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Resumo 
Com um panorama sócio-histórico composto por diversas etnias, geografias e realidades, o 
Brasil exibe uma pluralidade cultural, sendo diverso em si mesmo. Há diversos Brasis! O 
Programa Etnomatemática expressa os saberes e fazeres de culturas distintas, que se 
identificam nas ticas (artes/técnicas) de matema (compreender/conviver/lidar) de distintos 
etnos (realidades socioculturais). Há diversas EtnoMatemaTicas! Por causa dessa 
diversidade, representada nos estudos publicados nos dois volumes da Edição Especial 
Etnomatemática, promovida pelo Journal of Mathematics and Culture em conjunto com 
EtnoMatemaTicas Brasis, esse artigo reflete acerca das possibilidades teórico-práticas da 
Etnomatemática enquanto programa de pesquisa, campo epistemológico e possibilidade 
teórica para orientação de ações pedagógicas em diversos contextos. 
 
Palavras-chave: Pluralidade Cultural. Diversidade Brasileira. Epistemologia. Pesquisa. 
Programa Etnomatemática. 
 

 
Abstract 

With a socio-historical panorama composed by diverse ethnicities, geographies, and realities, 
Brazil exhibits a cultural plurality, being diverse in itself. There are a diversity of Brasis! The 
Program Ethnomathematics expresses the knowledges and doings of members of distinct 
cultures that identify themselves in the tics (arts/techniques) of mathema 
(understanding/coexistence/dealing) in different ethnos (sociocultural realities). There are 
diverse EthnoMatemaTicas! Because of this diversity represented in the studies published in 
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the two volumes of the Ethnomathematics Special Edition, promoted by the Journal of 
Mathematics and Culture together with EtnoMatemaTicas Brasis, this article reflects on the 
theoretical-practical possibilities of Ethnomathematics as a research program, an 
epistemological field, and a theoretical possibility to guide pedagogical actions in various 
contexts. 
 
Keywords: Cultural Plurality. Brazilian Diversity. Epistemology, Research. Program 
Ethnomathematics. 
 

Introdução 

A diversidade natural e sociocultural do Brasil, comparada a outras realidades 

mundiais, pode ser compreendida enquanto singularidade. É o maior em extensão territorial 

na América Latina e o quinto, no mundo. Mas sendo de maioria católica e que reúne o maior 

número de falantes da língua portuguesa da América Latina, sua extensão e posicionamento 

geográficos garantem-lhe uma diversidade de realidades socioculturais (urbanas, rurais, 

indígenas, quilombolas, ribeirinhas, etc.), dinamizadas por uma multiplicidade de fatos e 

fenômenos naturais, imaginários e linguísticos1. 

Habitado por diversos grupos étnicos indígenas, quando chegaram os primeiros 

europeus, em 1500, o país tornou-se colônia de Portugal, que logo começou a ofertar uma 

Educação jesuítica, com fortes implicações na construção cultural do povo brasileiro, adjetivo 

que também se refere ao nome que o batizaram. Essa intencionalidade pedagógica construiu 

valores eurocêntricos hegemônicos, com base nas normas e modelos estabelecidos pelos 

colonizadores e conforme seus próprios interesses. 

Especificamente em relação aos interesses econômicos na exploração das riquezas da 

nova terra, ainda no período colonial, diversos grupos étnicos africanos vieram ao Brasil 

como escravos. Nessa condição e como desconhecedores da língua portuguesa e da dos povos 

colonizados, chegaram como presas fáceis da soberania portuguesa, que lhes impôs valores 

socioculturais, um anonimato histórico e um aniquilamento cultural, que já ocorriam com os 

que ali habitavam. 

Assim, mesmo que o Brasil tenha se tornado um país genuinamente multicultural, 

perdura, ainda, o desafio para ter garantidos os direitos dos seus diferentes grupos 

                                                
1Com relação à multiplicidade linguística, Bagno e Rangel (2005) ao apresentarem a proposta de uma educação 
linguística no Brasil, afirmam que a variação linguística “está indissoluvelmente associada à variação social” (p. 
73), sendo, assim, inaceitável que “tantas formas lingüísticas características do português brasileiro – presentes 
inclusive e há muito tempo na língua escrita mais monitorada e na produção literária – continuem sendo tratadas 
como ‘erros a serem evitados’ pelos compêndios gramaticais, pelos livros didáticos e pelo ensino de modo 
geral” (p. 71). 
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socioculturais, em múltiplas lutas que passam, também, pela necessidade de uma revisão 

epistemológica de nossa cultura acadêmica, no que se refere à consideração integral de seus 

saberes e fazeres, que ainda se reflete como hegemônica na cultura escolar, fazendo com que 

muitas práticas (saberes e fazeres) e estudos espalhados pelo país não sejam considerados nas 

pesquisas e nas políticas públicas da Educação, deixando, assim, de fornecer contribuições 

importantes tanto para a construção de uma base teórica de conhecimentos, quanto para a 

construção de uma sociedade mais justa. 

No sentido de garantir tais contribuições, o Programa Etnomatemática, desenvolvido 

por Ubiratan D’Ambrosio – que apresentou o primeiro volume da Edição Especial do Journal 

of Mathematics and Culture –, busca entender, integralmente, o ciclo do conhecimento, nos 

seus aspectos individual, social e político, pois tem uma preocupação explícita em pôr sob 

suspeição as hierarquias – a exemplo do processo histórico de interesses colonizadores no 

aniquilamento da cultura dos colonizados –, preconizando uma ética da diversidade. 

Concordamos com Beatriz D’Ambrosio ao comentar que os mesmos intelectuais, 

dentre eles os especialistas matemáticos, que promovem o desenvolvimento tecnológico, 

incluindo as viagens espaciais, não se preocupam em resolver problemas de ordem 

local/social para que possamos ter uma vida mais digna. Nesse panorama, essa autora 

considera de extrema importância: 

(...) educar a futura geração de forma a ser criativa, colaboradora, e ética para 
solucionar os problemas da sociedade atual.  Uma missão que nossa geração e 
gerações de nossos antepassados foram incapazes de cumprir. Para tanto devemos 
educar as novas gerações a serem melhores, mais bem preparados, do que nós 
mesmos (D’Ambrosio, 2015, p. 1). 
 

Para isso, necessitamos olhar para a Educação numa perspectiva transdisciplinar. 

Nesse sentido, segundo D’Ambrosio (2011b), a Etnomatemática e a Fenomenologia são 

“maneiras transdisciplinares, isto é, vão além das disciplinas, além das grades de uma gaiola, 

de reconhecer, entender e explicar fatos e fenômenos” (p. 40). Por conseguinte, D’Ambrosio 

(2011c) argumenta que as gaiolas epistemológicas estão relacionadas com as disciplinas que 

são: 

(...) como conhecimento “engaiolado” na sua fundamentação, nos seus critérios de 
verdade e de rigor, nos seus métodos específicos para lidar com questões bem definidas e 
com um código linguístico próprio, inacessível aos não iniciados. Os detentores desse 
conhecimento são como pássaros vivendo em uma gaiola: alimentam-se do que lá 
encontram, voam só no espaço da gaiola, comunicam-se numa linguagem só conhecida 
por eles, procriam e repetem-se, só vendo e sentindo o que as grades permitem, como é 
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comum no mundo acadêmico. O que é mais grave, são mantidos pelos que possuem as 
gaiolas para seu entretenimento, como é o caso das artes, ou para seu benefício, como é o 
caso das ciências e da tecnologia (p. 7). 

