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Resumo 

Esta investigação visa analisar pesquisas acadêmicas desenvolvidas no estado do Maranhão 
entre 2011 e 2020 junto à Universidade Federal do Maranhão e Universidade Estadual do 
Maranhão, que tenham a Etnomatemática como objeto de estudos. O percurso metodológico 
consiste na busca por monografias, dissertações e teses nas Bibliotecas Virtuais das 
universidades para entendimentos sobre a Etnomatemática e sua divulgação no Maranhão, 
sendo a abordagem qualitativa e sua realização de cunho bibliográfico. A pesquisa desvela 
um baixo quantitativo de trabalhos cadastrados que podem não representar o estado atual da 
pesquisa Etnomatemática no Maranhão, apontando para a necessidade de aprofundamento da 
investigação e adoção de novas metodologias. 
 
Palavras-chave: Bibliotecas Virtuais, Etnomatemática, Maranhão. 
 
El Estado del Conocimiento Sobre la Investigación en Etnomatemáticas en 

el Maranhão 
 

Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo analizar investigaciones académicas desarrolladas en 
el estado del Maranhão entre 2011 hasta 2020 junto a la Universidad Federal del Maranhão y 
Universidad Estatal del Maranhão, que tengan las Etnomatemáticas como objeto de estudios. 
El camino metodológico consiste en la búsqueda de monografias, disertaciones y tesis en las 
Bibliotecas Virtuales de las universidades para entendimientos sobre las Etnomatemáticas y 
su divulgación en el Maranhão, siendo el enfoque cualitativo y su realización de carácter 
bibliográfico.  La investigación presenta un bajo número de trabajos registrados que pueden 
no representar el estado actual de la investigación Etnomatemática en el Maranhão, señalando 
la necesidad de una mayor investigación y adopción de nuevas metodologías. 
 
Palabras-clave: Bibliotecas, Etnomatemáticas, Maranhão. 
 

The State of Knowledge About Research on Ethnomathematics in 
Maranhão 

 
Abstract 

This research aims to analyze academic research developed in the state of Maranhão between 
2011 and 2020 with the Federal University of Maranhão and State University of Maranhão, 
which have Ethnomathematics as the object of studies. The methodological path consists of 
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the search for monographs, dissertations and these in the Virtual Libraries of universities for 
understandings about ethnomathematics and its dissemination in Maranhão, being the 
qualitative approach and its realization of bibliographic nature. The research reveals a low 
number of registered studies that may not represent the current state of Ethnomathematics 
research in Maranhão, pointing to the need to deepen research and adoption of new 
methodologies. 
 
Keywords: Virtual Libraries, Ethnomathematics, Maranhão. 
 

Considerações Iniciais 

As inquietações que levaram à construção deste artigo provêm de discussões 

motivadas pelo currículo da disciplina Educação em espaços/tempos formais, não formais e 

informais, ministrada a um grupo de 7 estudantes da primeira turma de mestrado profissional 

em Educação, da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, ressignificadas pela 

participação das autoras no Virtual EtnoMatemaTicas Brasis – VEm Brasil em abril de 2020 

com o relato de experiência “Discutindo a Etnomatemática no contexto da diversidade e da 

valoração de culturas e saberes”. 

As discussões culminaram na percepção de que a Etnomatemática está intrinsicamente 

relacionada à Educação em geral, encontrando-se em plena efervescência no contexto 

brasileiro e internacional, e instigaram a questionar: que pesquisas foram desenvolvidas nas 

universidades públicas do Estado do Maranhão, embasadas teoricamente no Programa 

Etnomatemática na última década (2011 a 2020)? 

Com o intuito de responder ao questionamento, estabelecemos como objetivo geral 

analisar a produção acadêmica das Universidades públicas maranhenses sobre o Programa 

Etnomatemática no período de 2011 a 2020. De forma específica, almejamos identificar as 

pesquisas sobre Etnomatemática no contexto da diversidade e da valoração de culturas e 

saberes no Estado do Maranhão; divulgar a pesquisa maranhense em Etnomatemática e 

contribuir para o fortalecimento das pesquisas em Etnomatemática no Maranhão.  

A pesquisa está em andamento, pois a opção metodológica adotada em razão do 

momento pandêmico atual permitiu apenas o levantamento dos títulos das investigações que 

abordam a Etnomatemática, o que não corresponde à abrangência dos objetivos propostos. 

