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Resumo 
O texto a seguir apresenta uma discussão com base na filosofia analítica de Wittgenstein e a 
perspectiva Etnomatemática, a qual busca problematizar práticas, saberes e sujeitos em 
ambientes socioculturais. Nesse sentido, são apresentados relatos de merendeiras escolares 
que descrevem suas atividades na cozinha, permitindo-nos tratar das significações que se 
constituem a partir de suas encenações simbólico-corporais ao lidar com medidas, proporções 
e demais relações ditas matemáticas. Conclui-se que aquilo que se denomina de 
Etnomatemática é um jogo de significação cujo horizonte de inteligibilidade reside nas 
práticas que configuram os modos de ser e de dizer dos nossos sujeitos investigados. 
 
Palavras-chave: Etnomatemática. Práticas. Jogos de Linguagem. Jogos de Significação. 
 

Abstract 
This text presents a discussion based on Wittgenstein's analytical philosophy and the 
ethnomathematical perspective, which problematizes practices, knowledges and subjects in 
sociocultural environments. In this sense, there are reports of school lunch ladies describing 
their activities in the kitchen, allowing us to deal with the meanings that are constituted from 
their symbolic-corporal stagings in dealing with measures, proportions and other relations 
called mathematics. We conclude that what is called Ethnomathematics is a game of 
meanings whose horizon of intelligibility lies in the practices that organise ways of being and 
saying of our subjects of research. 
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Uma Introdução para nos Apresentarmos como o Prato que Servimos 

O tempero dá sabor a um prato, mas não só o tempero, quem o faz dá sabor também, e 

quem o faz, faz a si mesmo, como cozinheiro, que estica o braço com uma “pitada” de sal na 

ponta dos dedos e joga sobre o alimento. Aquele que gesticula, nomeia suas medidas, que se 

diz cozinheiro, que encena na cozinha, produz a si mesmo. Assim como Maria, que: 
(...) [vive] da agricultura, plantando inhame, aipim, café, cana, limão, banana, entre 
outros, colocando em prática conhecimentos adquiridos quando criança. (...) relata que 
tudo que aprendeu sobre plantio foi ajudando os pais na lavoura. São muitas as coisas 
que gosta de cultivar e fazer. A cana de açúcar, por exemplo, faz parte da sua história, 
pois aprendeu com sua avó Neném a fazer açúcar mascavo, melado e rapadura. Ela conta 
emocionada: “minha vó me ensinou como fazer, como dar o ponto das coisas, a comida 
também, o paladar, o gosto, são muitos segredos, né” (Botelho & Paolino, 2011, p. 87-
88). 

 

Maria é o que põe em prática. A diferença da Maria para todas as outras 

“cozinheiras”, é que Maria conhece os segredos, suas medidas, suas quantidades. A fala de 

Maria ao “dar o ponto das coisas” não permite intepretação, pois “são muitos os segredos”.  

O texto que segue trata das práticas de cozinha, porém este tema serve “apenas” como 

ponto de fuga para apresentarmos um estudo teórico-analítico em que procuramos, 

alicerçados na perspectiva filosófica wittgensteiniana, fazer uma releitura das atividades e 

significados produzidos por cozinheiras escolares em um trabalho acadêmico já realizado. 

Essa releitura segue o sentido dado por Fiorentini e Lorenzato (2006), de uma 

metanálise crítica feita sobre um estudo, ou um conjunto de estudos já realizados, com o 

intuito de se obter outros resultados e sínteses que difiram daqueles já anteriormente obtidos. 

Ou ainda como Bicudo (2014) afirma, seja essa “uma investigação que vai além daquela ou 

daquelas já realizadas” (p. 9). 

Para Pinto (2013, p. 1034) essa metanálise (...) se oferece como um método ou mesmo 

um paradigma, a partir do qual o pesquisador adota um novo enfoque ao reunir resultados e 

conclusões alheias. 

Assim, como objeto para a realização desta nossa metanalítica da linguagem, temos a 

prática de cozinheiras escolares, que assim como a Maria, relataram o fazer de suas 

atividades na cozinha. Certamente, uma prática é um patrimônio cultural intangível, onde se 

incluem: 

(...) as próprias práticas ou processos cênico-simbólico-corporais de produção do que 
quer que seja: obras artísticas e artesanais; produtos agrícolas, industrializadas, 
científicas, tecnológicas; rituais religiosos, educativos, esportivos, lúdicos, políticos, 
bélicos, sindicais etc (Miguel, 2015, p. 627 – 628). 
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No ponto de fuga escolhido por nós – práticas de cozinha – interseccionam-se, em sua 

complexidade: matemáticas, práticas e sujeitos de prática. Esse enredo teórico toma como 

ponto de partida a premissa de que existe uma conexão entre qualquer produção simbólica e 

as finalidades dessa produção. 

