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RESUMO 

O presente estudo contempla a potência da Etnomatemática, suas respectivas implicações 

pedagógicas e a aplicabilidade cotidiana dos saberes apreendidos por sujeitos que compõem a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) do SESI  Serviço Social da Indústria, na Bahia, no Polo 

Salvador localizado na Escola Reitor Miguel Calmon. A etnomatemática questiona a prática 

hegemônica da matemática tradicional, cujos percursos de implantação e legitimação foram 

impostos em detrimento de formas outras de construir saberes, haja vista que o modelo 

educacional europeu que se estabeleceu inviabilizou a produção de conhecimento das diversas 

realidades culturais inscritas em processos colonizatórios. Assim sendo, foi eleita como 

problemática a necessidade de suprimir a incomunicabilidade de saberes escolarizados 

circunscritos à matemática ressignificando a prática pedagógica em questão, uma vez que a 

rejeição do conhecimento preconcebido do aluno da EJA não o reconhece como sujeito. O 

objetivo geral que orienta o estudo é propor a aplicabilidade da etnomatemática no processo de 

ensino e de aprendizagem da EJA do SESI, na Bahia, no Polo Salvador, de modo a promover 

zonas de contato dialógicas entre saberes populares e acadêmicos no tocante à produção de 

conhecimento gerada no ambiente escolar voltado aos jovens e adultos que compõe o corpo 

discente da EJA. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa cujo procedimento 

metodológico seminal é a etnografia; a fundamentação teórica está em consonância com as 

premissas da pedagogia decolonial e dialoga com Andrade (2004), Arroyo (2005), D` Ambrósio 

(2005), Eagleton (2005), Fonseca (2012), Freire (2002), Gerdes (1991), Knijnik (1996) e 

Oliveira (1999). Diante das dificuldades relacionadas ao saber/fazer matemático, a análise dos 

usos e contributos da  etnomatemática pretende subsidiar a prática pedagógica dos professores 

que lecionam a área de conhecimento em questão, viabilizar estratégias pedagógicas, no campo 

matemático, que coadunem com uma ação educativa emancipatória que possibilite o exercício 

cidadão e convoque o sujeito a apropriar -se de sua construção politico-pedagógica. 

Palavras-chave: Formação Docente; Etnomatemática, Educação de Jovens e Adultos. 
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A etnomatemática eclodiu na década de 70, tendo Ubiratan D’Ambrósio como precursor e 

idealizador do campo de conhecimento no Brasil, o qual emerge e torna-se funcional a partir de 

um conhecimento prévio oriundo da experiência dos coletivos culturais, sendo uma via de 

acesso através da qual é possível romper com a alienação do corpo discente em relação aos 

preceitos assumidos pelos discursos matemáticos que compõem a oficialidade acadêmica. O 

adulto, quando regressa à escola, traz consigo repertório de saberes proveniente de suas 

vivências iniciadas na infância até o momento atual, constituindo assim uma visão de mundo 

baseada nas suas próprias experiências oriundas da realidade sociocultural em que está inserido.  

Professores1 de Matemática que se dedicam ao ensino do contingente de pessoas abarcado pela 

EJA, imperativamente, precisam considerar que essa modalidade reúne um público 

diversificado com suas especificidades e idiossincrasias. Quando entendemos a importância de 

utilizar o repertório, as narrativas autobiográficas ou a experiência subjetiva desses sujeitos faz-

se necessário ter um olhar mais abrangente, ou seja, é preciso pensar também nos aspectos 

geográficos, históricos, políticos e identitários, de modo a rasurar a prioridade da ênfase 

conteudista. Entretanto, a prática docente, a qual é o fico do presente estudo, vinculada à 

matemática nas escolas, ainda é aquela que se pretende universal e homogeneizadora, pois se 

estabelece nesses espaços sem se apropriar com criticidade dos fatos que ocorrem fora do 

ambiente escolar. Quando o professor considera o conhecimento matemático dissociado das 

vivências desse aluno, os riscos de desinteresse, desmotivação e evasão escolar deflagram o 

provável insucesso no saber/fazer matemático. Por conseguinte, o não desenvolvimento da 

autonomia e, sobretudo, a incapacidade da compreensão e transformação da sua própria 

realidade (atravessada por exclusões, opressões e marginalizações) é um processo que se 

presentifica. Desse modo, a etnomatemática se opõe às epistemologias colonialistas 

