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Resumo 
Este artigo tem por objetivo discorrer sobre a necessidade da inclusão dos conceitos e 
discussões acerca do programa Etnomatemática nos cursos de graduação em Pedagogia com 
o intuito de evidenciar as inúmeras possibilidades para mediação e ensino da Matemática 
partindo da cultura dos alunos e alunas. Compreende reflexões sobre a formação do/a 
discente de  Pedagogia enquanto professor de matemática dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental I, sabendo que a maioria destes/as docentes foram ensinados por memorização 
de conteúdos e fórmulas, e que a modernidade e tecnologias apontam mudanças com novas 
tendências educativas para ensino de Matemática. 

 
Palavras-chave: Etnomatemática, Formação de Professores, Pedagogo/a, Aprendizagem 
Significativa, Cultura. 

 
Ethnomathematics in the Formation of Pedagogue: 

A Possible Way to Comply with the Law 10.639/2003 
 

Abstract 
This article aims to discuss the need for the inclusion of concepts and subjects about the 
Ethnomathematics program in undergraduate courses in Pedagogy in order to highlight the 
possibilities for mediation and teaching of Mathematics based on the culture of students. It 
includes reflections on the formation of the Pedagogy student while the mathematics teacher 
of the early years of Elementary School I, knowing that the majority of these teachers were 
taught by memorizing contents and formulas, and that modernity and technologies point to 
changes with new educational trends for teaching mathematics. 
 
Keywords: Ethnomathematics, Teacher Education, Pedagogue/a, Meaningful Learning, 
Culture. 

 
Etnomatemáticas en la Formación de Pedagogos: 

Una posible Forma de Cumplir con la Ley 10.639/2003 
 

Resumen 
Este artículo tiene como objetivo discutir la necesidad de la inclusión de conceptos y materias 
sobre el programa de Etnomatemática en los cursos de pregrado en Pedagogía con el fin de 
resaltar las posibilidades de mediación y enseñanza de las Matemáticas a partir de la cultura 
de los estudiantes. Incluye reflexiones sobre la formación del alumno de Pedagogía como 
profesor de Matemáticas de los primeros años de la Escuela Primaria I, sabiendo que la 
mayoría de estos profesores fueron enseñados memorizando contenidos y fórmulas, y que la 
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modernidad y las tecnologías apuntan a cambios con nuevas tendencias educativas. para 
enseñar matemáticas. 
Palabras Clave: Etnomatemática, Formación de Profesores, Pedagogo/a, Aprendizaje 
significativo, Cultura. 
 

Introdução 

Temos inevitavelmente de algum modo discutido sobre a educação das nossas 

crianças, isto porque a atual condição de pandemia trouxe esta pauta para as conversas 

familiares, quando por meio do isolamento social as escolas foram fechadas e tivemos que de 

modo urgente reinventar o espaço escolar. 

Alguns professores também tiveram que se reinventar, aprendendo a lidar com novas 

tecnologias e aplicativos, rompendo com as aulas apenas expositivas e promovendo aulas que 

pudessem dialogar com os alunos e alunas de modo que ficassem mais atraídos, e por meio 

destas modificações conseguissem manter a atenção das crianças fora do espaço escolar. 

Esta exigência veio acompanhada da cobrança da família, escola e demais atores da 

escola, pela denominada socialmente como boa didática do/a professor/a, que para assim ser 

considerado necessitou apresentar alguns elementos, quais sejam: boa aparência (ter 

cara/caricatura de professor), boa oralidade (dicção e eloquência), ser lúdico e conseguir 

"transmitir" os conteúdos de modo que as crianças aprendessem ainda que distantes dos 

professores e professoras. 

Novamente o/a docente tem a responsabilidade do sucesso ou fracasso das 

aprendizagens das crianças em suas “mãos”, porém como foi a formação docente antes da 

pandemia e tantos outros enfrentamentos que se apresentam no atual cenário? E, quando estes 

e estas docentes forma ensinados por meio da memorização e repetição de exercícios, quais 

elementos surgiram durante a graduação para que pudessem ampliar seus estudos 

viabilizando com isto outras formas de ensino e aprendizagem? 