 

O Despertar para o Estudo 

Uma turma de mestrado em Educação é um espaço educacional múltiplo e instigante 

por reunir estudantes de diferentes áreas do conhecimento, que no cotidiano da educação 
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superior revelam uma pluralidade de olhares sobre os objetos educacionais. Enquanto que as 

disciplinas de núcleo comum e atividades coletivas permitem avaliar aspectos globais da 

Educação, as disciplinas optativas possibilitam a aproximação dos estudantes pesquisadores 

sobre temáticas de seu campo investigativo. 

Neste contexto, durante a oferta da disciplina optativa “A Educação em 

espaços/tempos formais, não formais e informais” ministrada pela professora doutora Márcia 

Cristina Gomes, no segundo semestre de 2019, à sete estudantes da primeira turma de 

mestrado profissional em Educação (2019.1) da Universidade Estadual do Maranhão, 

houveram intensas discussões sobre concepções e finalidades da Educação que expuseram o 

distanciamento entre teoria e prática educacionais vivenciadas pelos mestrandos desde a 

Educação Básica até o Ensino Superior.  

Esse grupo de estudantes possuía, em comum, o anseio de minimizar tal 

distanciamento, razão pela qual se propuseram a ultrapassar o espaço físico da sala de aula e 

dialogar com outros indivíduos, o que culminou na proposição coletiva da Mesa Redonda: 

Educação em espaços/tempos formais, não formais e informais realizada em 13 de novembro 

de 2019. 

A Mesa Redonda teve como objetivo debater a educação como prática social no 

contexto da diversidade, da inclusão de saberes e reconhecimento e valorização das diversas 

populações para o enfrentamento dos desafios dos tempos modernos e para a prática da 

liberdade, onde foi organizada pelo Grupo de Pesquisa Questões Educacionais: desigualdade, 

inclusão e diversidade nas perspectivas socioeconômica, étnico-racial e de gênero - 

GEDDIN/UEMA. Consistiu na exposição oral de dois grupos de discussão: I - “A educação 

no contexto da pluralidade e da valorização de culturas, saberes e espaços educacionais” e II 

– “Educação, gênero e diversidade”. 

Aberta ao público, contou com a participação de estudantes da graduação e pós-

graduação da UEMA, que puderam conhecer a dinâmica de pesquisas em desenvolvimento 

no mestrado e, sobretudo, contribuir a partir de questionamentos e compartilhamento de 

experiências educacionais vivenciadas em seus espaços de atuação, para a reflexão e/ou 

proposição de alternativas a uma educação que reconhece e valoriza a cultura dos grupos a 

que se destina e se propõe à mudança social. 

Nesse sentido, proporcionou aos mestrandos conhecer outras concepções sobre a 

Educação e pensar novas possibilidades de atuação para práticas de ensino e pesquisa nas 
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escolas. Além disso, contribuiu para ampliar as discussões teóricas em andamento na sala de 

aula, que eram pautadas em autores como Trilla (2008), Gohn (2011) e Silva (2016). 

Dessa maneira, tanto durante as aulas, quanto durante a realização do evento foi 

possível observar um forte debate teórico pautado no Programa Etnomatemática, haja vista, 

como aponta D’Ambrosio (2008) tratar-se de um programa de pesquisa, com implicações 

pedagógicas, que busca dar sentido a modos de saber e de fazer de diferentes culturas, 

considerando o seu contexto de inserção. Além disso, dentre os sete estudantes da disciplina, 

três desenvolvem suas pesquisas de mestrado considerando em suas discussões a 

Etnomatemática. 

A partir desta percepção e do conhecimento da proposta do VEm Brasil, evento 

virtual que imprimiu novas formas de pensar a dinâmica social, rompeu fronteiras e se 

estabeleceu como um espaço real de compartilhamento de saberes e fazeres entre professores, 

pesquisadores e interessados em Etnomatemática, sentimos a necessidade de comunicar a 

experiência proporcionada pela Mesa Redonda, com ênfase ao diálogo conduzido pelo grupo 

de discussão I, do qual fizemos parte como debatedoras e, juntamente com outros dois 

mestrandos, discorremos sobre os desafios e as possibilidades educacionais para a Educação 

do Campo, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Educação em contextos indígenas e 

Educação em contextos de Privação de Liberdade. 

Na comunicação cientifica exibida no VEm Brasil buscamos explorar o primeiro e 

segundo espaços educativos citados, pois, corroboramos do entendimento de Trilla (2008) de 

que a escola, local privilegiado da modalidade educacional formal, não pode se fechar em si 

mesma, necessita abrir-se ao meio, envolver-se com a comunidade, abrir suas portas e janelas 

para que a “realidade” e a “vida” adentrem o seu interior. Para tanto, necessita conhecer as 

características e peculiaridades das comunidades que atende, valorizá-las e ser promotora de 

mecanismos de inclusão social e acesso aos direitos de cidadania (Gohn, 2011). 