 

De acordo com essa asserção, os detentores desse conhecimento acadêmico, quando 

nas relações de poder com aqueles outros que estão fora da gaiola, mantêm suas portas 

fechadas ao diálogo com outras epistemologias, especialmente se os conhecimentos desses 

outros não forem validados pelos membros dos grupos engaiolados ou se esses outros 

estiverem socioeconomicamente numa posição inferior, que os obriga a beberem da fonte da 

sabedoria dos que detêm o conhecimento como em uma grande bacia hidrográfica. 

Essa analogia é posta por D’Ambrosio (2009a) como a metáfora da bacia, ao 

reconhecer que aos: 

 
(...) países periféricos é reservada uma situação de serem não mais que afluentes do curso 
principal do atual (…) desenvolvimento científico e tecnológico. Nisso consiste a 
Metáfora da Bacia, que considera o conhecimento dos países centrais como a massa de 
água de uma grande caudal e a contribuição dos países periféricos como as águas dos 
afluentes. As águas da grande caudal não penetram afluente acima. O conhecimento 
chega ao destino, nas margens dos afluentes, após grandes transformações e é, em geral, 
deficiente. Enquanto o conhecimento produzido pelas nações centrais segue seu curso, 
como a grande caudal, a contribuição dos afluentes é, como um todo, trivial e marginal. 
Mas, mesmo assim, as águas dos afluentes incorporam-se e dão vida à grande caudal (p. 
16). 

 

Essa metáfora ilustra os conhecimentos das áreas periféricas, que aparentemente não 

conseguem reverter o sentido do curso de suas águas para contribuírem no grande corpus de 

conhecimentos, limitando-se a receber os que lhes chegam, após muitas perdas que ocorrem 

durante a navegação de longos percursos. 

No entanto, os estudos de Michel Foucault (2006) são otimistas e nos tranquilizam ao 

apresentarem que a dominação nunca é total e que as relações de poder enquanto relações de 

forças são sempre reversíveis. Ao localizar o poder nas microrrelações, esse autor defende a 

existência dos movimentos de resistência: 

(...) é porque há possibilidade de resistência e resistência real que o poder daquele que 
domina tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia quanto maior for a 
resistência. De modo que é mais a luta perpétua e multiforme que procuro fazer aparecer 
do que a dominação morna e estável de um aparelho uniformizante. Em toda parte se está 
em luta (...). (Foucault, 2006, p. 232).  
 

Em nosso ponto de vista, a Etnomatemática localiza-se no interior desses movimentos 

de resistência, cujo conceito etimológico expressa os saberes e fazeres de membros de grupos 
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culturais distintos, identificando-se nas ticas (artes ou técnicas) de matema (compreender, 

conviver, conhecer, lidar com) de distintos etnos (realidades socioculturais). 

Nessas perspectivas, o Programa Etnomatemática é uma teoria geral do conhecimento, 

que defende a transdisciplinaridade e que propõe um currículo trivium (D’Ambrosio, 1999) 

baseado em instrumentos socioculturais comunicativos (literacia), analíticos ou simbólicos 

(materacia) e materiais (tecnoracia), cuja utilização crítica possa, por meio da Educação, 

desenvolver o potencial criativo, crítico e reflexivo, sempre buscando a transcendência, a paz 

e a justiça social. 

Nesse sentido, esta coprodução decorrente de um diálogo entre interesses, estudos e 

experiências em Etnomatemática, de três pesquisadores que têm buscado, individual e 

colaborativamente, visualizar na diversidade brasileira as múltiplas artes, técnicas, formas, 

métodos, ações pedagógicas, metodologias, ensinamentos, artes, meios, fazeres (possíveis 

ticas) das múltiplas possibilidades de compreensão, explicação, saber-fazer, vivências, 

conteúdos, processos, representação, imaginação, criatividade, crítica, percepção, 

experimentação, pôr em prática, ter conhecimento (possíveis matemas) nas múltiplas 

realidades naturais e socioculturais brasileiras (etnos). 

Em outras palavras, buscamos visualizar as possibilidades e ocorrências da 

Etnomatemática nas ticas de matema de etnos brasileiras, nas EtnoMatemaTicas Brasis, em 

vias de reconhecer e acolher, sem hierarquias, as suas múltiplas concepções teóricas e 

manifestações práticas e de contribuir para a consolidação da Etnomatemática como 

programa de pesquisa, respeitando seus princípios epistemológicos, metodológicos e 

curriculares e a dinâmica do seu corpus de conhecimentos em desenvolvimento. 

Após essa introdução, o texto discorre em mais dois percursos reflexivos: a) no item 

Programa Etnomatemática: programa de pesquisa e teoria geral do conhecimento em pleno 

desenvolvimento, buscamos apresentar as concepções, peculiaridades acadêmicas e aspecto 

epistemológico deste programa e b) no item Etnomatemática: perspectivas das investigações 

no Brasil apresentamos uma breve análise das perspectivas teóricas da Etnomatemática, a 

partir dos aspectos culturais, matemáticos e pedagógicos considerados nos artigos publicados 

nos dois volumes desta Edição Especial. 

Assim, esses percursos visam disponibilizar uma breve revisão de literatura com um 

enfoque mais acentuado na dimensão pedagógica da Etnomatemática, buscando propiciar, 

assim, uma exposição que procura exemplificar as perspectivas das investigações em 
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Etnomatemática no cenário nacional e oferecer algumas considerações finais (item Algumas 

Considerações sobre a Pluralidade Cultural em Diversos Brasis) sobre possíveis 

contribuições da pesquisa e das práticas etnomatemáticas para o exercício da relação entre 

Matemática e Cultura, com base nos princípios do Programa Etnomatemática, evidenciando 

as EtnoMatemaTicas: pluralidade cultural em diversos Brasis. 

Nesse contexto, diante da pluralidade e diversidade das realidades brasileiras, em 

síntese, os autores deste artigo procuram refletir acerca das possibilidades teórico-práticas do 

Programa Etnomatemática, como programa de pesquisa, como campo epistemológico e como 

possibilidade teórica para orientação de ações pedagógicas em diversos contextos, tendo em 

vista os objetos de estudo contemplados nesta Edição Especial Etnomatemática, do Journal 

of Mathematics and Culture. 

 

Programa Etnomatemática: Programa de `Pesquisa e Teoria Geral do Conhecimento 

em Pleno Desenvolvimento 

O Programa Etnomatemática foi organizado intelectualmente e assim nomeado por 

Ubiratan D'Ambrosio e vem sendo desenvolvido por diversos pesquisadores e atores 

acadêmicos e educacionais. Etnomatemática é uma palavra conceitual e de sua compreensão 

depende a sua concepção como área de estudo e como uma teoria geral do conhecimento. 

Desse modo, neste subtítulo, não nos deteremos em suas implicações pedagógicas e nos 

significativos impactos na Educação Matemática, mas em suas amplas perspectivas de 

pesquisa e de orientação de práxis da Educação em geral. 

Embora a Etnomatemática possa sugerir uma ênfase na Matemática acadêmica, esse 

programa é considerado como um estudo da evolução cultural da humanidade em seu sentido 

mais amplo, a partir da dinâmica cultural que se pode perceber nas manifestações 

matemáticas desenvolvidas em cada cultura. Dessa maneira, a Etnomatemática é um 

programa de pesquisa sobre a geração, organização intelectual e social do conhecimento que 

busca a sua difusão no decorrer da história (D’Ambrosio, 1990). 