(geopolíticas, discursivas e identitárias) construídas em um passado histórico de exploração e 

dominação através do qual o racismo epistêmico negou (e ainda nega) pólos outros de produção 

de conhecimento.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Terry Eagleton, em A Ideia de Cultura, menciona que o exercício antropológico clássico, grosso 

modo, distinguia culturas como superiores e inferiores tendo como marco regulatório 

hegemônico as referências européias – compreendidas como civilizadas.  A provocação posta 

no título do capítulo que abre o livro em questão, Versões da Cultura, demonstra a polissemia 

do vocábulo cultura, pois os deslizamentos semânticos operados no entendimento da esfera 

cultural atestam que devemos contemplar as circunscrições políticas e ideológicas no processo 

de pesquisa e os constantes processos recombinatórios do entendimento das saberes populares 

e acadêmicos:  

                                        Aqueles que proclamam a necessidade de um período de incubação ética para 

preparar homens e mulheres para a cidadania política são também aqueles que 

negam aos povos colonizados o direito de autogovernar-se até que  

                                                           
1A narrativa  considera, a partir da fala de D’Ambrósio, que a utilização dos sintagmas professor e educador não 

possuem uma equivalência semântica substitutiva; o primeiro refere-se à atuação dentro de uma perspectiva 

tradicional enquanto que o segundo alude ao diálogo construtor de conhecimento que se dá na interação com os 

alunos. 
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                                      estejam “civilizados” o suficiente para exercê-lo responsavelmente. Eles 

desprezam o fato de que, de longe, a melhor preparação para a independência 

política é a independência política. Ironicamente, então, um argumento que 

procede da humanidade para a cultura e daí para política trai, pelo seu próprio 

viés político, o fato de que o real movimento é no sentido contrário – são os 

interesses políticos que, geralmente, governam os culturais, e ao fazer isso 

definem uma versão particular de humanidade. (EAGLETON, 2005, p. 18) 

Os enfrentamentos históricos entre a cultura europeia (e a implantação forçada de seu ideário) 

e os saberes fora do circuito em questão inserem a rasura gradual das hierarquias valorativas 

que assinala, dentre os usos e contributos críticos da pesquisa sobre a aplicabilidade da 

etnomatemática, a evocação das margens que captam situações, posições, sujeitos e 

perspectivas analíticas que celebram a inclusão dos desvios. O artigo 208 da Constituição 

Federal Brasileira (1988) garante que:  

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 

de : I- Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 

aqueles que não tiveram acesso na idade própria; II- Progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

Especificamente sobre a EJA, a seção V do artigo 37ª da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Nª 9.394) sustenta que “A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria”. Essas determinações legais não inviabilizam pensar que a própria existência da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) é fruto de uma sociedade injusta e excludente, afinal, se 

não existisse o direito precocemente negado ao acesso escolar, não se faria necessária a 

modalidade educacional específica para sujeitos marcados pela evasão escolar, ou melhor, pela 

exclusão social e cultural: 

A maioria deles abandonam a escola ou nunca foram a mesma, porque 

precisam trabalhar, porque as condições de acesso ou de segurança são 

precárias, porque os horários e as exigências são incompatíveis com as 

responsabilidades que se viram obrigados a assumir, porque nas escolas não 

há vagas, ou não tem professor ou não tem material. (FONSECA, 2012.p.32) 

 

O sujeito que compõe essa modalidade é aquele que não deu continuidade aos estudos 

escolarizados ou nunca ingressou quando criança/adolescente. A inacessibilidade na idade 

regular não se traduz em um descaso desse próprio sujeito, pois não se trata de uma ação isolada, 

mas contingenciada por fatores de ordem social, econômica, política e cultural. Por fim, todo o 

panorama suscitado levou-me a cursar, 2016.2, na condição de aluna especial, o componente 

curricular circunscrito ao Mestrado Profissional da Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) - 

Processos de Aquisição de Matemática na EJA, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação.  