Ainda sobre o VEm Brasil, importa destacar que as apresentações foram 

antecipadamente gravadas, e disponibilizadas no canal VEm Brasil – EtnoMatemaTicas 

Brasis (VEm Brasil, 2020), para interação entre apresentadores e espectadores-interativos por 

chat. A partir desses chats foi possível observar a participação de professores (as), 

pesquisadores (as), acadêmicos (as), pessoas de interesse pela temática, das mais variadas 

localidades do Brasil e do mundo, compartilhando experiências comuns, motivações, 

expectativas e pesquisas com resultados positivos ao contexto em que foram aplicadas, 
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provocando, naturalmente, a aproximação entre os participantes e o anseio por manter-se em 

movimento em Etnomatemática. 

Destarte, surgiu-nos o interesse por mapear as comunicações exibidas no evento, por 

autores do Estado do Maranhão. Este filtro de busca, aplicado na programação do evento 

disponibilizada aos participantes e exibida na página do evento, retornou o quatro 1 

relacionado com os resultados listados por ordem de apresentação. 

TÍTULO AUTORES DISCUSSÃO 

A construção do 
conhecimento 
matemático “tijolo por 
tijolo'' 

Ana Priscila 
Sampaio 
Rebouças 

Prática pedagógica orientada pela 
Etnomatemática, desenvolvida em uma escola 
pública rural do município de Barra do Corda 
(MA), que promoveu o diálogo entre saberes 
escolares e comunitários e culminou na 
construção de uma casa com tijolos artesanais. 

Etnomatemática e 
Educação do Campo: 
vivências e experiências 
a partir da pedagogia da 
alternância 

Anderson 
Henrique Costa 

Barros e Ivanildo 
Lima da Silva 

Reflete o trabalho desenvolvido sobre o ensino de 
matemática na perspectiva da Etnomatemática no 
curso de licenciatura em Educação do Campo, da 
Universidade Federal do Maranhão no campus da 
cidade de Bacabal. 

Jogos de linguagem 
matemáticos gerados 
por alunos surdos 

Francisca Melo 
Agapito, Ieda 

Maria Giongo e 
Morgana 

Domínica Hattge 

Investigação realizada em uma escola bilíngue da 
cidade de Imperatriz em que Francisca apresenta 
resultados provisórios de sua tese de doutorado 
sob orientação das professoras Ieda e Morgana, 
ambas do Rio Grande Do Sul – Brasil. 

Discutindo a 
Etnomatemática no 
contexto da diversidade 
e da valoração de 
culturas e saberes 

Ana Priscila 
Sampaio 

Rebouças e 
Natarsia Camila 

Luso Amaral 

Relato de experiência sobre uma Mesa Redonda 
realizada no Campus Paulo VI (UEMA-São Luís) 
sobre a Educação em espaços/tempos formais, não 
formais e informais em que houve discussões 
expressivas orientadas pela Etnomatemática. 

Quadro 1: Levantamento dos trabalhos apresentados no VEm Brasil, desenvolvidos no Maranhão 
Fonte: As autoras, baseada no VEm Brasil (2020) 

 
O quadro  permite visualizar o título, autoria e foco de discussão dos trabalhos 

apresentados. Na sequência destacamos uma composição formada pelas imagens de 

divulgação de cada apresentação (Vem Brasil, 2020), a qual expõe além das características 

acima mencionadas, as instituições a que estão vinculados os pesquisadores, Estado/País de 

origem e horário de exibição. 
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Figura 1: Comunicações que expressam as pesquisas realizadas no Maranhão 

Fonte: VEm Brasil, 2020 
 

A partir do exposto, apresentamos um mapa que permite visualizar a localização 

geográfica destas investigações dentro do estado do Maranhão. 

 
Figura 2: Localização geográfica das cidades em que as pesquisas foram desenvolvidas 

Fonte: Google Maps, 2021 

 
A partir do mapeamento das pesquisas apresentadas no VEm Brasil (2020) 

relacionadas ao contexto maranhense, foi possível constatar que foram realizadas em 

municípios distantes uns dos outros, pertencentes a Regiões de Planejamento Governamental 

diferentes (Maranhão, 2007), em que cada um deles é sede de uma Unidade Regional de 
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Educação (Maranhão, 2015). Compreenderam ações pedagógicas realizadas nos anos iniciais 

e nos anos finais da Educação Básica, e, no Ensino superior que se apresenta representado 

pelo curso de licenciatura e mestrado profissional em Educação. 