 Sousa (2016) argumenta que, “enquanto programa, Etnomatemática constitui-se 

numa proposta teórico-filosófica que toma por base diversos fatos sócio-histórico-culturais e 

se debruça em aspectos epistemológicos-cognitivos do conhecimento para refletir sobre 

possibilidades político-educacionais” (p. 149). Nesse sentido, Rosa (2010) afirma que a 

Etnomatemática não deve ser confundida com o conhecimento matemático em seu sentido 
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acadêmico, isto é, estruturada como uma disciplina, pois esse programa representa uma 

proposta da teoria do conhecimento que também aborda a relação entre a cognição e a 

cultura. 

Entendemos que o principal motivo com a denominação programa foi a preocupação 

de D’Ambrosio (2001) com as tentativas de proposição de uma epistemologia que 

proporcionasse uma explicação conclusiva para a Etnomatemática. Desse modo, com a 

denominação Programa Etnomatemática é possível evidenciar “que não se trata de propor 

uma outra epistemologia, mas sim entender a aventura da espécie humana na busca de 

conhecimento e na adoção de comportamentos” (D’Ambrosio, 2001, p. 17). 

D’Ambrosio (2001) argumenta que, de acordo com a natureza holística e 

interdisciplinar do Programa Etnomatemática, o conhecimento se origina em contextos 

socioculturais distintos, que abarca as ciências da cognição, da história, da sociologia e da 

epistemologia social por meio de um enfoque multicultural, pois o conhecimento 

etnomatemático é dinâmico, estando em constante elaboração e reelaboração. 

Então, a Etnomatemática se desvincula da proposição de uma nova disciplina 

curricular ou da percepção de que esse programa pode ser considerado como outro tipo de 

matemática acadêmica. Assim, a Etnomatemática também não deve ser confundida com o 

estudo [estritamente] etnográfico das ideias matemáticas, isto é, o “estudo das diversas 

etnias” (D’Ambrosio, 2001, p. 63). 

Dessa maneira, existe a necessita de entender a denominação Programa 

Etnomatemática, pois de acordo com D’Ambrosio (1990), a razão dessa designação é de 

natureza metodológica, estando relacionada ao conceito de disciplina, que é caracterizada 

pelos parâmetros epistemológicos que lhe são próprios e que emergiram após o deflagrar da 

Ciência Moderna. Consequentemente, a noção de transdisciplinaridade proposta por 

D’Ambrosio (2009b) contradiz a proposição de uma nova disciplina denominada 

Etnomatemática. 

Obviamente, Etnomatemática tem relações com a Matemática, mas, de acordo com 

D’Ambrosio (2011b), o seu conceito foi introduzido para contestar a posição privilegiada de 

racionalidade, decorrente do caráter de universalidade que se costuma atribuir a esse campo 

do conhecimento. Para apontar esse aspecto contestador, D’Ambrosio (2013) elabora uma 

breve análise histórica de alguns antecedentes, iniciando com a época das grandes 

navegações, no século XV, quando “uma nova visão de mundo foi incorporada ao ambiente 
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acadêmico europeu, contribuindo decisivamente para a ciência moderna” (p. 13). 

Evidenciando o reconhecimento tardio de outras formas de pensar como sistemas de 

conhecimento, o período pós Primeira Guerra Mundial propiciou a abertura de possibilidades 

à visão da natureza do pensamento matemático para “entender a Matemática como uma 

manifestação cultural viva” (D’Ambrosio, 2013, p. 16). Esse contexto favoreceu aos próprios 

matemáticos o entendimento de que “há muitas matemáticas (…) uma pluralidade de 

processos independentes, completos em si; uma sequência de nascimentos de mundos de 

formas, distintos e novos” (Spengler, 1973 apud D’Ambrosio, 2013, p. 16). 

Posteriormente, D’Ambrosio (2013) comentou sobre as implicações do surgimento da 

antropologia, ponderando que, “talvez, o primeiro reconhecimento explícito de outros 

racionalismos e suas implicações pedagógicas” (Akizuki, 1960 apud D'Ambrosio, 2013, p. 

17), sejam decorrentes dos estudos conduzidos pelo algebrista japonês Akizuki que sugere o 

estudo da “instrução matemática apropriada à Ásia, contestando a limitação da aplicação dos 

métodos que são correntemente considerados como os melhores na Europa e na América” 

(Akizuki, 1960 apud D’Ambrosio, 2013, p. 17). 

Os argumentos anteriores somados ao significado das ticas de matema em distintos 

etnos mostram que o termo Etnomatemática não pode, de fato, ser confundido como uma 

Matemática de etnias e que o Programa não rejeita a Matemática acadêmica, mas a considera 

uma dentre as possibilidades de EtnoMatemaTicas. O caráter dinâmico do conhecimento, 

expresso na ideia de ciclo e da dinâmica dos encontros culturais, sugere a denominação de 

Programa Etnomatemática, que teve a sua origem na busca de entender o fazer e o saber 

matemático de culturas periféricas e marginalizadas, como, por exemplo, as culturas 

colonizadas, os indígenas e as classes trabalhadoras. 

Essa abordagem nos remete à dinâmica cultural da evolução desses fazeres e saberes, 

resultante da exposição a outras culturas (D’Ambrosio, 2001). Existe, então, a necessidade de 

enfatizarmos que a cultura dos conquistadores, dos colonizadores e das classes dominantes 

também evoluiu a partir da dinâmica desses encontros. Então, podemos concluir que o 

Programa Etnomatemática possui uma conceituação pedagógica diferenciada da Matemática, 

que é um componente disciplinar encontrado nos currículos das instituições de ensino de 

todos os níveis. Por conseguinte, não existe um vínculo entre programa e disciplina, pois, 

para D’Ambrosio (2001), existe uma interpretação dúbia da utilização do termo 

Etnomatemática em que a denominação conceitual etno+matema+tica é confundida com 
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etno+matemática. 

De acordo com D’Ambrosio (1990), a Etnomatemática é considerada como o estudo 

das ideias matemáticas que foram desenvolvidas por grupos culturais específicos (etno versus 

etnia) através da história, com a utilização de técnicas, ideias e procedimentos apropriados 

para resolver problemas relacionados com cada contexto cultural (técnicas/artes), com o 

objetivo de aprender a lidar com o próprio ambiente ao trabalhar com medidas, cálculos, 

classificações, inferências, comparações e modelagem. 

Nesse sentido, Rosa e Orey (2003) afirmam que os membros de grupos culturais 

distintos desenvolvem habilidades e competências para modelar os meios natural, social, 

ambiental, político e econômico, diante das próprias necessidades, para entender e explicar os 

fenômenos (matema) que neles ocorrem. 

Nesse contexto, entendemos que a conceituação proposta por D’Ambrosio (1993) 

para a etnomatemática, como um programa de pesquisa no sentido lakatosiano, é 

essencialmente transdisciplinar e dinâmico, que está se redefinindo a cada instante e difere 

daquela proposta para o programa curricular da disciplina matemática escolar. A concepção 

do Programa Etnomatemática surgiu a partir da leitura da teoria de Lakatos (D’Ambrosio, 

1990), sendo originada na tentativa de entender e compreender as ideias, procedimentos e 

práticas matemáticas relacionadas com as situações enfrentadas no cotidiano dos membros de 

grupos culturais distintos. 

Assim, existe a necessidade de enfatizar que as ideias, os objetivos, os conteúdos e os 

métodos utilizados pelos membros de um determinado grupo cultural são desenvolvidos em 

contextos culturais diferenciados. Por isso, o programa de pesquisa etno + matemática + tica 

não possui a mesma fundamentação teórica e filosófica do programa etno + matemática, que 

é composto por uma disposição de conteúdos matemáticos elencados no currículo escolar. 