Além disso, entende-se a linguagem não mais como agente mediador e comunicativo 

de certas operações que conduziriam nossos processos cognitivos indubitavelmente a uma 

formulação conceitual da ordem da significação; mas, como um jogo que ao movimentar o 

uso das palavras sob certas regras instituem significados e sentidos que devem ser dados às 

coisas. Dessa maneira, lançamos uma problematização acerca do papel das práticas na 

produção do sujeito pelas quais, gramaticalmente, atribuem-se sentidos aos entes/elementos 

matemáticos em uso para a realização de determinadas atividades. 

Nessa perspectiva, encontramos nos estudos de Etnomatemática, a possibilidade de 

problematizar a Etnomatemática associada ao ambiente natural social, cultural e imaginário 

(etno), que se manifesta nas maneiras de explicar, aprender, conhecer, lidar com (matema) 

diferentes modos, estilos, artes e técnicas (tica) no meio em que se vive (D’Ambrosio, 2005). 

Do ponto de vista D’Ambrosiano, resgatar a história de uma determinada cultura a 

partir de representações de suas próprias matemáticas nos permite pensar diante de suas 

experiências, de suas práticas, sobre como o ser humano lida com a realidade do ambiente 

social e cultural ao mesmo tempo em que o ambiente cultural e social, que não guarda 

significação fora da linguagem, o constitui. 

Através da matemática se estabelecem instrumentos para compreender, conhecer e 

lidar com (matema) o cotidiano, com questões relacionadas ao trabalho, à cidadania e à vida 

de cada cultura. A etnomatemática apresentada por D’Ambrosio (2009) é um programa que 

visa tecer reflexões mais amplas sobre a natureza do pensamento matemático, do ponto de 

vista cognitivo, histórico, filosófico, social, cultural e pedagógico. Um programa que visa 

estudar aqueles povos, etnias, comunidades, que produzem a sua matemática. 

No entanto, a Etnomatemática produz os sujeitos etnomatematizados. De fato, é 

conveniente lembrar que o programa de Etnomatemática de D'Ambrosio surge não apenas da 

discussão geral sobre Etnociência, mas também do movimento denominado 

multiculturalismo, pelo qual os diferentes modos de pensar e produzir conhecimentos de 

grupos sociais que estão conectados às condições históricas e contextos em que eles 

desenvolvem a sua criatividade. 
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Dito de outro modo, é precisamente a noção de contexto cultural que transforma o 

conceito da cultura, tornando-o mais específico e dinâmico e nos exige novas aproximações 

não apenas para as relações entre a cognição e a prática, mas também a linguagem. Para este 

propósito, estaremos levando em conta algumas ideias desenvolvidas por Wittgenstein em 

suas “Investigações Filosóficas” em relação à linguagem e sua característica de constituir 

realidades; uma linguagem que como em um jogo orienta e direciona o que pode e deve ser 

significado. 

Uma prática produz sujeitos, que se comunicam, que encenam e se desempenham a 

partir de determinadas regras do que saber e do que fazer. Dona Maria, em “sua” prática, é 

um sujeito da linguagem, ela é cozinheira porque é o que faz e porque existe uma produção 

simbólica em relação àquilo que faz. Um “sujeito etnomatemático” é pois um sujeito de 

prática, em último caso um sujeito de linguagem.  

Vamos deixar por ora a Dona Maria em suspenso e procuremos entender o que 

querem dizer essas acepções: sujeito de prática e sujeitos de linguagem. A virada linguística 

permitiu compreender o caráter não representacional da linguagem, e, de forma pragmática, 

investigar a linguagem comum e seu uso efetivo em distintos contextos. ‘Descolando-se’ o 

significante do seu significado vem-se compreender que a produção de sentido possível de 

uma palavra só pode ser instaurada através de seu uso. 

Nesse sentido, as contribuições de Wittgenstein (2014) para a compreensão da 

linguagem como parte da atividade humana, na percepção de diferentes jogos de linguagem 

através do seu uso em distintos contextos, despontam como uma filosofia analítica da 

linguagem. Para o filósofo, “(...) falar uma língua é parte de uma atividade ou de uma forma 

de vida” (Wittgenstein, 2014, § 22), ou seja, de uma prática. 

Assim, o modo de vida abrange todos os nossos hábitos, costumes, formas de vida, 

ações, comportamentos, instituições nas quais nossas atividades aproximando-se bastante da 

linguagem. Desta maneira, o modo de vida está intimamente relacionado com a linguagem. A 

noção de formas de vida - sem fronteiras e limitações culturais - se aproxima da noção de 

prática em um sentido amplo (Régnier, Bello, & Kuznetsova, 2016). 