Estes tensionamentos remetem para a necessidade de reflexões sobre a maneira e os 

caminhos que as licenciaturas têm escolhido para formação dos/as futuros/as docentes do 

nosso país, e por isto evidenciam a importância de voltarmos o olhar para os currículos das 

Licenciaturas. Neste artigo faremos um recorte no curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

Desenvolvimento 

A aprendizagem lógico-matemática se manifesta por meio das respostas apresentadas 
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pela criança durante as atividades educativas, ou em qualquer atividade desenvolvida por ela, 

porque a Matemática não se configura como um saber pertencente apenas ao ambiente 

escolarizado, ela está presente em todo o nosso cotidiano. 

As diversas vivências da Criança como a construção do seu mundo de faz de conta, 

seu modo criativo de produção, a forma de dar sentido às coisas, de dar vida aos objetos, vão 

sinalizando que as atividades desenvolvidas devem ter um caráter dinâmico, coletivo, lúdico, 

substituindo assim atividades de repetição mecânica e memorização de tarefas por atividades 

que ajudem na construção autônoma das crianças. 
As escolas ensinam, tradicionalmente, a obediência e as respostas “corretas”. Assim, 
sem perceber, elas evitam o desenvolvimento da autonomia das crianças reforçando 
sua heteronomia. A heteronomia é reforçada por recompensa ou sanção. A maneira de 
manter crianças (e adultos) sob nosso controle e desenvolvida através do uso dessas 
sanções, e as escolas utilizam intensamente as notas, a aprovação dos professores, as 
estrelas de ouro, os prêmios de boa conduta, a sala de castigo e méritos e deméritos 
para conseguir que as crianças sejam “boas” (Kamii, 2012, p. 34). 
 

O princípio da heteronomia mencionado no parágrafo acima consiste em ser 

controlado por outra pessoa, na construção de uma “verdade” ditada pelo adulto que se 

reporta a criança com o intuito de “transmissão” do seu conhecimento, que gera um 

mecanismo de memorização e repetição. Ao contrário, as relações e interações nos campos de 

experiências devem colaborar para a construção da autonomia fazendo com que a criança 

construa seus próprios conceitos e prossiga em seu desenvolvimento e aprendizagens. 

Então, é imprescindível que em meio às atividades educativas e nas brincadeiras, que 

este contato com a Matemática perdure de modo intencional, sendo inserido nas propostas 

pedagógicas sem condicionar a aprendizagem por meio da memorização de números, mas 

buscando explorá-la em todos os campos de saberes. 

Entendemos ainda que a criança tem o direito de construir aprendizagens 

significativas Ausubel (1968), e isto se dará dentro de uma concepção de mediação 

preocupada em proporcionar novas possibilidades de vivências com ações educativas dentro 

da cultura da criança, respeitando os saberes que esta traz consigo vindos dos diversos 

espaços por ela frequentados. 

Estudos sobre a Etnomatemática como os de D’Ambrósio (2020), apontam formas de 

inserção dos diferentes etnos nas salas de aula, rompendo com a ideia de uma única 

Matemática existente (a eleita como hegemônica), e apresentando as diversas formas de se 
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fazer Matemática, dentre elas as dos povos indígenas e africanos que compõem a herança 

cultural do nosso povo. 

Apesar de existirem espaços de formação continuada que desenvolvem projetos de 

educação matemática para professores em exercício, entendemos que estas discussões 

poderiam ocorrer dentro do currículo de curso de Pedagogia de modo a garantir que a partir 

dos estágios os/as discentes vivenciassem práticas de integração da Matemática com outros 

saberes e elementos culturais, uma vez que nem todos os/as discentes tem acesso aos cursos 

de formação continuada após concluírem a graduação. 

Acreditamos por isto ser essencial aos/as professores/as da Educação Básica participar 

das formações continuadas para atualizarem os conhecimentos que necessitarão dispor em 

sala, mas se pesquisas e artigos feitos pelas universidades ao longo dos anos apontam que a 

forma como lidamos com o ensino precisa ser revista, essa alteração pode ocorrer a partir do 

currículo de formação inicial do/a professor/a. 