No currículo escolar, a Matemática é uma ciência formal, que possui axiomas, 

teoremas, corolários, lemas, postulados e proposições necessários para chegar a conclusões 

teóricas e práticas. Então, a Matemática também pode ser vista como um sistema formal de 

pensamento para reconhecer, classificar e explorar padrões. Essa abordagem é contrária 

àquela proposta pelo Programa Etnomatemática. 

Em concordância com Sousa (2017) “é por não conceber um currículo fragmentado 

em disciplinas, com base na hegemonia dos saberes acadêmicos sobre os demais, que [a 

Etnomatemática] defende como alternativa funcional a Transdisciplinaridade” (p. 133). Para 
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essa autora, para o entendimento do Programa Etnomatemática, é vital o conhecimento que é 

“decorrente de informações colhidas de uma realidade, que é inevitavelmente modificada a 

partir de ações de quem as colhe, impõe foco na relação indissociável do indivíduo com sua 

realidade, tendo em vista as tica de matema nos distintos etnos.”. 

Desse modo, a Etnomatemática reconhece, apoiando-se em estudos etnográficos, os 

modos de saber e fazer de outras culturas, que os membros de grupos distintos, organizados 

como famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, desenvolvem, organizam e 

executam as suas práticas de natureza matemática, como, por exemplo, contar, medir, 

comparar, classificar e modelar. Supõe-se, então, que as práticas matemáticas próprias desses 

grupos culturais são estruturadas de acordo com as reflexões sobre a própria história e 

filosofia. 

Porém, é importante enfatizar que as pesquisas conduzidas em ambientes acadêmicos 

dificilmente se liberam das disciplinas que compõem a atual matriz curricular da Matemática, 

particularmente, de sua metodologia. Dessa maneira, Rosa e Orey (2017) argumentam que ao 

investigar a etnomatemática desenvolvida e praticada pelos membros de grupos culturais, 

corre-se o risco de procurar categorias próprias da Matemática acadêmica nas ideias, 

procedimentos e práticas matemáticas utilizadas por esses grupos na resolução das situações-

problema enfrentadas no cotidiano. 

Portanto, faz-se necessário que cada pesquisador(a) busque compreender e explicitar 

os usos conceituais que vem desenvolvendo em seus estudos e pesquisas etnomatemáticas. 

Por exemplo, numa atitude reflexivo-desconstrutiva, Fonseca (2016a) busca compreender os 

usos dos termos conhecimento e conhecimento etnomatemático que vem realizando em seus 

estudos e ações pedagógicas, sem com isto ter a pretensão de produzir definições fixas e 

gerais para esses termos.  

Desse modo, ao desenvolver uma ação pedagógica numa perspectiva etnomatemática 

junto a uma turma de alunos do Ensino Médio, em 2011-2013, na qual se consideram tanto os 

conhecimentos dos sujeitos pertencentes às práticas socioculturais investigadas quanto a 

(re)significação desses conhecimentos pelos alunos, o termo conhecimento foi utilizado no 

sentido de um “conjunto dos saberes e fazeres produzidos e utilizados numa determinada 

prática sócio-cultural, conhecimentos estes que não se configuram simplesmente como 

produto de uma ação corporal ou cognitiva de um indivíduo sobre um objeto, mas que se 

constituíram sócio-histórico-culturalmente” (Fonseca, 2016a, p. 9). 
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E, também, considerando a crítica apresentada por Miguel, Vilela e Moura (2010) de 

que a Etnomatemática não teria conseguido romper totalmente com as tradições de 

compartimentação e disciplinarização (escolar e científico-acadêmica) das diferentes culturas, 

Fonseca (2016a) esclarece que o uso da expressão conhecimento etnomatemático em seu 

trabalho “seria empregado de modo geral, no sentido de indicar aquela parte do conhecimento 

compreendida como as produções de significados dos saberes e fazeres matemáticos em 

diferentes contextos” (p. 9). 

Então, diante dos muitos desafios que buscamos/tentamos superar em prol de uma 

transdisciplinaridade e de um dinamismo tanto na pesquisa quanto na ação curricular, 

compreendemos que a essência do Programa Etnomatemática é ter a consciência de que 

existem diferentes maneiras de se fazer matemática, considerando a apropriação do 

conhecimento matemático acadêmico por diferentes setores da sociedade e os modos 

diferentes pelos quais diferentes culturas negociam as práticas matemáticas (D’Ambrosio, 

2001). 

Nesse sentido e tendo em vista as demandas da sociedade atual, D’Ambrosio (2013) 

concebe uma nova conceituação de currículo, como “uma resposta educacional às 

expectativas de se eliminar a iniquidade e violação da dignidade humana, o primeiro passo 

para a justiça social” (p. 66), pois “a abordagem a distintas formas de conhecer é a essência 

do Programa Etnomatemática.” (p. 63). 

O trivium curricular, mencionado anteriormente, nasce do reconhecimento de 

D’Ambrosio (2009b) de que “algo está errado com a filosofia que orienta a organização e o 

funcionamento do sistema educacional” (p. 84), uma vez que elementos de natureza social, 

cognitiva e epistemológica são fatores de baixo rendimento, sendo necessário que sejam 

considerados outros instrumentos avaliativos, distintos dos habituais. 

A figura 1 mostra uma síntese do currículo etnomatemático, na qual Sousa (2017) 

ilustra as características, finalidades e funções dos seus três instrumentos: literacia, 

materacia e tecnoracia. 
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Figura 1: Currículo etnomatemático: características, finalidades e funções 

 
Fonte: Sousa (2017, p. 132) 

 

Uma breve análise da figura 1 mostra a amplitude das implicações pedagógicas do 

Programa Etnomatemática, no que se refere à importância que é dada à funcionalidade dos 

instrumentos curriculares e ao currículo como um todo, que busca refletir a dinâmica 

sociocultural, coerentemente à sua concepção de currículo como estratégia-chave da 

Educação. 

Nesse contexto, vale considerar que, conforme D’Ambrosio (2009b), o 

“desenvolvimento desse programa permite uma outra visão e filosofia da matemática, o que 

acarreta, como subproduto, uma proposta pedagógica consequente, holística e crítica” (p. 

121), logo, transdisciplinar, pois o Programa Etnomatemática, enquanto corpus de 

conhecimento, constitui-se em uma perspectiva teórica de orientação de quaisquer práticas 

pedagógica, não só da Educação Matemática, mas da Educação em geral. Nesse sentido, 

Fonseca (2016a) considera importante: 

 
(...) repensar uma concepção de prática (matemática) escolar, como ela se apresenta 
contemporaneamente, ou seja, como prática onde predomina (quase) exclusivamente um 
processo de ensino e aprendizagem norteado pela transmissão ou (re)construção de um 
único conhecimento válido, o conhecimento sistematizado, promovido numa única 
direção, professor → alunos. Deste modo, poderemos nos movimentar para outras 
possibilidades, sendo uma delas a possibilidade da escola, mais especificamente a sala de 
aula, se constituir num espaço de encontro de diferentes modos de significação presentes 
nos diferentes contextos (p. 8). 

De fato, ao reconhecer as diversas ticas de matema em distintos etnos como 



 
Journal of Mathematics and Culture 
October  2017 11(2) 
ISSN-1558-5336                                                    151 
 

manifestações de sobrevivência e transcendência, o Programa Etnomatemática preocupa-se 

com todo o ciclo do conhecimento, sua geração, sua organização intelectual e social e sua 

difusão, na qual está a Educação, inclusive a influência do poder, entendendo-o como vital ao 

ser humano e, consequentemente, à sociedade. Esses fatores fazem do Programa 

Etnomatemática uma teoria geral do conhecimento. 