Quanto aos pesquisadores (as), duas são oriundas da Universidade Estadual do 

Maranhão, dois fazem parte da Universidade Federal do Maranhão e uma está ligada à 

Universidade do Vale do Taquari (Univates) – Rio Grande do Sul, mas também atua como 

docente na Universidade Federal do Maranhão, o que indica a realização e divulgação de 

pesquisas acadêmicas sobre Etnomatemática no Estado a partir de suas universidades 

públicas. 

Face a esse quantitativo, passou-se a questionar em que medida as referidas 

comunicações podem ser representativas do estado atual da pesquisa maranhense em 

Etnomatemática, haja vista as áreas de atuação dos pesquisadores e disposição geográfica, o 

que poderia indicar que o Programa Etnomatemática já é conhecido em grande parte do 

território maranhense. Em decorrência houve a necessidade de se investigar com 

profundidade as pesquisas desenvolvidas no Maranhão embasadas teoricamente no Programa 

Etnomatemática nos últimos dez anos. 

 

Contexto da Investigação 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 

(Gonçalves Dias, 1847) 
 

A canção do poeta brasileiro Gonçalves Dias exprime a saudade de sua pátria, que é o 

Brasil, a partir da exaltação das belezas naturais, especificamente aquelas encontradas na 

região dos Cocais no estado do Maranhão, onde nasceu. Fauna e flora em destaque convidam 

o leitor a imaginar o cenário descrito, com ênfase nos elementos particulares que o 

constituem. 

Assim é o Maranhão, uma das 27 unidades federativas do Brasil, território de fauna e 

flora diversificadas, localizado na região nordeste, em um espaço de transição entre os 

biomas Amazônia e Cerrado caracterizado pela alta diversidade de ecossistemas e 

biodiversidade e clima semiúmido na maior parte de seu território (Silva et al., 2016), 

possuindo área territorial de 329.642,182 km² e uma população estimada de 7.114.598 
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pessoas (IBGE, 2020). 

Sua cultura é um vibrante caleidoscópio artístico e folclórico, vivo e autêntico. De 

acordo com Reis (2010) são construções arquitetônicas do século XIX; grandes ciclos que 

refletem a dinâmica da vida social: carnavalesco, junino e natalino; e ainda as festas e danças 

realizadas ao longo do ano, as quais integram mais um ciclo cultural, alguns dos elementos 

que constituem o patrimônio cultural e a cultura popular do Maranhão. 

A Secretaria de Estado da Cultura do Maranhão põe em destaque o Bumba-meu-boi e 

o Tambor de Crioula, ambos reconhecidos como Patrimônio Imaterial do Brasil, outras 

expressões são a quadrilha, a dança portuguesa, os blocos alternativos, as escolas de samba, 

os reisados, a festa do divino espírito santo, e ainda muitos outros (Maranhão, 2014). Além 

disso, apresenta como Povos e Comunidades Tradicionais as comunidades de Terreiro, os 

remanescentes de Quilombos, os Pescadores Artesanais, os Povos Indígenas e as 

Quebradeiras de Coco-de-Babaçu, destacando a necessidade de promoção de ações de 

reconhecimento, valorização e respeito à diversidade cultural, destas comunidades 

(Maranhão, 2014). 

É neste contexto plural e diverso que intencionamos encontrar pesquisas acadêmicas 

que reconheçam e discutam as especificidades e os anseios dos povos maranhenses, que 

busquem compreender suas formas de vida e como o conhecimento é gerado no interior de 

cada grupo cultural, pois, fator comum e global a todos os povos é a educação. 

Corroboramos do entendimento de D’Ambrosio (2005) de que a educação é “uma 

estratégia de estímulo ao desenvolvimento individual e coletivo gerada por esses mesmos 

grupos culturais, com a finalidade de se manterem como grupo e de avançarem na satisfação 

das necessidades de sobrevivência e de transcendência” (p. 102), nesse sentido, pode ser 

entendida como uma prática social que ocorre incessantemente ao longo da existência dos 

seres humanos, influenciada pelos próprios indivíduos e pelo meio em que estão inseridos. 