A formação durante a graduação do/a futuro Pedagogo/a deve ocorrer de modo a 

ampliar suas possibilidades de estudos, corroborando para que ele/a possa mediar a criança 

no processo de construção das aprendizagens matemáticas durante o Ensino Fundamental I. 

Estas reflexões sobre toda a complexidade existente nesta profissão busca então 

compreender de que modo o programa Etnomatemática pode favorecer ao/a docente em 

formação subsídios para o cumprimento da lei 10.639/03 de modo que os conteúdos 

matemáticos a serem desenvolvidos contemplem tanto a história da África, quanto as diversas 

culturas presentes na sala de aula. 

A lei 10.639/03 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África e das 

culturas africana e afro-brasileira no currículo da educação básica, e a universidade deve 

estimular práticas que auxiliem os/as futuros/as docentes na desfragmentação de saberes 

(Gatti, 2017), sendo esta uma das formas de introduzirmos os temas transversais nos 

planejamentos pedagógicos. 

Sendo a Etnomatemática uma das formas de inserção das diferentes culturas por meio 

da visibilidade das matemáticas existentes dos diversos povos para além da eleita como 

hegemônica no currículo atual, precisamos garantir a existência de estudos e discussões 

dentro do curso de Pedagogia de modo a proporcionar aos/as discentes acesso a este 

conhecimento. 
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Lutamos para que a educação seja igualitária alcançando a todos e todas com a mesma 

qualidade, este é o ideal dentro de uma perspectiva democrática de educação, mas para 

falarmos em um ensino democrático, necessitamos compreender que ele precisa ter na 

diversidade um modo de inclusão das diferenças existentes na sala de aula. 

Partindo deste raciocínio compreendemos que um dos caminhos para legitimação dos 

diversos etnos dentro da Educação Básica é tirarmos estas discussões da condição de 

invisibilidade que o currículo hegemônico historicamente as tem colocado, implementando-

os nas ementas das licenciaturas para que estes debates acompanhem os/as discentes desde a 

graduação. 

O artigo em questão tem por objetivo identificar as possibilidades formativas 

existentes para o/a pedagogo/a, voltadas ao Ensino da Matemática durante o primeiro ciclo do 

Ensino Fundamental. 

 

Referencial Teórico 

Uma das grandes preocupações dos estudiosos da área de Educação Matemática 

(Muniz, 2010; Kamii, 2012) é garantir que a criança potencialize suas diversas linguagens, 

sendo uma delas a linguagem matemática, por isso defendem que as experiências devem ser 

diversas, inclusive com materiais concretos, para que se construa com autonomia uma 

aprendizagem significativa. Na concepção de Kamii (2012): “Se a autonomia é a finalidade 

da educação e a Criança deve ser mentalmente ativa para construir o número, ela deve ser 

encorajada a agir de acordo com sua escolha e convicção em vez de agir com docilidade e 

obediência” (p. 46) 

A criança produz e se utiliza da matemática em seu cotidiano naturalmente, como 

todas as demais atividades feitas em seu meio social, cabendo a Educação Matemática ser 

inserida dentro da sua rotina pelo/a educador/a neste contexto de mediação das necessidades 

educativas que irão surgindo durante o desenvolvimento dela (D'Ambrosio, 1986). 

Sabemos que esta mediação nas séries iniciais do Ensino Fundamental é feita pelo 

pedagogo/a. A ele/a são dadas as demandas educativas da Criança nos diversos campos de 

conhecimento, e a sua formação está intrinsecamente relacionada com o modo pelo qual irá 

promover a medição em sua sala de aula. Sendo que por meio dos conhecimentos adquiridos 

durante seu processo formativo é que o/a pedagogo/a irá construir, planejar e desenvolver as 
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suas atividades. 

Desta forma, ainda que o ensino da Matemática tenha sofrido mudanças e que hoje 

tenhamos formas diferentes das maneiras e contextos em que fomos ensinados, quais sejam: 

as novas tendências educativas para ensino da Matemática, estas podem promover melhorias 

no ensino e nas aprendizagens matemáticas das crianças. O fato de que a maioria dos 

discentes de Pedagogia foram ensinados compreendendo a aprendizagem desta disciplina 

como condicionado à memorização e a prática de exercícios exaustivamente, pode influenciar 

e favorecer para que repitam isto com seus/as educandos/as, necessitando portanto que lhes 

sejam oportunizados estudos sobre os novos encaminhamentos, métodos e práticas para 

mediação das aprendizagens matemáticas. 