Pinho (2013), com base em Wittgenstein, ressalta que “(...) as práticas são regradas, 

ou seja, obedecem a certas regularidades definidas por conjuntos de relações voltadas para as 

mesmas, sejam estas realidades de caráter linguístico ou mesmo institucionais (organizações, 

valores, crenças, modos de agir)” (p. 55). Para este propósito, Wittgenstein cunha o termo 
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“jogos de linguagem”, não apenas para estabelecer o caráter regulado das atividades 

linguísticas, mas também para entender como as pessoas interagem de acordo com suas 

formas de vida e práticas que realizam. 

Assim, culinária, agricultura ou negócios, tanto quanto explicar, imaginar, questionar, 

relatar, são todas práticas - jogos de linguagem -, e podem ocorrer através de diferentes 

domínios ou subcampos. É também por causa deste caráter (governado por regras) dos jogos 

de linguagem que os significados das palavras emergem dos usos que nós fazemos deles em 

determinadas situações. 

Para Wittgenstein, a prática é uma prioridade concebida em relação às nossas ações, 

formas de vida e linguagem em conformidade (Bloor, 2001). Aqui, devemos destacar a 

interpretação dada por T. Schatzki (2001) às palavras de Wittgenstein. Para ele, as práticas 

são, antes de tudo, conexões de atividades organizadas, conjuntos - sem fronteiras - de atos e 

ditos organizados por entendimentos, regras e estruturas teleoafetivas. 

Essa teleoafetividade é uma ligação de fins, meios e humores apropriados a uma 

determinada prática ou conjunto de práticas e que rege o que faz sentido fazer além do que é 

especificado por entendimentos e regras particulares (Schatzki, 1996). 

Partindo também de Wittgenstein, Miguel (2015) entende a prática como uma 

“encenação simbólico-corporal direta de regras não passíveis de interpretação” (p. 622). Para 

ele estas regras estão “pautadas em maneiras de agir comuns aos homens, isto é, em formas 

de organização instituídas por comunidades humanas que compartilham propósitos e 

maneiras de ver o mundo, isto é, em formas de vida” (Miguel, Vilela, & Moura, 2010, p. 152-

153). 

O que Miguel (2015) quer dizer acerca da intepretação é que ninguém se comunica ou 

dá uma ordem uma só vez e é compreendido, tal como Wittgenstein coloca (2014, §199). As 

regras não estão ali para serem interpretadas, mas sim jogadas, e é no uso, no exercício diário 

do jogo, na encenação, que as regras fazem sentido. 

Então, quando Dona Maria se põe a cozinhar, ela interpreta a “Dona Maria 

cozinheira”, ela segue as regras da cozinha, faz os gestos necessários, separa os alimentos à 

sua medida, ela se vive cozinheira. Se pensarmos a partir das regras, da prática, Dona Maria, 

quando cozinha, é um simulacro de si mesma, porque o que ela faz não é dela, não está nela, 

está nas regras que segue ao encenar, é o jogo de linguagem. 
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Falamos da cozinha, porque nos interessa a prática, porque nos interessam as medidas, 

as relações de proporções ali presentes, e o que mais for possível reconhecer, assemelhar, 

nessas práticas com o que temos em nossas próprias práticas como pesquisador quando 

pensamos a partir de um programa de estudo chamado Etnomatemática, que por sua vez nos 

remete à matemática. 

Para ilustrar melhor as formulações anteriores, deixemos a Dona Maria de lado e 

vamos discutir a prática de cozinheiras escolares através de uma analítica da linguagem. 

Trabalharemos assim com excertos de um estudo envolvendo as práticas das cozinheiras, e os 

relatos das mesmas sobre suas atividades, como parte do Trabalho de Conclusão de Curso da 

Faculdade Inedi, do Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (CESUCA), intitulado 

“Unidades de medidas não convencionais na merenda das escolas municipais de Gravataí – 

RS”1, como descrito em Ogliari e Bello (2016). 

Nos excertos, duas cozinheiras entrevistadas contam sobre a prática da cozinha, que 

também têm os seus segredos, e se apresentam através da fala, como cozinheiras experientes, 

e mostram o que são a partir do que experimentam na cozinha, como relata a Cozinheira 1, 

que diz: “Já trabalho há muitos anos em cozinha industrial, sei por experiência a quantidade 

certa de óleo para um determinado número de pessoas. Vai mesmo é no olho, não têm como 

errar. Se ocorrer um excesso, pode-se recorrer aos velhos e tradicionais segredos das 

cozinheiras, mas estes eu não posso contar (...)”. 

A Cozinheira 1 ressalta a experiência, a prática que se repete, aquilo que se aprende 

no manuseio, a cada dia, a cada alimento, a cada prato, é essa prática situada, que tem um 

propósito, para além de torna-la cozinheira. A prática da cozinha nos permite perceber a 

maneira peculiar, “diferente”, como as cozinheiras usam determinados signos, ou seja, nos 

permite compreender qual é o jogo de linguagem, ou melhor, qual é o jogo de “encenação 

simbólico-corporal” que a torna cozinheira. E, obviamente, a produção simbólica que 

acontece quando o sujeito atribui sentidos aos signos necessários na performance da prática. 