A este respeito, Morosini e Fernandes (2014) destacam que estando a educação 

situada historicamente como prática social em que o conhecimento é concebido como uma 

construção sociocultural, é necessário compreender a historicidade e a produção existente 

relacionadas à temática a ser estudada, levando-se em consideração o contexto espaço-

temporal no qual o homem produz o conhecimento. 

Em adição, Trilla (2008) ressalta que a educação é um fenômeno complexo, 

multiforme, permanente e quase onipresente, que ocorre em diferentes espaços e tempos e 
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por ser uma prática social, envolve aspectos políticos, sociais e culturais. Assim, a educação 

escolar formal, obrigatória desde a infância, não pode estar desvinculada dessas necessidades 

e interesses, sob o risco de apagar as raízes culturais dos indivíduos e tornar-se um processo 

de reprodução da cultura dominante, perdendo o seu propósito social. 

Desta forma, a escola precisa estar verdadeiramente inserida na realidade dos sujeitos, 

dialogando com o meio, pronta para atender às demandas específicas dos homens, das 

mulheres e crianças que possuem conhecimentos específicos e integram realidades diferentes. 

Conforme Saviani (2007): 
(...) a escola é espaço-tempo de relações sociais, isto é: currículo de comunidade; se a 
inclusão escolar é também social, não se processa em abstrato, passa por uma gestão 
diversificada do currículo. Reconhecer o educando como único, recebendo-o na sua 
complexidade; descobrir e valorizar sua cultura, ajudando-o a descobrir-se e a ser ele 
próprio em equilibrada interação com os outros, são atitudes fundadoras do ato 
educativo e as únicas verdadeiramente indutoras da necessidade e do desejo de 
aprendizagem (p. 129). 

 
Assim, por ser o Programa Etnomatemática um programa de pesquisa que investiga a 

evolução cultural da humanidade, a partir da dinâmica cultural expressa nas manifestações 

matemáticas, não aquelas de natureza acadêmica e disciplinar, mas as manifestações 

intrínsecas às ações humanas (D’ambrosio, 2005), com flexibilidade conceitual e pedagógica 

para orientar práticas educacionais (Sousa, 2016) é exequível aos diferentes espaços e tempos 

em que as escolas estão situadas, proporcionando a distintos grupos culturais a construção do 

conhecimento. 

Desta forma, o estado do conhecimento, apresentado por Morosini (2015) como a 

“identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção 

científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando 

periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica” (102) possibilitará a 

identificação e registro das pesquisas e autores que discutem a Etnomatemática no Maranhão 

culminando em novos olhares e no aprofundamento das discussões no contexto educacional 

de todo o estado. 

 

Caminhos da Investigação 

Esta é uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica, que se propõe a identificar 

e compreender os significados de investigações desenvolvidas na última década, que 

compreende os anos de 2011 a 2020, sobre o Programa Etnomatemática no estado do 
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Maranhão, considerando a produção bibliográfica das universidades públicas locais. A 

escolha deste período investigativo, que se encerra no ano de realização do VEm Brasil, 

decorre da temporalidade da motivação e realização dos quatro trabalhos apresentados pelos 

autores maranhenses no evento. 

A pretensão de identificação dos estudos parte da constatação de que as ideias sobre o 

Programa Etnomatemática, apresentadas internacionalmente há algumas décadas, pelo 

professor Ubiratan D’Ambrosio, mais especificamente em 1984, na palestra de abertura do 

Quinto Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME-5), intitulada “Socio-

cultural Bases of Mathematics Education”, em que empregou oficialmente a expressão para 

problematizar as relações entre a matemática, a cultura e a sociedade (Rosa & Orey, 2018), 

encontram-se em plena expansão e efervescência nos dias atuais, como demonstram o 

crescente número de eventos e publicações sobre a temática, aliada ao conhecimento prévio 

das autoras sobre trabalhos e eventos científicos que ocorreram dentro e fora do estado do 

Maranhão, com comunicações científicas sobre Etnomatemática. 

Quanto à pretensão de compreender os significados das investigações a serem 

mapeadas, ocorre em razão da escolha do tipo da pesquisa. Para D’Ambrosio (2008) a 

pesquisa é inerente à ação humana e, portanto, à vida, sendo a pesquisa qualitativa aquela que 

dá sentido aos discursos e às narrativas silenciosas das pessoas. Nesse contexto, como aponta 

Minayo (2012) “compreender é exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo 

em vista que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse entendimento” (p. 

623), um exercício que vai além do que está posto, tacitamente expresso e quantificável, 

requerendo cuidado e sensibilidade nas tentativas de apreensão do objeto. 