As diversas vivências da criança com a construção do seu mundo de faz de conta, seu 

modo criativo de produção, a forma de dar sentido às coisas, de dar vida aos objetos, vão 

sinalizando que as atividades desenvolvidas devem ter um caráter dinâmico, coletivo, lúdico, 

portanto, substituindo atividades de repetição mecânica e memorização de tarefas. 
As escolas ensinam, tradicionalmente, a obediência e as respostas “corretas”. Assim, 
sem perceber, elas evitam o desenvolvimento da autonomia das crianças reforçando 
sua heteronomia. A heteronomia é reforçada por recompensa ou sanção. A maneira de 
manter crianças (e adultos) sob nosso controle e desenvolvida através do uso dessas 
sanções, e as escolas utilizam intensamente as notas, a aprovação dos professores, as 
estrelas de ouro, os prêmios de boa conduta, a sala de castigo e méritos e deméritos 
para conseguir que as crianças sejam “boas” (Kamii, 2012, p. 34). 
  

O princípio da heteronomia mencionado no parágrafo acima consiste em ser 

controlado por outra pessoa, na construção de uma “verdade” ditada pelo adulto que se 

reporta a criança com o intuito de “transmissão” do seu conhecimento, que gera um 

mecanismo de memorização e repetição.  Ao contrário, as relações e interações nos campos 

de experiências devem colaborar para a construção da autonomia fazendo com que a criança 

construa seus próprios conceitos e prossiga em seu desenvolvimento e aprendizagens. 

Ao compreendermos que o ato de aprender não se traduz em mera repetição vazia de 

sentido, e que os saberes que os/as educandos/as trazem para sala de aula devem ser 

valorizados servindo de ponto de partida na construção dos nossos planejamentos, isto nos 

remete à refletir sobre de que modo distanciar as nossas práticas pedagógicas atuais da forma 

em que tradicionalmente fomos ensinados, e que ainda perdura em algumas instituições 

escolares pautadas na memorização dos conteúdos e fórmulas que compõem os saberes 
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matemáticos eleitos como hegemônicos. 
Nada disso, porém, a educação não só tecnicista e mecanicistamente compreendida, 
mas sobretudo praticada pode oferecer. É preciso sublinar a educadoras e educadores 
de boa vontade mas equivocados que quanto mais se esvazie a educação dos sonhos, 
por cuja realização se lute, tanto mais o lugar dos sonhos vai sendo preenchido pelas 
técnicas até chegar o momento em que a educação é a elas reduzida. Aí então, a 
educação é puro treino, é pura transferência de conteúdo, é quase adestramento, é 
puro exercício de adaptação ao mundo (Freire, 2000, p. 45). 
 
As discussões sobre a Etnomatemática, ou seja, da Matemática vivenciada pelas 

várias culturas existentes (etnos) dentro das comunidades, periferias, áreas metropolitanas, 

rurais, das crianças e demais faixas etárias, dos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, enfim, 

coletivos que eticamente se articulam e utilizam cotidianamente de uma linguagem 

Matemática própria, ainda que sem intencionalidade (D'Ambrosio, 2020), tem crescido em 

grupos de estudos, eventos, cursos de extensão, porém nada inviabiliza que ocorram nas aulas 

das licenciaturas. 

A graduação em si, fundamentará teoricamente as práxis pedagógicas dos/as 

futuros/as docentes se estes consolidarem estas aprendizagens para seguramente dispor destes 

saberes em sala de aula, mas caso estas discussões teóricas não se consolidem, tenderão a 

repetir o modo como tradicionalmente foram ensinados posterior a graduação, pois “A 

educação é muito mais controlável quando o professor segue o currículo padrão e os 

estudantes atuam como se só as palavras do professor contassem” (Freire, 1986, p. 15). 