Uma outra Cozinheira nos diz: “(...) utilizo a medida de uma volta na panela e uma 

tira de óleo (...)”, quando perguntada sobre o controle da quantidade de óleo usada no preparo 

dos alimentos salta aos olhos de quem se aventura pelos estudos de etnomatemática. Neste 

caso, vemos que os usos dão sentido e fundamentam certos cálculos cotidianos, no preparo 

																																																													
1Mondadori, M. (2015). Unidades de medidas não convencionais na merenda das escolas municipais de 
Gravataí – RS. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática, Licenciatura) - Faculdade Inedi. 
Cachoeirinha, RS: Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha. 
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dos alimentos, apropriação de “novas” medidas e proporções, operacionalizadas sobre certos 

processos, provenientes da forma de vida daquela “comunidade”, de quem vai para a cozinha 

preparar o alimento para os alunos daquela escola. 

Entendemos, de acordo como Wittgenstein, que na prática da cozinha é possível 

reconhecer “apenas” um dos múltiplos jogos de linguagem, e a partir da percepção desta 

multiplicidade resgatamos a ideia de múltiplas significações em determinados contextos ou 

situações (Bello, 2010). 

Nesse sentido, o termo “contexto” também deverá ser associado à linguagem. Para 

Bentes e Rezende (2008), através de Hanks (2008a; 2008b), o contexto está associado, de 

maneira geral, a elementos ou atividades linguísticas “dadas” em diferentes níveis de relação 

que possibilitam produzir ou interpretar/compreender um texto (ou enunciado). Para esses 

autores, um contexto pode ser localizado (micro), espontâneo, efêmero, situado (situação), 

sendo o conjunto de subsídios individuais, tanto de cunho social quando de conhecimentos 

prévios (e de linguagem) necessários para que haja interpretação e comunicação acerca de um 

evento. 

Outros autores, também baseados em Hanks, defendem que o contexto não é nem 

efêmero e nem local, mas sim global (macro), social e histórico (cenário), mais amplo que 

qualquer ato localizado. Contudo, o modelo de contexto postulado por Hanks (2008a; 2008b) 

percorre os níveis micro e macro (situação e cenário) acrescentando e, entrelaçando com os 

anteriores, um terceiro nível, o semiótico, ou campo semiótico/simbólico, de forma que “(...) 

no curso da vida social, não há situação que não esteja ligada a um cenário e não há cenário 

que possa ser separado das semioses” (Bentes & Rezende, 2008, p. 40-41). 

As cozinheiras, em um determinado contexto, obedecem a determinadas regras ao 

lidarem com os alimentos, medidas e proporções e se constituem sujeitos etnomatemáticos 

que praticam porque atribuem sentido naquilo que fazem por meio de convenções acerca de 

objetos - ditos por nós “objetos matemáticos” - em suas formas de vida. 

A prática faz a cozinheira abdicar de medidas padronizadas, de equipamentos de 

precisão, como as colheres de medida, para medir e relacionar quantidades, passando a operar 

com aqueles objetos que estão a sua disposição, possibilitando adaptar, transformar e ao 

mesmo tempo se inventar. O que poderia ser uma medida em mililitros passa a ser o gesto de 

desenhar com o óleo na panela ou de usar o corpo como medida padrão, conforme nos conta 
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a Cozinheira 1, no preparo do arroz, que, segundo ela, “adiciona-se quase sempre dois dedos 

acima da superfície do alimento”. 

Portanto, faz sentido falar na “combinação e transformação de relações de quantidade 

na atividade corrente”, onde ocorre um aparente “desaparecimento da matemática” na 

superação de empasses (Lave, 1996). Uma vez que, em resposta a conflitos que envolvam 

números, medidas, formas, as cozinheiras, para uma manipulação eficaz dos alimentos em 

sua rotina, apresentam uma “progressiva diminuição, com o passar do tempo, dos cálculos 

efetuados”. 

Ocorrendo o que já fora constatado por Lave (1996), que, no caso das cozinheiras, 

também acabam “(...) produzindo soluções reutilizáveis para problemas de matemática 

recorrentes, e encontrando soluções susceptíveis de ser integradas na sua atividade corrente” 

(p. 118). 

A partir dos relatos das cozinheiras percebemos que o que as faz cozinheiras são as 

pequenas diferenças em sua encenação, são os segredos, as medidas que a prática as ensina, 

conferidas “no olho”, como relata a Cozinheira 1, no controle das quantidades utilizadas na 

cozinha da escola: “Normalmente se tem a recomendação da Nutricionista, porém as 

quantidades são controladas basicamente no olho (...)”. 