Segundo Sousa (2016), há três conceitos-chaves etnomatemáticos “essenciais às 

interfaces dessa Teoria Geral do Conhecimento com teorias da Educação: 

Etno+Matema+Tica, Ciclo Vital e o Ciclo do Conhecimento” (p. 147), caracterizando-se 

como “genérica, pois seu corpus conceitual decorre do estabelecimento de interfaces 

conceituais com diversas áreas e por ser genérica, está sempre passível a novas interfaces” (p. 

260). 

Ademais, como afirma D'Ambrosio (2011a), o Programa Etnomatemática busca a 

História do Conhecimento com base na realidade, pois analisa a geração de práticas ad hoc, 

passando pelo desenvolvimento de métodos, para então chegar a entender as teorizações e as 

teorias, e o espaço nelas reservado para a invenção e, ao reconhecer que o momento social 

está na origem do conhecimento, o programa procura compatibilizar cognição, história e 

sociologia do conhecimento e epistemologia social num enfoque multicultural. 

Enfim, o Programa Etnomatemática, ao incorporar uma historiografia ampla, se torna 

amplo, tanto como programa de pesquisa, quanto como teoria geral do conhecimento; ao 

abraçar questões de caráter epistemológico, cognitivo, filosófico, social, histórico e cultural, 

entendendo-se como dinâmico e tomando para si preocupações com uma ética da 

diversidade, com ideais de paz e de justiça social; ao tomar como referência a realidade, 

como princípio e fim do ciclo do conhecimento, assume uma perspectiva crítica aos 

problemas reais e interventiva, em vias de solucioná-los, criativamente. 

 

Etnomatemática: Perspectivas das Investigações no Brasil 

Desde a publicação do livro intitulado Africa Counts: Number and Patterns in African 

Culture, de Zaslavsky, em 1973, que explorou as práticas matemáticas dos povos da África 

saariana, e da palestra proferida por D’Ambrosio, em 1977, no Annual Meeting of the 

American Association for the Advancement of Science, em Denver, nos Estados Unidos, na 

qual utilizou pela primeira vez o termo etnomatemática, os resultados de um grande número 
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de investigações têm mostrado que existem práticas matemáticas sofisticadas que são 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos. 

Contudo, é importante ressaltar que a maioria das investigações em Etnomatemática 

procura demonstrar que existem diversas maneiras de se fazer matemática, que são 

desenvolvidas em contextos culturais próprios, sendo, dessa maneira, diferentes da 

matemática dominante, padronizada, acadêmica e institucionalizada nos ambientes 

educacionais. Para Eglash (2010), existem sete vantagens para a utilização do Programa 

Etnomatemática: 1) Derrotar o mito do determinismo genético, como, por exemplo, as raças 

limitam o desenvolvimento da inteligência; 2) Derrotar o mito do determinismo cultural, 

como, por exemplo, se os alunos pertencentes a grupos culturais minoritários têm um bom 

desempenho matemático significaria que estão tentando se comportar como os alunos da 

elite; 3) Utilizar o conhecimento matemático local para preencher as lacunas culturais, como, 

por exemplo, conectar a cultura matemática afro-brasileira com a africana; 4)  Evidenciar o 

capital cultural dos membros de grupos culturais distintos, como, por exemplo, identificar 

identidades culturais híbridas por meio dos encontros culturais de diversas formas de capital; 

5) Buscar a paz e a justiça social; 6) Buscar a sustentabilidade ambiental; 7) Contribuir para o 

desenvolvimento da matemática e de outros campos do conhecimento. 

Entretanto, com base numa perspectiva antropológico-etnográfica, diversas 

abordagens investigativas têm sido desenvolvidas. Nesse sentido, Bishop (1994) argumentou 

que tais abordagens investigativas em Etnomatemática focalizam o conhecimento matemático 

desenvolvido pelos membros de culturas tradicionais. Assim, as investigações nessa 

concepção têm um foco antropológico que enfatiza os conhecimentos e as práticas 

matemáticas experimentadas e vivenciadas no cotidiano dos membros de diferentes culturas. 

Nesses estudos, a linguagem, os valores e os hábitos dos membros de grupos culturais 

distintos são significativos, pois aprofundam o estudo das características matemáticas locais. 

Os estudos de Ascher (1991), Zaslavsky (1973) e Bandeira (2004) são exemplos 

investigativos que exploram essa abordagem antropológica. 

É importante considerarmos também a contribuição de alguns estudos de 

pesquisadores brasileiros que, preocupados em compreender quais os caminhos que estavam 

sendo trilhados pelos investigadores etnomatemáticos no Brasil, buscaram apresentar uma 

visualização ampla dessas diversas abordagens investigativas2. Por exemplo, ao traçar um 

                                                
2Knijnik (2004) argumenta que qualquer olhar amplo que se pretenda lançar sobre a produção em 
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itinerário das pesquisas etnomatemáticas brasileiras (dissertações e teses) desenvolvidas até 

2002, Knijnik (2004) identificou cinco grandes temáticas: Etnomatemática e Educação 

Indígena, Etnomatemática e Educação Urbana, Etnomatemática e Educação Rural, 

Epistemologia e História da Matemática e Etnomatemática e Formação de Professores. 

Outro trabalho que também teve como foco a produção científica brasileira em 

Etnomatemática foi o estudo conduzido por Conrado (2005), que buscou construir o estado 

da arte desse programa ao analisar um total de 64 dissertações e teses desenvolvidas até 2003 

por meio da elaboração de quatro categorias de análise: 

1) A primeira categoria refere-se aos sujeitos e aos contextos investigados, que visam 

compreender “as relações entre a pesquisa em Etnomatemática e a diversidade 

sócio-cultural existente no Brasil” (Conrado, 2005, p. 83) por meio da construção 

de dois agrupamentos: um correspondente às regionalidades geográficas e, o outro, 

aos contextos e grupos investigados (Crianças, Jovens e Adultos, Contexto 

Indígena, Contexto Rural, Contexto Urbano, Grupos de Profissionais, Grupos de 

Professores e Contexto Escolar). 

2) Na segunda categoria, essa autora buscou compreender a produção em 

Etnomatemática por meio do cruzamento dos objetivos das pesquisas com os 

agrupamentos da primeira categoria, surgindo assim um terceiro agrupamento. 

3) A terceira categoria se relaciona com o conceito de Etnomatemática, presente em 

cada pesquisa, por meio da qual a autora observou que não há uma única 

conceituação, mas uma pluralidade de significações para esse programa. 

Consequentemente, houve a identificação de cinco agrupamentos: Etnomatemática 

como saber/fazer relativo a algum grupo/povo; Etnomatemática como uma área, 

campo ou programa de pesquisa; Etnomatemática como ação pedagógica; 

Etnomatemática como uma postura/metodologia tanto de pesquisa quanto de 

ensino; Etnomatemática como um movimento que “envolve educadores e 

educadoras em matemática que defendem uma educação que valorize as diferenças 

culturais, em especial no âmbito escolar” (Conrado, 2005, p. 101). 

4) Na quarta categoria, Conrado (2005) comenta sobre uma característica 

transdisciplinar da Etnomatemática, que se manifesta no diálogo que os autores 

                                                                                                                                                  
Etnomatemática sempre será limitado pois “como todos os olhares, é inevitavelmente localizado e parcial” (p. 
19). 
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buscam firmar com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a 

Antropologia, a História, a Sociologia, a Política e Filosofia, os estudos da 

Linguagem e da Psicologia Cognitiva e a Educação3. 