Ainda que os/as discentes do curso de Pedagogia tenham sido ensinados durante a 

Educação Básica por meio da repetição e exercícios exaustivos, poderão modificar suas 

práticas, demandando, portanto, que tenham vivências teóricas e práticas com outros saberes 

e fazeres, neste caso apontamos como uma das possibilidades o programa Etnomatemática 

implementado de modo efetivo durante a graduação, objetivando assim que por meio das 

experiências positivas percebam o potencial de aprendizagens significativas existentes em 

práticas que rompem com a mecanização dos saberes. 
Se os professores ou os alunos exercessem o poder de produzir conhecimento em 
classe, estariam então reafirmando seu poder de refazer a sociedade. A estrutura do 
conhecimento oficial é também a estrutura da autoridade social. E por isso que 
predominam o programa, as bibliografias e as aulas expositivas como formas 
educacionais para conter os professores e os alunos nos limites do consenso oficial. O 
currículo passivo baseado em aulas expositivas não é somente uma prática pedagógica 
pobre. E o modelo de ensino mais compatível com a promoção da autoridade 
dominante na sociedade e com a desativação da potencialidade criativa dos alunos 
(Freire, 1986, p. 15). 
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A proposta da Etnomatemática traz consigo a forte característica de valorização dos 

conhecimentos não dominantes, que por estarem exclusos do currículo hegemônico acabam 

por representarem socialmente uma forma “errada”, fora dos padrões, ou nem aos menos 

serem consideradas enquanto conhecimento. por fazer de suas práticas e de sua Matemática 

mera curiosidade, quando não motivo de chacota (D'Ambrosio, 2020). 

As nossas práticas educativas quando baseadas na perspectiva da Etnomatemática, 

podem vir a refletir uma ruptura com a forma hegemônica de se fazer Matemática através da 

inserção de outras culturas e formas de fazer matemática dos demais povos, dando lugar a 

novas vivências, valorizando os saberes para além dos muros da escola, como exemplo temos 

o uso de jogos matemáticos africanos, a matemática utilizada pelos povos indígenas para o 

cultivo de alimentos. 

Sobre estas práticas docentes em Etnomatemática temos projetos concluídos como 

exemplo o de França (2017), que utiliza os padrões geométricos das panarias africanas no 

ensino e estudo da simetria, corroborando ao fato de que estas práticas fornecem êxito tanto 

na integração dos saberes, quanto na melhoria da relação ensino e aprendizagem. 

Estas interações entre os conhecimentos prévios dos/as alunos/as e os saberes 

escolarizados produzem aprendizagens significativas, pois os/as educandos/as, sejam eles 

oriundos de qualquer grupo cultural, perceberão na escola a oportunidade de potencialização 

dos conhecimentos existentes, aliados a curiosidade sobre o que ainda desconhecem, mas que 

associam aos conteúdos escolarizados. Isto poderá resultar em novas interações favorecendo 

assim o processo de ensino e de aprendizagem. 

Ao refletirmos sobre a importância da Etnomatemática ser inserida no currículo do 

curso de graduação em Pedagogia dentro dos conteúdos de componentes curriculares 

voltados para educação matemática, entendemos que sejam necessários estudos, pesquisas, e 

artigos que estejam voltadas para percepção dos resultados oriundos desta alteração curricular 

de modo a potencializar e ampliar a disseminação deste conhecimento. 

Mas para que isto ocorra necessitamos compreender também qual concepção de 

currículo estamos aqui discutindo, para que por meio de uma alteração curricular estas 

discussões sejam inseridas nas ementas dos cursos. 

Compreendemos então neste artigo o currículo conceituado enquanto artefato de 
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poder que concebe, organiza, seleciona, os saberes e conhecimentos caracterizados como 

necessários para determinada formação (Macedo, 2013). Dentro desta perspectiva torna-se 

pertinente então, termos um olhar contínuo sobre as aprendizagens dos/as licenciados/as, de 

modo a avaliarmos as necessidades educativas necessárias à continuidade da formação 

destes/as educadores/as após assumirem suas salas de aulas. 

Isto porque a docência e a pesquisa estão correlacionadas, não existindo condições de 

manutenção na promoção de uma educação emancipatória sem que o/a docente tenha a 

avaliação e pesquisa constante de suas práticas como seu cotidiano. 