Essas pequenas diferenças não caberiam em um livro definitivo de culinária, como 

propõe Michael Ruhlman, no seu manual para cozinha intitulado Ratio: The Simple Codes 

Behind the Craft of Everyday Cooking, trazendo uma cozinha sem segredos, onde a base da 

“boa” culinária está em fixar proporções entre dois ou mais ingredientes, como a proporção 

do pão, entre outras, 32 proporções, por exemplo, sendo “Bread = 5 parts flour : 3 parts 

water (plus yeast and salt)”2 (Ruhlman, 2009, p. 30), mantendo alguns ingredientes a gosto, 

como sal e outros temperos. 

As cozinheiras entrevistadas também fazem uso de proporções, porém com objetos 

próprios de precisão, conforme diz a Cozinheira 2 ao referir-se também ao preparo do arroz: 

“(...) utilizo as medidas de uma pequena panela do tipo leiteira (...)”, ou, ainda “(...) quando a 

medida parece não estar a gosto ao prová-la, acrescentamos mais uma pitada, que pode ser com a 

medida do cabo de uma colher de chá, ou a pegada de uma quantidade que caiba na ponta dos dedos 

polegar, indicador e médio unidos, assim (mostrando como se faz)”. 
 
																																																													
2Na receita, o pão leva a proporção de cinco partes de farinha para três partes de água, acrescentando-se, ainda, 
fermento e sal. 
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E a Diferença está ao Percebermos certo Reposicionamento no Caráter Performativo do 

Próprio Significado quando nos Propomos a Interpretar Algo: Estudos 

Etnomatemáticos são como Terapias 

Como vimos, uma prática é uma ação, ou encenação, própria da linguagem, onde 

“praticar” é seguir uma regra, e uma prática que se relaciona com a matemática permite tecer 

intepretações acerca da matemática em determinada situação, porém, intepretações da 

maneira como Wittgenstein às infere, com sendo a “substituição de uma expressão da regra 

por outra”. 

A analítica da linguagem de Wittgenstein, em especial no que o filósofo expõe nas 

Investigações Filosóficas, não busca uma essência da linguagem, ou ainda, como reforça 

Vilela (2010), a filosofia de Wittgenstein não é “prescritiva”, ou seja, “ao identificar o 

problema da essência, por exemplo, não teria como função negar esse caminho para apontar 

outro correto” (p. 437). 

Wittgenstein (2014, § 90) propõe uma “reflexão gramatical”. Uma reflexão que visa 

remover mal-entendidos, “mal-entendidos que dizem respeito ao uso de palavras, 

provocados, entre outras coisas, por certas analogias entre as formas de expressão em 

diversas áreas de nossa linguagem”, ou ainda, entre diferentes “jogos de linguagem”.  

Para o filósofo, jogo de linguagem é um jogo que é jogado ao pôr a linguagem em 

movimento, ao se usar as palavras. O jogo de linguagem é “(...) formado pela linguagem e 

pelas atividades com as quais ela vem entrelaçada” (Wittgenstein, 2014, IF § 7), e é aí que se 

dão os sentidos das coisas, ou melhor, é onde os significados das palavras são atribuídos 

(Wittgenstein, 2014, IF, § 43). 

De acordo com Vilela (2010), os significados, para Wittgenstein, além de estarem nos 

usos, podem variar de acordo com os jogos de linguagem de que participam, o que se opõe a 

uma essência que garantiria um significado único. A autora complementa que, para o 

filósofo, “(...) os significados não estão fora da linguagem, no mundo externo ou numa 

estrutura mental universal e necessária, mas no uso da linguagem” (Vilela, 2010, p. 439). 

Assim, 
Nossos jogos de linguagem claros e simples não são estudos preparatórios para uma 
regulamentação futura da linguagem, – não são, por assim dizer, aproximações 
preliminares, sem levar em conta o atrito e a resistência do ar. Os jogos de linguagem 
estão aí muito mais como objetos de comparação [grifos originais], os quais, por 
semelhança e dissemelhança, devem lançar luz nas relações de nossa linguagem 
(Wittgenstein, 2014, § 130). 
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Dar atenção aos diferentes jogos de linguagem, aos diferentes usos a que se faz de 

uma palavra e reconhecer os diferentes sentidos atribuídos a essa palavra é reflexionar 

perante a linguagem. A partir de Wittgenstein, é possível compreender que ocorre certo 

reposicionamento no caráter performativo do próprio significado quando nos propomos a 

interpretar algo, pois interpretar passa a ser reposicionar, e reposicionar em outros jogos de 

linguagem. Por isso dizemos que “isto é” matemática e “aquilo é” Etnomatemática. 

Interpretar não faz parte da mente, é uma questão de jogo de linguagem também. E 

quando identificamos qualquer semelhança, dissemelhança ou diferença, entre nossas 

encenações e as encenações que não aquelas que costumamos encenar, como, por exemplo, 

estabelecer relações como aquelas entre grupos indígenas entendendo que “ter dez e dar três 

(emprestado) é ficar (ainda) com treze”3, tendemos a reposicioná-las em nosso próprio jogo 

de linguagem, tecendo explicações e justificativas para tal resposta, cujo o sentido atribuído 

ao resultado é oriundo de um jogo que opera sobre uma regra diferente. 