O lócus da pesquisa é a Universidade Federal do Maranhão – UFMA e a Universidade 

Estadual do Maranhão - UEMA, ambas possuem campus espalhados por todo o território 

maranhense e bibliotecas digitais ligadas aos campus centrais, localizados na capital São 

Luís, pensadas para concentrar toda a produção acadêmica das instituições. 

A escolha do lócus e temporalidade da investigação ocorreu em virtude de que os 

trabalhos apresentados no VEm Brasil (2020), que motivaram a presente pesquisa, foram 

desenvolvidos no período supracitado e que os autores estão ligados às instituições 

destacadas. 

Destacamos a existência de uma terceira universidade pública no Estado, a 

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, com sede em 
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Imperatriz, criada pela Lei nº 10.525, de 3 de novembro de 2016, e desmembrada da 

Universidade Estadual do Maranhão, a partir de janeiro de 2017 (Maranhão, 2007). A 

UEMASUL ainda não possui Biblioteca Digital, razão pela qual não integra esta pesquisa. 

A modalidade de pesquisa bibliográfica foi escolhida por constituir, de acordo com 

Cervo, Bervian e Silva (2007) um procedimento fundamental para estudos em que se busca o 

domínio do estado da arte sobre determinado tema, além disso, para Severino (2007), consiste 

na análise de  
[...] registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já 
trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir de 
contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos textos (p. 122). 

 
Com o objetivo de colher informações a respeito da problemática realizamos em 

janeiro de 2021, a pesquisa bibliográfica, do tipo descritiva, com inserção da palavra-chave 

“Etnomatemática”, junto à Biblioteca Digital da Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

(UFMA, 2021) e ao Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade Estadual do Maranhão 

– SIB/UEMA. (Uema, 2021). 

A Biblioteca Digital da UFMA compreende a Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações que objetiva reunir, conservar e disseminar eletronicamente a produção técnico-

científica gerada pelos Programas de Pós-graduação da Universidade; a Biblioteca Digital de 

Monografias que reúne as monografias dos cursos de graduação e pós-graduação latu sensu; e 

o Repositório Institucional da UFMA que visa estreitar a relação entre Universidade, centros 

de pesquisa e a sociedade. (Ufma, 2021). 

Já o SIB/UEMA concentra diferentes comunidades de busca, dentre as quais optamos 

por realizar a pesquisa em “Consulta ao acervo” que consiste no Programa de Gerenciamento 

de Bibliotecas Pergamum, um mecanismo criado em 2013 para facilitar a busca e 

recuperação da informação para o SIB/UEMA; no “Repositório Institucional” criado em 

2017, para possibilitar o acesso a todos os tipos de objetos digitais à distância, o qual inclui a 

Biblioteca Digital formada pelas subcomunidades: Dissertações produzidas pela UEMA, 

dissertações produzidas por outras instituições, especializações produzidas pela UEMA, teses 

produzidas pela UEMA, teses produzidas por outras instituições, trabalho de conclusão de 

curso (TCC) - monografias, artigos científicos, entre outros, produzidos pela UEMA, e ainda, 

no “Catálogo de Monografias” que reúne a produção dos cursos de graduação e pós-
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graduação latu senso. (Uema, 2021). 

De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007), a pesquisa descritiva ocorre quando 

se registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos, sem manipulá-los. Nesse sentido, a 

busca se restringiu à catalogação e interpretação dos dados coletados, com reflexões sobre o 

próprio processo de busca, que se mostrou insuficiente para responder o problema da presente 

investigação. 

Neste ponto, finalizamos a primeira etapa da pesquisa, reconhecendo a necessidade de 

ampliá-la à uma investigação de campo que contemple a visitação às bibliotecas centrais da 

UFMA e UEMA, com realização de entrevistas semiestruturadas com os bibliotecários 

responsáveis pela catalogação dos trabalhos e esclarecimentos de dúvidas sobre os acervos 

digitais. 

 

Alguns Resultados 

As Bibliotecas Digitais às quais nos referimos nesta pesquisa, são locais eletrônicos 

onde ficam arquivados os trabalhos acadêmicos das instituições de ensino, com o objetivo de 

que a produção científica produzida no âmbito dessas instituições seja/esteja inserida na 

nuvem. Sua relevância se dá pela concentração em um único local de toda a produção 

intelectual daquela universidade, organizada e disponível ao público geral. 