Então ao apresentarmos o programa Etnomatemática aos/as discentes ainda que 

durante a graduação não seja possível aprofundarem seus estudos, poderão dar continuidade 

em suas pesquisas e estudos de modo a viabilizar que os conhecimentos produzidos sejam 

utilizados em suas salas de aula. 

Para ensinar é necessário um constante (re)fazer e (re)ssignificar de conhecimento, 

deste modo ao revisitar suas aulas e os conhecimentos necessários para aprendizagem efetiva 

de seus/as alunos/as, o/a professor/a poderá mediar aulas oportunizando formas autônomas de 

construção dos conhecimentos matemáticos por seus/as alunos/as (Freire, 1996). 

Freire defende que a profissão docente está diretamente relacionada com a pesquisa, 

uma vez que está nos faz repensar nossas práticas de modo contínuo por meio do registro e da 

pesquisa. 

E para nos ajudar a refletir sobre as demandas de ensino que o /a pedagogo/a possui 

sobre as aprendizagens matemáticas da Criança dialogamos com o Construtivismo em Piaget 

ao entender que a Criança deve ter uma construção autônoma de aprendizagem, defendendo 

que por meio das interações com o meio nas diferentes relações ela constrói seus conceitos, 

portanto o/a educador/a deve garantir uma diversidade de experiências e atividades 

objetivando favorecer estas aprendizagens. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI, 2010), também 

prevê que as práticas pedagógicas devam garantir experiências que “recriem, em contextos 

significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço 

temporais” (Brasil, 2010, p.25). Isto implica dizer que não cabem metodologias regidas por 

repetição, pois o fato de memorizar os nomes que representam os números, por exemplo, não 

comprova que a criança tenha construído seus próprios conceitos sobre estes, ou que tenha 
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ampliado seu conhecimento lógico matemático. 
E somos então levados a atacar diretamente a estrutura de todo o ensino, em particular a 
estrutura do ensino de matemática, mudando completamente a ênfase do conteúdo e da 
quantidade de conhecimentos que a criança adquira, para uma ênfase na metodologia que 
desenvolva atitude, que desenvolva capacidade de matematizar situações reais, que 
desenvolva capacidade de criar teorias adequadas para as situações mais diversas. 
(D’Ambrosio, 1986, p. 14). 
 

O autor faz uma crítica ao modo tradicional de ensino e ficamos aqui a pensar que 

apesar do que está descrito tanto na DCNEI (2010), quanto na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC, 2017) acerca das aprendizagens matemáticas das crianças, alguns/as 

educadores/as entendem como pertinente manterem práticas tradicionais do ensino da 

matemática pautadas nas repetições de atividades, como exemplo atividades como ligar 

pontinhos/tracinhos formando numerais, acreditando que assim estão mediando à 

aprendizagem da criança sobre o número. 

A aprendizagem da criança envolve atividade e reconstrução mental, portanto não 

ocorre por meio passivo de memorização. “Esses dados comprovam que o armazenamento, 

durante o período de crescimento estrutural, envolve atividade e reconstrução mental, não 

consistindo em armazenamento passivo de impressões” (Elkind, 1978, p. 146). 

 

Metodologia 

Este artigo é resultante da fase inicial de uma investigação feita para um projeto de 

pesquisa que possui como abordagem uma metodologia predominantemente descritiva e o 

campo empírico uma Universidade Federal a partir do olhar voltado ao curso de graduação 

em Pedagogia. 

Fizemos uso de alguns procedimentos, iniciando com uma busca nos repositórios 

institucionais da universidade escolhida como campo empírico com a chave de pesquisa 

Etnomatemática e uma análise do Projeto Político-Pedagógico do curso de Pedagogia em 

vigência, observando as ementas dos componentes ofertados semestralmente, em busca de 

identificar de que modo os mesmos apresentam em sua pauta os estudos atuais relacionados 

com a Etnomatemática.  

A análise dos dados iniciais ocorreu por meio da Análise de Conteúdo Bardin (2011) a 

partir de três etapas, a saber: organização inicial dos dados coletados com enfoque nas 

descrições que reforcem o objetivo geral deste trabalho, categorizando os dados de pesquisa 
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com o intuito de facilitar a organização e apresentação dos resultados obtidos. 