No momento em que é possível perceber qualquer diferença, devemos admitir que não 

é mais possível ter controle absoluto sobre a generalização do significado de uma oração ou 

de uma ação em uma encenação, uma vez que, na compreensão da virada linguística, o 

significado se dá pelo jogo das diferenças entre os termos de uma linguagem. E no momento 

em que pensamos, falamos, gesticulamos e escrevemos, cozinhamos, não estamos 

interessados que outrem venha a nos interpretar. Encenamos para viver, e nos constituímos 

assim. 

A matemática não tem como objetivo final produzir formas simbólicas de caráter 

universal. A busca por um conhecimento universal dá lugar a pluralidades de significações, 

mas mesmo assim aceitamos a necessidade de uma razão que viabilize a comunicação 

matemática, porém entendemos que a razão é histórica e não metafísica, uma vez que a 

racionalidade é datada, situada, e não invariável, pura. 

A partir de Wittgenstein, é possível compreender que ocorre certo reposicionamento 

no caráter performativo do próprio significado quando nos propomos a interpretar algo, 

quando tentamos interpretar o sujeito da Etnomatemática e justificar suas ações. Propor um 

estudo de Etnomatemática é mostrar que o sujeito se constitui através da matemática também, 

de diferentes maneiras, com distintos propósitos. Só conseguimos explicar porque uma 

																																																													
3Com referência à Ferreira (2002), e à resposta de um índio do Parque Indígena do Xingu a partir da pergunta: 
“Ontem à noite peguei 10 peixes. Dei 3 para meu irmão. Quantos peixes tenho agora?” (p. 39). 
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cozinheira opta por desenhar com o óleo na panela ao invés de usar uma medida padrão 

porque comparamos diferentes jogos de linguagem. 

Podemos aproximar as percepções acima com aquelas de Derrida (1995) que sustenta 

a ideia de que as palavras só nos remetem a outras palavras, e não a um significado final. Não 

há ideias por trás das representações, escrituras. O significado de uma palavra é sempre 

adiado, diferido (differance), postergado. A palavra não é nem significado e nem significante, 

mas apenas um rastro, ou um jogo de différance (de diferimento). 

A matemática como escritura, a matema, nos é apresentada como família de palavras 

e símbolos, que contém uma família de propósitos, porém, os seus sentidos também se 

estabelecem na prática. Dessa maneira, não podemos pensar a matemática como uma 

linguagem onde os signos são portadores de significados universais, ou admitimos que as 

verdades matemáticas são invariáveis, e que “ter dez e dar três é ficar com treze” em hipótese 

alguma poderia ser uma verdade. Não se trata de um relativismo porque o entendimento não 

se manifesta arbitrariamente, mas a partir de uma regra de entendimento.  

Propor um estudo de Etnomatemática é, de certa forma, embrenhar-se em uma terapia 

gramatical. Uma análise terapêutica visa tratar um “problema” de linguagem - no estudo de 

Etnomatemática, os objetos “matemáticos” de investigação são “problemas” de linguagem. E 

uma análise terapêutica é, ao mesmo tempo, uma reflexão analítica filosófica porque 

descontrói e amplia a discussão acerca da linguagem, ou seja, é uma terapia filosófica da 

linguagem. Para Vilela (2010), a terapia filosófica de Wittgenstein consiste em percorrer os 

diversos usos de um conceito na prática linguística para desfazer imagens exclusivas, 

inserindo tais conceitos na pluralidade de usos. E é isso o que se faz em Etnomatemática. 

Pinho (2013), apoiada na terapia da linguagem de Wittgenstein, afirma que é preciso 

“compreender a atividade de seguir uma regra como uma prática” (p. 55), e que “nesta 

perspectiva, os significados das palavras emergem dos usos que fazemos delas em 

determinadas situações (...) (p. 55)”, portanto, “(...) o significado dos objetos não estariam 

neles em si, mas na relação semiótica que os mobiliza” (p. 55). 

A chave para a desconstrução do significado como algo associado à palavra está no 

fato de sua significação ser “dada” pelo uso, uma vez que o sentido da palavra está 

intimamente relacionado ao uso que se faz dela, e o que se “tem em mente” ao significar uma 

palavra é “dado” pela vivência que se teve em relação à palavra. Dar significado às palavras é 

jogar um jogo obedecendo a certas regras gramaticais de vida. 
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Nesse sentido, Miguel, Vilela e Moura (2012) afirmam que “(...) olhar para os 

significados na prática linguística levará a diversos significados e não a uma essência e por 

isso pode evitar confusões filosóficas: ao buscar um sentido fora do contexto de uso a 

tendência é buscar um sentido absoluto (p. 9-10)”. 