 

METODOLOGIA 

 

O procedimento metodológico que atravessa a análise da viabilidade estratégica da 

etnomatemática na formação docente utiliza-se da etnografia e das atividades em campo – neste 

caso, a convivência com professores e alunos do SESI, Bahia, Polo Salvador, através de 

entrevistas semiestruturadas. Em princípio, a investigação acadêmica sobre a etnomatemática  

poderá subsidiar a prática docente no processo de ensino e de aprendizagem, visto a importância 

do aluno entender o saber/fazer da matemática, pois conhecer e aplicar as ferramentas 
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matemáticas é saber lidar com estratégias, comprovações, justificativas, resultados, dentre 

outros aspectos que metabolizam o exercício da educação cidadã. A pesquisa tem a pretensão 

de contribuir com a prática docente, através dos usos e contributos da etnomatemática enquanto 

subsidio pedagógico.  

RESULTADOS 

 

Durante as aulas de matemática, alguns alunos apresentavam dificuldades pontuais em 

apreender determinados conteúdos; porém, era visível que eles tinham a aplicabilidade daqueles 

mesmos conteúdos em suas atividades profissionais. Nesse entendimento,  questionava-me 

acerca da interdição conceitual que ocorria aos alunos em questão, uma vez que aquele adulto, 

em princípio, não entendia a operação semântica evocada pelos princípios matemáticos, muito 

embora ele utilizasse, indiretamente, tudo aquilo que lhe estava sendo apresentado. A partir de 

então, ocorreu-me a necessidade de ressignificar a minha prática docente, ou seja: precisava 

convocar ao ambiente escolar o repertório prévio apresentado por eles, convencida de que não 

cabia mais os conteúdos apartados do universo (concreto e simbólico) dos discentes, sem 

contextualizações ou ausentes de significado – por conseguinte, estimulando o desinteresse, 

deixando-o cada vez mais distante do saber/fazer matemático e do cônscio exercício da 

cidadania. a especial ênfase no contexto sociocultural no qual os alunos estão imersos é 

desencadeante do processo de legitimação de suas respectivas subjetividades, alçando-os à 

condição de sujeitos. Estamos, então, falando da fértil articulação entre o conhecimento 

acadêmico e o conhecimento vivenciado organicamente pelos educandos (sobretudo por ser 

intimamente ligado à instâncias políticas do fazer educacional, é importante ressaltar que a 

etnomatemática não prioriza um em detrimento do outro, pois não são excludentes, mas se 

retroalimentam). A fecunda interseção dos saberes científico e popular é uma proposta 

interacionista que reposiciona a hierarquização de diferentes matrizes de conhecimento, pondo 

em relevo conteúdos outrora suprimidos sem que, no entanto, haja a celebração exclusiva de 

conteúdos expressamente populares. A (pseudo) universalidade da episteme ocidental 

considera que não há unidade discursiva fora do modelo eurocêntrico – o que ressalta a 

importância de trazer à luz circuitos semânticos outros para o saber-fazer matemático. O debate 

é profícuo por considerar que há desdobramentos sociais imediatos quando da aplicação da 

etnomatemática no ambiente escolar, pois o espaço de produção de conhecimento vinculado ao 

local de enunciação dos Jovens e adultos da EJA é desalienado de sua invisibilidade através da 

criatividade autoral do coletivo (critério experiencial indiscutível acerca do protagonismo e da 

autoridade do corpo discente) ao manejar um substrato cultural negligenciado, agenciando uma 

ação educativa emancipatória cujas significações se dão no entremeio, marcado por um diálogo 

entre saberes e pela utilização de signos advindos dos repertórios culturais em contato – 

dimensão onde o aprendizado se realiza. 
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