 
Em um estudo recente, Rosa e Alangui (2016) estudaram a produção etnomatemática 

no Brasil no período de 2005 a 2014. O Quadro 1 mostra a análise de 150 dissertações e 

teses, realizadas nesse período, de acordo com as seis dimensões do Programa 

Etnomatemática proposto por D’Ambrosio (2001). 

 

Quadro 1: Produção Etnomatemática no Brasil de 2005 a 2014 

Dimensões Epistemológica Histórica Educacional Política Cognitiva Conceitual 
Mestrado 11 9 40 10 15 14 
Doutorado 5 6 15 5 9 11 
Total 16 15 55 15 24 25 

Fonte: Rosa e Alangui (2016, p. 32) 

 
 Os resultados desse estudo mostraram a importância da dimensão educacional nas 

pesquisas em Etnomatemática, que apontaram a necessidade da inclusão de temas 

relacionados com o conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de grupos 

culturais distintos e a sua conexão com a ação pedagógica do Programa Etnomatemática 

(Rosa & Alangui, 2016). 

Dessa maneira, os estudos conduzidos por Knijnik (2004), Conrado (2005), Rosa e 

Alangui (2016) e os artigos publicados nos dois volumes desta Edição Especial de 

Etnomatemática, representam a multiplicidade de trabalhos realizados nos diversos Brasis, 

bem como a pluralidade de contextos e grupos investigados, de objetivos, de concepções de 

etnomatemática e de diálogo com outras áreas de conhecimento. 

O Volume 1, mostra alguns avanços nos estudos da Etnomatemática mediante o 

diálogo com outras áreas de conhecimento, como o estudo teórico-filosófico do primeiro 

artigo que busca construir possibilidades de diálogo entre a Etnomatemática e a Filosofia da 

Diferença, ou o ensaio historiográfico do segundo artigo que analisa a produção brasileira 

                                                
3Atualmente, há o surgimento e o fortalecimento de um diálogo de pesquisas etnomatemáticas com a Filosofia 
da Diferença, a Filosofia da Linguagem, as Teorias de Currículo e a Análise de Discurso numa perspectiva pós-
estruturalista dessas áreas. Alguns trabalhos como os de Monteiro e Mendes (2011), Knijnik, Wanderer, Giongo 
e Duarte (2012), Fonseca (2016b), além dos trabalhos de Bello (2017), Rodrigues (2017) e Bernardi (2017) 
presentes neste Volume 2 da Edição Especial Etnomatemática, representam esse atual movimento dialógico. 
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encontrada na interseção entre as etnomatemáticas e os estudos mayas, ou a investigação 

etnográfica do artigo três que discute as possibilidades de  entrelaçamento entre a 

Matemática e Arte. Outros trabalhos contemplam reflexões teórico-práticas por meio do 

desenvolvimento de ações/propostas pedagógicas, como o artigo cinco que apresenta uma 

prática pedagógica investigativa realizada com uma turma de estudantes do Ensino 

Fundamental, ou o estudo documental e teórico do artigo seis busca refletir sobre algumas 

possibilidades didático-metodológicas para a prática docente no Ensino Médio, ou ainda o 

artigo oito que relata uma ação pedagógica desenvolvida junto a uma turma de alunos do 

Ensino Médio e orientada pela Etnomodelagem. Há ainda pesquisas de cunho etnográfico 

desenvolvidas com grupos sociais específicos como a apresentada no artigo quatro que busca 

descrever e interpretar o processo de criação de esculturas para agremiações carnavalescas 

brasileiras, realizado por um escultor pertencente a esse grupo social, ou a do artigo sete 

desenvolvida numa escola pública especializada no atendimento de alunos Surdos. 

No Volume 2, há a presença de alguns trabalhos cujas perspectivas e contextos de 

investigação diferem daqueles do Volume 1. No primeiro artigo temos uma discussão 

teórico-metodológica sobre as contribuições da Etnomodelagem para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática; o segundo artigo discute a Etnomatemática concebida como 

uma base teórica que possibilita a orientação de uma ação pedagógica desenvolvida junto a 

uma turma de Ensino Fundamental; vemos também algumas investigações etnográficas da 

Etnomatemática como no artigo três que apresenta um estudo sobre como os saberes e as 

práticas de agricultores são utilizadas na produção e manejo de hortas circulares, ou no artigo 

sete que busca compreender sob uma perspectiva filosófica as significações constituídas a 

partir das encenações simbólico-corporais de merendeiras escolares, ou ainda no artigo 

quatro que busca investigar os saberes e fazeres de um grupo de garimpeiros e; verificando 

as possibilidades de elaboração de uma proposta pedagógica para o processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática; relacionadas às problemáticas da educação escolar indígena 

e/ou da formação de professores indígenas temos no artigo cinco uma investigação do tipo 

pesquisa-ação participante junto aos professores Kaingang da Terra Indígena Xapecó e no 

artigo seis uma investigação do tipo pesquisa participante junto aos professores e alunos da 

Escola Municipal Indígena Mypynugkuri. 

Tendo apresentado essa multiplicidade de perspectivas e enfoques contextuais e 

teórico-metodológicos dos trabalhos em Etnomatemática, observamos que há uma 
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preocupação com suas implicações pedagógicas da Etnomatemática. Sendo assim, 

consideramos ser necessário que as investigações em Etnomatemática, como ação 

pedagógica, comecem a ser discutidas de maneira mais ampla e aprofundada. Por exemplo, 

há duas décadas, Borba (1993) já argumentava que as pesquisas nessa área apontavam várias 

críticas e propostas para o sistema educacional formal e acadêmico, porém, poucas 

investigações, baseadas nessa proposta, tinham sido realizadas em sala de aula. 

Contudo, atualmente, esse panorama parece estar se modificando. Por exemplo, como 

vimos acima, os artigos que, de algum modo, se vinculam à dimensão pedagógica do 

Programa Etnomatemática, publicados nos Volumes 1 e 2 da Edição Especial de 

Etnomatemática do Journal of Mathematics and Culture, confirmam essa asserção. 

Nesse contexto, de acordo com Eglash, Bennett, O’Donnell, Jennings e Cintorino 

(2006), as investigações da Etnomatemática, com perspectiva na ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática, podem ser organizadas em quatro abordagens: 

 

1) Temas Relacionados ao Cotidiano de Grupos Culturais 

Quando examinadas em seu contexto sociocultural, as práticas matemáticas 

desenvolvidas pelos membros de grupos culturais distintos não são triviais, aleatórias ou 

ocasionais, pois refletem os temas que estão relacionados ao cotidiano dos membros desses 

grupos. Esses temas propiciam uma estrutura harmoniosa, coerente e coesa do conhecimento 

matemático dessas culturas (Orey, 2015). 

Cita-se, como exemplo, a predominância da simetria de quatro-dobras utilizada nos 

padrões dos tecidos confeccionados pelos povos indígenas da América do Norte, apresenta 

uma noção das quatro direções (Eglash, 2009), que pode ser considerada como uma analogia 

indígena ao sistema de coordenadas cartesianas, aos sistemas numéricos, às observações 

astronômicas, à organização dos calendários e a outros domínios do conhecimento dos 

membros desses grupos culturais, como, por exemplo, a cosmologia, a religião e a saúde 

(Orey, 2015). As investigações de Closs (1986), Witherspoon e Peterson (1995), Duarte 

(2004), Fonseca (2012) e Fonseca e Alves (2013) exemplificam esse tipo de pesquisa. 