O repositório da Universidade Federal do Maranhão permitiu realizar uma busca geral 

em todo o acervo da Biblioteca Digital, o que incluiu a investigação de monografias, 

dissertações e teses. Não localizamos qualquer pesquisa sobre Etnomatemática no período 

listado, ou mesmo em anos anteriores. Dado o caráter geral da busca neste repositório, a 

investigação contemplou anos anteriores a 2011. 

Já o repositório da Universidade Estadual do Maranhão permitiu buscas gerais em 

“Consulta ao acervo” e na “Biblioteca Digital”, retornando em “Consulta ao acervo” um 

Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Etnomatemática: uma alternativa metodológica 

para o ensino e aprendizagem de matemática”, de autoria de Francisca Eliene Ferreira Lima, 

apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática do CESC/UEMA e publicado em 2014. 

A publicação encontra-se na Biblioteca Setorial de Caxias. Registra-se que o nome do 

orientador e a visualização do trabalho não estão disponíveis. 
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Figura 3: Consulta ao Acervo do Repositório da Universidade Estadual do Maranhão 

Fonte: UEMA (2021) 
 

Em relação à Biblioteca Digital não foi retornado qualquer resultado, o que pode 

indicar que até o ano de 2020 não foram publicadas teses ou dissertações no âmbito da 

Universidade Estadual do Maranhão que tenham a Etnomatemática como objeto de estudo. 

Quanto ao Catálogo de Monografias da UEMA, este não permite a realização de buscas 

gerais, além da inserção de palavra-chave é necessário informar o curso e o ano em que se 

deseja pesquisar. Só é possível pesquisar um curso e um ano por vez. Desta forma, dentre os 

cursos de pós-graduação latu senso e graduação ofertados pela UEMA, investigamos no 

período delimitado, aqueles que consideramos que possam apresentar discussões que se 

aproximem da Etnomatemática. 

As especializações escolhidas foram: Formação Pedagógica de docentes, Pedagogia, 

Educação do Campo, Educação Especial e Práticas Pedagógicas, Educação Inclusiva, 

Educação de Jovens Adultos e Idosos, Educação infantil e Ensino de Ciências e Matemática, 

que não retornaram resultados. Ressalta-se que em alguns destes cursos e em alguns anos não 

havia quaisquer trabalhos cadastrados. 

Quanto à graduação realizamos a busca nas licenciaturas em Matemática e em 

Pedagogia, que nos levou a uma publicação. O trabalho monográfico intitulado 

“Etnomatemática: possibilidades para o ensino da matemática”, da autora Rafaela Sodré 

Mendonça sob orientação do professor Elinaldo Coutinho Morais, onde foi apresentado ao 

curso de licenciatura em Matemática da UEMA, no ano de 2013. Assim como a publicação 

anterior, não está disponível para consulta on-line. Além disso, o catálogo não disponibiliza 
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dados sobre a sua localização atual. 

Nesse sentido, D’Ambrosio (2005) alerta sobre a necessidade da difusão dos 

conhecimentos, pois “a metodologia do programa de pesquisa denominado Etnomatemática 

deve ser ampla. Ele focaliza a geração, organização e difusão dos conhecimentos, e é no 

difundir que entra a parte da Educação” (p. 99). 

Dessa maneira, os resultados desta investigação permitem tecer algumas 

considerações: a primeira diz respeito à própria dificuldade de realização da pesquisa, que 

embora bibliográfica e realizada em ambientes virtuais integrados suscitou dúvidas quanto à 

função e organização de cada um, haja vista que para cada universidade consideramos a 

investigação em três espaços distintos, dentre os quais havia um específico para monografias, 

e outro, em ambos os casos denominado repositório, que também deveria conter, trabalhos 

monográficos e outros arquivos. No entanto, no caso da UEMA há dois trabalhos sobre 

Etnomatemática que não aparecem no referido repositório, o que nos leva à inquietação de 

investigar sobre os critérios de inserção dos trabalhos em cada ambiente. 

A segunda se refere ao quantitativo de trabalhos localizados. Nenhum trabalho 

cadastrado no âmbito da Universidade Federal do Maranhão, a qual destacamos nesta 

pesquisa possuir pesquisadores integrados à área de Etnomatemática. Apenas dois trabalhos 

consoantes à Universidade Estadual do Maranhão, dos anos de 2013 e 2014, os quais 

numericamente podem indicar a realização de investigações pontuais, sem continuidade das 

pesquisas no estado do Maranhão. Entretanto, haja vista que em alguns períodos não foi 

localizado qualquer trabalho relacionado a determinado curso e que a utilização de 

bibliotecas virtuais no âmbito das universidades públicas maranhenses é um fator 

relativamente novo, surge um novo questionamento: todos os trabalhos produzidos no âmbito 

da UFMA e UEMA já foram cadastrados em seus respectivos repositórios? 