Quando as pessoas usam matemática, encenam matemática e aprendem matemática, 

mobilizam certa cultura matemática e, para Miguel e Vilela (2008), 
(...) quando falamos em processos de mobilização de cultura matemática, deixamo-nos 
de nos referir à matemática como um corpo homogêneo e universal de conhecimentos e 
passamos a falar em matemáticas no plural. E tais matemáticas passam a ser vistas como 
aspectos de atividades humanas realizadas com base em um conjunto de práticas sociais, 
tais como aquelas realizadas pelos matemáticos profissionais, pelos professores de 
matemática, pelas diferentes comunidades constituídas com base em vínculos 
profissionais, bem como pelas pessoas em geral em suas atividades cotidianas (p. 112). 

 

Chegamos ao acordo de que, na perspectiva da linguagem, discutir a matemática no 

plural, assim como propõe Miguel e Vilela (2008), é operar com a terapia gramatical sobre as 

práticas. 

Neste ponto, estabelecemos uma conexão entre a matemática e a filosofia de 

Wittgenstein com as práticas de cozinha, uma vez que nas práticas de cozinha relatadas pelas 

cozinheiras, a matemática é performatizada e os usos dos utensílios de cozinha, através da 

percepção das cozinheiras e de suas histórias de vida relacionadas à matemática dão sentido e 

fundamentam certos cálculos (de medidas e proporções), que são operados sobre certos 

processos, provenientes da forma de vida da comunidade, ou melhor, dos “(...) processos de 

uso das palavras”, que “(...) são regrados, e seus sentidos podem ser (...) [encontrados] em 

convenções e formas de vida” (Bello, 2010, p. 552). 

Retomando às conjecturas de Wittgenstein acerca dos jogos de linguagem como 

atividades regradas, próprias das diferentes formas de vida, entendemos que aprender a fazer 

conversões de medidas e cálculos de proporção de maneira canônica na escola opera sob um 

jogo de linguagem próprio da matemática acadêmica ou escolar, diferente do jogo de 

linguagem produzido pelos sujeitos de prática, que apesar das semelhanças de família 

encontradas no elementos matemáticos por eles manipulados (entre uma proporção “a” para 

“b” ou deixar dois dedos de água acima do alimento) e nas medidas, é permitido, em suas 

atividades cotidianas, transformar ou criar unidades de volume partindo de objetos presentes 

no ambiente (como a panela do tipo leiteira) ou adaptar medidas padrão fazendo-se 
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correspondência com partes do corpo (uma pitada com a ponta dos dedos), ou seja, nas 

situações diferentes, mesmo se tratando de matemática, são jogados jogos diferentes. 

O mesmo destacou Lave (1996) em seus estudos acerca das atividades práticas 

relacionadas à matemática no supermercado e na cozinha, onde “as pessoas não param para 

executar operações matemáticas canônicas aprendidas na escola e retomar, de seguia, as suas 

atividades (Lave, 1996, p. 119)”. Ou ainda, “ao pôr-se a si próprias certos problemas (...) no 

ato de fazer compras e de cozinhar não só resolveram estes problemas, como também os 

modificaram, reformularam, transformaram, ou simplesmente abandonaram” (Lave, 1996, p. 

120). Para essa autora, essas atividades, que são situadas, permitem a interconexão entre 

aspectos referentes às teorias da percepção, da cognição, da linguagem, entre outras e do 

mundo social e suas inter-relações. 

Neste ponto, então, cunhamos os estudos de Etnomatemática, também, como uma 

terapia filosófica da linguagem, mais especificamente uma terapia gramatical sobre as 

práticas, onde damos atenção não apenas ao saber calcular, deduzir e aplicar fórmulas, mas 

aos sentidos atribuídos aos entes matemáticos quando performatizados em uma atividade 

prática, à produção simbólica que emana da prática e que, ao mesmo tempo, nos faz entender 

que um sujeito se constitui através da prática. Essa perspectiva nos permite, através do sujeito 

de prática, jogar com a cultura, com o corpo, onde é preciso trazer junto à matemática aquilo 

que há de etno e transformar, adaptar “a matemática” (canônica, formal) às necessidades do 

cotidiano. 

 

Portanto, Concluímos, por ora, que um Estudo de Etnomatemática é uma Terapia 

Gramatical sobre as Práticas, em Busca de Rastros 

As cozinheiras entrevistadas mostraram, através de seus relatos, que se inventam a 

partir de prática da cozinha, que para ser cozinheira tem que saber dos “segredos”, tem que 

ter a confiança da medida de “olho”, que o cozinhar é performático, é girar o braço para dar 

“uma volta na panela e uma tira de óleo”, é usar o “cabo de uma colher de chá” ao invés de 

uma colher de medida, é ter a medida na ponta dos dedos. 