 

2) Representações Antiprimitivistas 

Para muitos pesquisadores, as práticas matemáticas locais são consideradas 

primitivistas, pois existe o reconhecimento de que os procedimentos utilizados na resolução 
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de problemas cotidianos são desenvolvidos pelos membros de grupos culturais que possuem 

um reduzido potencial tecnológico (Orey, 2015). 

De acordo com o ponto de vista de Eglash (1997), esse aspecto reforça o primitivismo 

cultural ao invés de combatê-lo. Então, por meio da divulgação de práticas matemáticas 

sofisticadas, a etnomatemática desafia os estereótipos prejudiciais aos membros de grupos 

culturais distintos. Os estudos conduzidos por Eglash (1999) e Lucena (2004) foram 

realizados com a utilização de investigações antiprimitivistas. 

 

3) Tradução e Modelagem 

As práticas matemáticas locais são analisadas, frequentemente, sob o ponto de vista 

eurocêntrico, como, por exemplo, a aplicação de classificações simétricas da cristalografia 

para os padrões geométricos encontrados nos tecidos desenvolvidos localmente pelos 

membros de grupos culturais distintos. Em contraste, a Etnomatemática estuda as relações 

entre as práticas matemáticas locais e os procedimentos matemáticos utilizados na confecção 

desses tecidos (Orey, 2015). 

Assim, a Etnomatemática pode utilizar a modelagem como uma ferramenta que 

providencia a tradução do conhecimento matemático local para outros sistemas. Este 

princípio proporciona um senso de propriedade cultural da matemática que é inclusiva e de 

natureza universal, sendo crucial para propiciar para os alunos pertencentes a grupos 

minoritários, o desenvolvimento do senso de domínio cultural desse campo de estudo (Rosa 

& Orey, 2003). Os estudos conduzidos por Gerdes (1997), Orey (2000) e Rosa e Orey (2017) 

são exemplos desse tipo de investigação. 

 

4) Dinamismo Cultural 

O dinamismo cultural pode ser considerado como um: 

 
(...) estudo teórico e metodológico das maneiras pelas quais ocorrem o inter-
relacionamento e a interação entre os membros de grupos culturais distintos por meio da 
troca de ideias, de explicações e interpretações de fenômenos cotidianos que ocorrem em 
contextos diversos, tendo, como consequência, a geração de novos procedimentos, 
técnicas e práticas resultantes desses encontros culturais (Rosa & Orey, 2014, p. 90). 
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Consequentemente, a Etnomatemática também estuda as práticas matemáticas baseadas 

nos conhecimentos vernaculares que são desenvolvidos e acumulados pelos membros de 

grupos culturais distintos: 

 
(...) através das práticas experimentais que ocorrem em ambientes formais ou informais. 
Este conhecimento é transmitido verbalmente aos elementos do grupo. O objetivo do 
conhecimento vernacular é fornecer as ferramentas básicas para que os indivíduos 
pertencentes a um determinado grupo cultural entendam, compreendam e transformem o 
mundo em que vivem. Este conhecimento é fundamentado na experiência direta, na 
experimentação, no erro e no desafio à autoridade do conhecimento acadêmico 
institucionalizado (Rosa & Orey, 2005, p. 128). 

 
Assim, a inclusão dos sistemas de conhecimentos vernaculares é importante para o 

desenvolvimento do Programa Etnomatemática em sala de aula. Por exemplo, os estudos dos 

padrões geométricos presentes nos cabelos da população negra norte-americana (Gilmer, 

1998) e, também, no estudo conduzido por Santos (2017) sobre a abordagem dos 

conhecimentos etnomatemáticos utilizados na preparação dos penteados afros no Brasil; a 

investigação da matemática de rua dos vendedores latinos (Nunes, Schliemann, & Carraher, 

1993) e a disseminação do conhecimento matemático local entre os alunos para auxiliá-los no 

fortalecimento de sua identidade cultural no ambiente escolar (Gavarrete, 2015) são 

representantes desse dinamismo cultural. 

Continuando com a ação pedagógica do Programa Etnomatemática, Knijnik (2001) 

propõe uma abordagem com a utilização da investigação das concepções, tradições e práticas 

matemáticas de membros de grupos culturais distintos para incorporá-las ao currículo 

matemático. Nessa concepção, Barton (1996) argumenta que a Etnomatemática é um 

programa que investiga as maneiras pelas quais os membros de grupos culturais distintos 

compreendem, articulam e utilizam os procedimentos e as práticas que podem ser 

identificadas como matemáticas. 

Então, esse programa também busca o desenvolvimento de uma ação pedagógica que 

pode atuar como mediadora entre o conhecimento matemático adquirido localmente e na 

academia. Nesse dinamismo cultural, os membros de um determinado grupo cultural podem 

identificar e decodificar o conhecimento matemático local organizado, acumulado e 

difundido de geração em geração e, tendo contato com o conhecimento matemático 

produzido pela academia, pode estabelecer relações e comparações entre esses 

conhecimentos (Knijnik, 2001; Rosa & Orey, 2003). De acordo com essa perspectiva, é 

importante que a etnomatemática evolua naturalmente de uma perspectiva antropológico-
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etnográfica para assumir uma dimensão direcionada para a ação pedagógica. 

Por outro lado, Eglash (2010) argumenta que existem sete desafios para a utilização 

do Programa Etnomatemática: 1) nem todo o processo de modelagem pode ser considerado 

como prática etnomatemática, pois é necessário que os etnomodelos propiciem evidências das 

narrativas explicativas da visão êmica dos membros do grupo cultural em estudo, 2) mostrar a 

conexão da Etnomatemática com a matemática profissional e acadêmica e, também, a sua 

relação com diferentes domínios, como, por exemplo, a linguística e a antropologia, 3) 

negociar as questões relacionadas com as práticas matemáticas locais com os legítimos 

representantes dos grupos culturais, 4) evitar que os alunos se tornem guetoizados, como, por 

exemplo, mostrar que práticas matemáticas sofisticadas foram desenvolvidas por membros de 

grupos culturais distintos, 5) apoiar identidades híbridas e a inovação cultural ao invés de 

reificar ou congelar as identificações étnicas, 6) reconhecer a política do racismo nas ciências 

e tecnologias, as distinções entre as sociedades indígenas, vernáculas e locais; que lidam com 

as próprias posições de raça, classe e gênero, e 7) utilizar a Etnomatemática para substituir as 

rotas escolares de memorização com os percursos da descoberta, da inquirição e da busca de 

informações para a aprendizagem. Nesses percursos, os membros de grupos culturais 

distintos idealizam, criam, desenvolvem, configuram, concebem, elaboram e especificam a 

confecção de seus artefatos culturais. 

Nesse direcionamento, Eglash et al. (2006) argumentam que a ação pedagógica do 

Programa Etnomatemática tem como objetivo a eliminação de dois importantes obstáculos 

para um desempenho matemático satisfatório dos membros de grupos culturais distintos: o 

conflito da identidade cultural e o mito do determinismo genético. 

 

Conflito da Identidade Cultural 

Com relação ao conflito da identidade cultural, o programa oferece para os alunos 

pertencentes a grupos culturais distintos uma nova motivação para perceberem a Matemática 

como uma ferramenta cultural importante para o trabalho mental requerido no processo de 

ensino e aprendizagem, que se enriquece com o desenvolvimento de novas estratégias, por 

meio do estabelecimento de conexões culturais: os alunos passam a perceber que a 

Matemática é parte da própria identidade cultural (Orey, 2015). 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Pinheiro (2017) mostraram que o 

Programa Etnomatemática é uma ferramenta efetiva e decisiva para auxiliar no aprendizado 
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matemático de conteúdos da Educação Financeira de alunos Surdos por meio de sua conexão 

com a Cultura Surda. 

