como esse e comecei a perceber sua grande dificuldade com a oralidade, ele não falava frases completas, e 
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muitas de suas palavras apresentavam trocas de letras, ou nem as completava. Demostrando dificuldade 
em falar silabas simples, principalmente silabas complexas como pr, pl, lh, nh, cr. 

Demostrando necessidade de um acompanhamento com um fonoaudiólogo, a coordenadora de 
educação especial a professora Rita solicitou uma reunião com seus responsáveis para falar sobre suas 
dificuldades e encaminha-lo para a um fonoaudiólogo, novamente sua mãe relatou características que não 
condiziam com o comportamento de Gustavo dizendo que ele não conseguia colocar pasta de dentre na 
escova, porém sua coordenação motora fina nos surpreendia diariamente pois Gustavo é um aluno que 
pinta muito bem, respeitando limites e fazendo total preenchimento das figuras que pintavam, sua mãe o 
comparou com o filho de sua patroa falando que o filho dela tinha 30 anos e que precisa do auxílio 
constante de outras pessoas, dizendo que Gustavo ficaria igual a ele, a mãe de Gustavo é empregada 
doméstica. Rita deu um encaminhamento para ela para que a mesma o levasse ao fonoaudiólogo sua mãe 
falou que o levaria, mas infelizmente isso ainda não aconteceu.  

Logo nos primeiros dias de aula a professora Veronica me relatou que nos últimos anos ela tinha 
percebendo que os alunos chegavam com uma bagagem cada vez melhor das creches, reconhecendo as 
letras, números primários e as cores, porém ao contrário da turma Gustavo não parecia ter esses 
conhecimentos concretizados, demostrando um pouco mais de dificuldades e hesitação ao responder qual 
era o nome da cor ou da letra, muitas vezes não respondendo e abaixando cada vez mais a cabeça. 

Percebi então de deveria estimulá-lo a falar mais,  
Ao longo dos primeiros dias de aula podemos perceber que um outro aluno chamada Matheus 

também precisaria do auxilio da educação especial em seu cotidiano escolar, então a Professora Rita me 
pediu que fizesse a mediação dessas duas crianças, a professora Veronica colocou eles em fileiras paralelas 
para que eu pudesse sentar ao lado dos dois ao mesmo tempo, Matheus ao contrário de Gustavo contava 
com o acompanhamento de vários outros profissionais como fonoaudiólogo, psicólogo, pediatra, psiquiatra 
infantil e neurologista, o que somado com a mediação escolar e o coensino deram ótimos resultados 
melhorando muito seus problemas de comportamento. 

Gustavo demostrava dificuldades em memorizar os encontros consonantais, demostrava também 
muita dificuldade para fazer os deveres pois esperava a professora colocar a resposta na quatro para que 
ele pudesse copiar, quando precisava escrever alguma coisa esquecia como fazia as letras e quando era 
perguntado qual era determinava letra não lembrava do seu nome. 

A professora Veronica foi introduzindo o ditado gradualmente durante o ano começou com ditado 
de letras, depois passou para o ditado de encontros consonantais, palavras simples como; oi, ai, au, ei e etc, 
desde os primeiros ditados Gustavo demostrava muita dificuldade e chorava muito, demostrando estar 
muito nervoso. No início deixamos ele fazer sozinho e comecei a perceber que isso não estava sendo bom 
para ele pois comecei a perceber que antes mesmo do dever começar quando a professora falava que a 
próxima tarefa seria o ditado ele já começava a chorar ou a se retrair.  

 Gustavo sempre demostrou vontade de fazer suas tarefas e com o passar do tempo começou a 
perguntar o que deveria fazer em seus deveres, mas mesmo após a explicação continuava me olhando 
executando a tarefa quando a explicação vinha junto da resposta da atividade.  

Todos os dias a professora começava a aula com a hora da leitura, colocando algumas palavras no 
quatro com as silabas que já tinham sido trabalhadas, para que eles pudessem ler, Gustavo sempre ficava 
muito atendo ao quatro, sentado de forma ereta, com os pés para baixo e com as costas encostadas na 
cadeira, porém não fazia a leitura junto com a turma. 

Após a leitura a professora entrega os “telhadinhos”, que é a metade de uma folha colorida dobrada 
ao meio de um lado tem o nome de cada criança escrito com letra cursiva e do outro lado de letra de forma, 
Gustavo sempre demostrou interesse em aprender a escrever com a letra cursiva. No início do ano a 
professora Veronica distribuiu telhadinhos apenas com o primeiro nome, atualmente eles fazem uso do 
telhadinho com o nome todo, também escrito com duas letras diferentes. Em quando ela vai distribuindo 
os telhadinhos a mesma vai falando os nomes das crianças e vai colocando-os em frente ao quatro, as 
crianças vão repetindo os nomes e quando são chamadas vão até o quadro para pegar o seu. 
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Parecer: 

 

A monografia de conclusão de curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia analisada,  

apresenta todas as características necessárias para que seja considerada como produção  

monográfica, e atende às normas da UFF: possui título adequado, bibliografia atualizada,  

bom encadeamento de ideias e reflexões, entre outros diversos pontos. Além disso, destaca 

questão de estudo atual e contributivo para a Educação, com o foco sobre as discussões sobre 

a ligação perceptível entre o Programa Etnomatemática e a Decolonialidade, especialmente 

em relação à defesa da empatia e do reconhecimento do outro, de sua cultura e de suas 

práticas e saberes. Importante destacar a excelente opção por mesclar tal tema com memórias 

e vivências da autora, humanizando mais ainda a pesquisa e nos oferecendo um texto 

sensível e envolvente.  

 

A introdução dá ao leitor uma visão geral da organização da monografia. No primeiro 

capítulo somos convidados a acompanhar recortes das memórias da autora, com destaque 

para aquelas relacionadas à sua experiência na participação em grupos e projetos de 

Pesquisa, inclusive com fotos que permitem ao leitor verificar a alegre participação de 

crianças em algumas atividades pedagógicas destes projetos.  

No segundo capítulo são elencados alguns dos principais autores de referência na 

Etnomatemática assim como algumas de suas obras. Dessa forma a monografia destaca  
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Ubiratan D’Ambrosio, Bill Barton, Sônia Clareto e Maria Cecilia Fantinato. Estas análises 

destacam a vivacidade das pesquisas da área da Etnomatemática, além de pontos que nos 

permitem conjecturar a respeito de justificativas para a própria construção desta monografia, 

pois envolve um tema que ainda apresenta diversas análises a serem efetuadas; dentre elas, a 

própria conexão da Etnomatemática com a Decolonialidade. Nas considerações finais amplia 

a revisão bibliográfica sobre o tema da pesquisa, ressaltando a necessidade de ampliarmos e 

analisarmos criticamente esta conexão. 

 

Agradeço à autora, e à sua orientadora pelo convite para esta leitura, e as parabenizo pela 

sensível e contributiva produção para a área da Educação e da Educação Matemática. 

 

No intuito de contribuir para ampliar a qualidade da monografía, deixo apenas a indicação de  

revisão do português, e da retirada da afirmativa de que “o ser humano é bitolado” (p.27). 
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