Somente quando uma palavra, um gesto ou encenação expressa justamente aquilo que 

aquele que a diz, ou encena, quer dizer ou encenar é que o seu “verdadeiro” significado é 

instaurado, ou seja, quando ouvimos, vemos, e logo entendemos e nos comunicamos. Em 

outras palavras, entendemos as palavras, os sinais, os gestos, de imediato, após proferidos. 
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Para Wanderer (2013), o pensamento de Wittgenstein nos leva a pensar a 

compreender a importância da noção do uso da “palavra” como fundamental na compreensão 

de linguagem, que ostenta e significa, e o mesmo ocorre com as linguagens matemáticas que 

se encontram presentes nas atividades produzidas por diferentes grupos culturais. 
(...) assim no caso das linguagens matemáticas, se poderia afirmar que a geração de seus 
significados é dado por seus diversos usos, produzidos ‘ao sabor das circunstâncias’, 
sendo um deles aquele que conforma a matemática acadêmica, outro a matemática 
escolar e outros ainda aqueles que produzem as muitas matemáticas camponesas, 
indígenas, etc. (Wanderer, 2013 p. 261). 

 

Em nossa metanálise, encontramos apenas semelhanças de família entre a matemática 

escolar, acadêmica, e a matemática performatizada pelas cozinheiras, e esbarramos em um 

jogo de linguagem tênue, próprio da prática da cozinha, responsável por significar as 

atividades matemáticas naquele contexto profissional, cultural. As cozinheiras se utilizavam, 

a partir de seus relatos, de cálculos mentais (visuais e aproximados) e experimentais.  

No desenvolvimento atividades cotidianas nos refeitórios das escolas estas 

profissionais não pensam que estão fazendo cálculos matemáticos, e é possível que nem 

façam qualquer referência de suas atividades com a matemática aprendida na sala de aula. 

Ficando por conta daqueles que se debruçam sobre os seus relatos, perceberem com elas 

performatizam, transformam, “deformam”, com “naturalidade” a matemática. 

Quando identificamos semelhanças entre a prática da cozinha e a matemática, no ato 

de medir, relacionar, calcular, podemos cair na armadilha de que “fazer” matemática ou de 

que fazer pesquisa em Etnomatemática é “decodificar práticas”. As transformações 

quantitativas presentes na prática, em diferentes formas de vida, como no cotidiano das 

cozinheiras, naquela medida de “olho” para dar o “ponto das coisas”, não são entendidas por 

nós como uma variação da maneira “correta” de se medir, mas sim como verdades 

matemáticas constituídas e validadas em determinada situação, temporal, localizada, ou seja, 

não conseguimos separar as matemáticas da cozinheira de sua “arte”. 

Dona Maria é cozinheira porque sabe dos segredos da cozinha, das medidas, das 

proporções, porque sabe dar o “ponto das coisas”. Os trabalhadores da construção civil sabem 

lidar com as ferramentas adequadas ao ofício e também sabem dos segredos, das medidas dos 

níveis e triangulações envolvidas na prática que os fazem ser trabalhadores da obra. Da 

mesma forma os professores de matemática. 



 
Journal of Mathematics and Culture 
October  2017 11(2) 
ISSN-1558-5336                                                    136 
 

Os rastros expressam o sentido temporal das coisas, e fundam presença, de maneira 

que tais símbolos façam referência a tais coisas, e só se pode fixar essa relação através da 

escrita, da prática, pois é nos jogos de linguagem que identificamos essa relação. Na 

matemática, em nossa terapia gramatical sobre as práticas, estamos em um constante 

movimento de desconstrução da escritura, que talvez tenha começado com Wittgenstein, e 

passado por tantos outros, como por D’Ambrósio, no programa intitulado Etnomatemática. 

Quando a prática é entendida como, necessariamente, situada e performativa, o 

contexto é ampliado para o entendimento do conjunto - histórico, social, cultural, podendo 

também ser situado. Uma prática só faz sentido se há um propósito, em uma forma de vida, e 

por isso é performática, ela visa desempenhar algo a partir de um propósito. 

Somos sujeitos de uma prática científica que nos constituímos pelas suas 

performances entre as quais refletimos sobre outros sujeitos que se constituem a partir de 

outras práticas, como o caso das cozinheiras. Ao tecer nossas reflexões como sujeitos de uma 

prática de pesquisa em Etnomatemática, podemos dar início a uma terapia que nos leva a 

partir de um “estado inicial de agramaticalidade”, a discutir os significados para além de seu 

sentido puramente matemático. 

Quanto mais nos propomos a fazer este exercício terapêutico gramatical, mais etno 

tornamos a matemática, ampliando os sentidos e reconhecemos os sujeitos que se constituem 

na performance de práticas que, de alguma forma, jogam simbolicamente com aquilo que 

chamamos de matemática.  
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