As pesquisas dos padrões geométricos encontrados nos cabelos dos negros e, também, 

os padrões simétricos dos quilts, que foram conduzidas por Eglash et al. (2006) e Rosa e Orey 

(2009), respectivamente, são veículos importantes para a valorização cultural dos membros 

desse grupo, pois essas atividades estão enraizadas nas sociedades africanas, estando também 

relacionadas com o cotidiano das comunidades contemporâneas afro-americanas. 

Dessa maneira, Rosa e Orey (2005) argumentam que os alunos podem perceber como 

a análise geométrica pode ser utilizada para mostrar as conexões entre o passado e o presente 

e, também, como a Matemática integra os conhecimentos cotidianos de uma determinada 

cultura. Assim, a autoestima dos alunos é elevada, pois percebem que o estudo da 

Matemática e da Ciência não possui um posicionamento conflitante em relação à própria 

identidade cultural. 

 

Mito do Determinismo Genético 

A influência das características dos seres humanos está relacionada com a sua cultura. 

De acordo com Melo-Martin (2003), esse fato contrasta com o mito do determinismo 

genético, no qual essas características são herdadas geneticamente. Nesse sentido, o 

determinismo genético é a crença de que o comportamento humano é controlado pelos genes 

dos indivíduos ou por algum componente de sua fisiologia, seja no desenvolvimento 

embrionário ou na aprendizagem (Naiman, 2012). Esse determinismo foi associado aos 

movimentos científicos, sociais e educacionais, incluindo a eugenia, o racismo científico, a 

suposta herdabilidade do QI e o debate sociobiológico. 

Por exemplo, Orey (2015) argumenta que o mito do determinismo pode influenciar o 

rendimento escolar de alunos pertencentes a grupos culturais distintos. Nesse sentido, os 

resultados dos estudos conduzidos por Geary (1994), na China e no Japão, com os 

professores e pais, revelaram que, para esses indivíduos, a dificuldade no aprendizado dos 

alunos está relacionada com o tempo e com o esforço pessoal que dedicam ao estudo da 

Matemática. Similarmente, para os professores e os pais nos Estados Unidos, a dificuldade da 

aprendizagem matemática dos alunos está relacionada com a sua falta de habilidade pessoal. 

Assim, o mito do determinismo diminui as expectativas em relação ao desempenho dos 

alunos de grupos culturais distintos. 
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Por conseguinte, o Programa Etnomatemática tem como objetivo mostrar para os pais, 

alunos e professores que as práticas matemáticas experienciadas pelos membros de grupos 

culturais distintos também contribuíram para o desenvolvimento da Matemática. Conclui-se, 

portanto, que esse programa demonstra que as práticas matemáticas não são universais e, 

também, que o conhecimento matemático não é um conhecimento adquirido geneticamente 

(Rosa, 2010). 

Assim, é importante que os professores desenvolvam uma ação pedagógica inclusiva, 

fundamentada na perspectiva matemática, que seja direcionada contra o racismo e os 

estereótipos primitivistas, podendo, assim, ser considerada como uma abordagem ativista do 

currículo matemático.  

Então, um currículo antirracista é um construto social que compartilha visões de 

mundo diversas que estão desvinculadas das manifestações privilegiadas das culturas 

ocidentais (Raju, 2009), que impõem uma dominação sociocultural para a educação ao 

impingirem preconceitos racial, social e cultural (Raju, 2011) e divulgarem somente 

personagens históricos anglo-saxônico-europeus, especialmente na Matemática (Joseph, 

1994). 

No entanto, é importante ressaltar que, de acordo com Amauro, Dias e Silva (2017), 

muitos esforços têm sido verificados para que sejam garantidos os Direitos Humanos à 

população negra. 

 

Algumas Considerações sobre a Pluralidade Cultural em Diversos Brasis 

 

 À medida que aumenta a quantidade de pesquisadores adeptos ao Programa 

Etnomatemática, ampliando-se quantitativa e qualitativamente os estudos e pesquisas 

desenvolvidas, as concepções e perspectivas teórico-metodológicas, epistemológicas e 

político-pedagógicas revelam a multiplicidade de concepções da Etnomatemática enquanto 

uma singularidade/particularidade desse programa de pesquisa em relação a outros programas 

ou tendências da Educação Matemática. Obviamente que muitos são os desafios e 

problemáticas de pesquisa que se apresentam à Etnomatemática, não como limitantes, mas 

como motivadores, que proporcionam o movimento constante de nossas pesquisas. 

Desde o levantamento e análise dos itinerários da Etnomatemática realizados por 

Knijnik (2004) e Conrado (2005), mais de dez anos se passaram. Temos a expectativa que 
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esta Edição Especial Etnomatemática tenha como um de seus efeitos manter vivo e constante 

este olhar amplo e preocupado com as produções brasileiras em Etnomatemática, sem, no 

entanto, deixarmos de observar as inter-relações entre o movimento nacional e o movimento 

internacional. 

Percebemos que os antigos diálogos com outras áreas de conhecimento, como, por 

exemplo, a Antropologia, as Teorias Cognitivas e a Educação, estão sendo fortalecidos e 

aprofundados ao mesmo tempo que diálogos inovadores com outros campos de estudo, como, 

a Filosofia da Diferença, a Filosofia da Linguagem e as Teorias de Currículo, numa 

perspectiva pós-estruturalista, estão promovendo a ampliação das pesquisas, das 

investigações, das análises e das problematizações no campo da Etnomatemática. Mais ainda, 

novas compreensões sobre a ação e as implicações pedagógicas do Programa Etnomatemática 

estão sendo trazidas por um número cada vez maior de pesquisas desenvolvidas em diversos 

contextos escolares. 

Não é demais sermos otimistas quanto ao futuro desse campo de pesquisa, pois como 

comentamos no Editorial do Volume 1, compreendemos a Etnomatemática como: 

(...) um caminho a ser trilhado para o desenvolvimento de outro tipo de Educação que 
seja capaz de preparar as gerações presentes e futuras para a construção de uma 
civilização mais fraterna, que busque a paz, considerando-se para isto um olhar crítico 
constante para o passado, no sentido de não corrermos o risco de cometer, no presente e 
no futuro, os mesmos erros (Rosa, Sousa, & Fonseca, 2017, p. iv). 

 

Nesse direcionamento, muitos estudos etnomatemáticos identificam práticas 

matemáticas que começam com o conhecimento dos outros em seus próprios termos e 

racionalidade. Assim, conhecer e compreender o valor da pluralidade da natureza de nossas 

diversas realidades social, cultural, econômica, ambiental e política são uma necessidade para 

que possamos nos posicionar firmemente contra preconceitos baseados em diferenças 

culturais, classes sociais, crenças, gênero, orientação sexual, etnias ou outras características 

sociais, culturais, políticas e individuais. 

Nessa dupla publicação, os autores compartilharam a necessidade de discutirmos 

sobre questões relacionadas à Educação Matemática, às práticas de sala de aula e ao 

conhecimento de grupos culturais específicos. Desse modo, esperamos que os dois volumes 

dessa edição especial, voltada para as EtnoMatemaTicas, adicionem contribuições ao 

entendimento da natureza e do papel da Etnomatemática na sociedade contemporânea. 
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