O quantitativo desvelado nesta pesquisa, analisado à luz do movimento provocado 

pelo VEm Brasil, não dá conta de expressar a produção etnomatemática do contexto 

maranhense, um estado diverso e extenso que congrega diferentes grupos culturais que 

precisam estar verdadeiramente incluídos no processo educacional. E conforme propõe Sousa 

(2016), acreditamos ser necessário encontrar pesquisadores e educadores que discutam o 

Programa Etnomatemática e possam contribuir para sua ampliação e divulgação na Educação 

em geral. 

Assim, como esta pesquisa é qualitativa, evidenciamos a necessidade de adoção de 



 

Journal of Mathematics and Culture 
May 2021 15(1) 
ISSN 1558-5336 
 

44 

estratégias de atualização das bibliotecas digitais, disponibilização do conteúdo dos trabalhos 

mediante autorização dos autores e divulgação desses ambientes virtuais, para a 

popularização do conhecimento que é produzido na Universidade sobretudo para a 

comunidade. 

Concordamos com Trilla (2003) ao afirmar que “as educações formais, não formais e 

informais, o escolar e o social, estão cada vez mais entremeados, o que tem muito de positivo. 

Por isso, já não valem certos maniqueísmos, típicos em seu momento do ar de família da 

educação social” (p. 43), torna-se cada vez mais necessário tornar o conhecimento acessível e 

dar visibilidade às diferentes formas de conhecer, oportunizando o diálogo entre o formal, o 

não formal e informal, não seccionando a educação, pelo contrário, considerando-a como 

holística, conforme prevê D’Ambrosio (2005) sobre a abordagem do Programa 

Etnomatemática. 

Face às inquietações que ora surgem, destacamos a necessidade de dar continuidade à 

presente pesquisa mediante uma investigação de campo que permita esclarecer as questões 

levantadas e alcançar os objetivos inicialmente traçados. 

 

Considerações Parciais 

A tecitura da presente investigação ocorreu por considerarmos a educação uma prática 

social que ocorre ao longo da vida, em distintos espaços e tempos, mediada pelas interações 

entre indivíduos e grupos que culminam na geração e difusão do conhecimento por meio da 

cultura, o que nos levou à extensão da discussão sobre a Etnomatemática no contexto da 

diversidade e da valoração de culturas e saberes no estado do Maranhão, que se apresenta 

como nosso local de fala. 

Para subsidiar esta discussão buscamos catalogar as pesquisas realizadas nos últimos 

anos em todo o território maranhense que tivessem a Etnomatemática como objeto de estudo. 

Os resultados encontrados mostraram-se incipientes ao propósito inicial, no entanto, 

encorajam o aprofundamento da presente investigação por meio da adoção de uma pesquisa 

de campo que contemple outros instrumentos de coleta de dados, pois, somente a 

investigação bibliográfica nas Bibliotecas Digitais não permitiu compreender quando estas 

foram criadas, os critérios adotados para publicação dos trabalhos, a periodicidade de 

alimentação do sistema e se todos os trabalhos entregues nas bibliotecas físicas são/estão 

cadastrados nesse ambiente. 
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Nosso foco direcionou-se às monografias, dissertações e teses, dessa forma, face ao 

exposto não é possível generalizar e dizer que pouco se discute o Programa Etnomatemática 

no contexto maranhense, haja vista que podem existir pesquisas desta natureza não 

cadastradas nos repositórios, e ainda, artigos publicados em periódicos que exigiriam outros 

critérios de busca. 

Concordando com D’Ambrosio (2008) consideramos a Etnomatemática como um 

programa de pesquisa situado em um quadro amplo que permite entender o conhecimento de 

forma integrada e assim, permitir o reconhecimento e a valorização do conhecimento que é 

produzido pelos diferentes povos estabelecidos no Maranhão, para o estabelecimento de um 

diálogo estreito e profícuo entre os professores, pesquisadores, comunidades e instituições 

sobre uma educação pautada nos valores da própria cultura. 

A concretização do levantamento das pesquisas sobre Etnomatemática no Maranhão 

poderá contribuir para a aproximação dos grupos citados, levando à criação de grupos de 

pesquisa e/ou desenvolvimento de práticas educativas colaborativas tanto na educação básica, 

quanto superior, ampliando e fortalecendo as discussões sobre Etnomatemática e Educação. 
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