Desta análise buscamos obter um quadro mais amplo que nos auxiliará na 

interpretação posterior dos dados, fazendo comparações entre a análise dos dados e o 

referencial teórico que baseia esta pesquisa, pois a interpretação é indissociável da análise, 

pois “classicamente, a interpretação dos dados é entendida como um processo que sucede à 

sua análise. Mas estes dois processos estão intimamente relacionados” (Gil, 2008, p. 177). 

Com esses dados em mãos passamos para a etapa de análise dos dados da nossa pesquisa, 

fazendo várias leituras dos documentos, explorando todo o material para sistematizar e 

interpretar os dados coletados.  

Acreditamos que esta análise inicial nos ajudará na reflexão sobre a necessidade de 

aprofundarmos as questões voltadas para a inserção da Etnomatemática e as demandas 

formativas que ainda demandam para potencializarmos estas práticas em nossas salas de aula. 

 

Resultados 

Apesar de se tratar de uma etapa inicial, esta visita aos repositórios institucionais 

aponta a necessidade de continuidade das produções de pesquisas e trabalhos sobre o 

programa Etnomatemática, pois apesar de termos universidades federais como à 

Universidade Federal de Pernambuco que apresenta em seu repositório institucional um 

resultado de setenta e cinco produções no uso da chave de pesquisa “Etnomatemática”, temos 

outras como exemplo a Universidade Federal do Recôncavo Baiano que não apresenta 

resultados com esta mesma chave de pesquisa. 

Isto endossa a necessidade da continuidade de mais estudos e pesquisas a serem 

realizadas dentro das universidades federais e estaduais em nosso país. Apesar de 

compreender que o programa Etnomatemática tem sido objeto de pesquisas, entendemos que 

a ampliação para os planos dos cursos de Pedagogia poderá auxiliar para que avancemos 

neste processo de valorização das demais matemáticas existentes. 

 

Conclusões 

Quando destacamos a Etnomatemática, é por perceber o quantitativo de possibilidades 

e relações entre os diversos conteúdos culturais a serem desenvolvidos no Ensino 

Fundamental I, e suas relações com a Matemática, por exemplo, os estudos sobre a História 
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da África e a Matemática presente nos jogos e panos africanos nas tranças corroboram no 

cumprimento da Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da 

África e das culturas africana e afro-brasileira no currículo da educação básica, enfim uma 

diversidade de conhecimentos a serem desenvolvidos e que pode ser inserido uma vez que 

os/as discentes se apropriem destes saberes. Pois para ensinar: 
[...] o professor só ensina em termos verdadeiros na medida em que conhece o 
conteúdo que ensina, quer dizer, na medida em que se apropria dele, em que o 
apreende. Neste caso, ao ensinar, o professor ou a professora re-conhece o objeto já 
conhecido. [...] Ensinar é assim a forma que toma o ato de conhecimento que o(a) 
professor(a) necessariamente faz na busca de saber o que ensina para provocar nos 
alunos seu ato de conhecimento também (Freire, 1992, p. 81). 
 

Ainda analisamos aqui a importância de manutenção dos estudos e pesquisas de modo 

continuado, mas também da nossa responsabilidade enquanto docentes de promovermos 

mudanças em nosso currículo de modo a incluir os saberes que são invisibilizados ao 

elegermos um conhecimento como dominante. Nesta compreensão de ruptura com os padrões 

historicamente é estabelecidos em nossas práticas Gatti (2017) afirma que: 
[...] Aqui vivenciamos padrões culturais formativos arraigados, estruturados em nossa 
história educacional desde os inícios do século XX, padrões que se mostram em 
conflito com o surgimento de novas demandas para o trabalho educacional, as quais 
se colocam em função de contextos sociais e culturais diversificados, após cem anos 
de trajetória histórico-social e cultural (p. 723). 
 

 Assim buscamos promover novas reflexões acerca do currículo de formação dos/as 

licenciados/as em Pedagogia, de modo que ao saírem da universidade possa vislumbrar novas 

possibilidades formativas, tanto para continuidade de seus estudos, quanto para suas práticas 

pedagógicas em suas salas de aula. 

Este artigo também nos auxilia na observação relacionada ao cumprimento à Lei 

10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas 

africana e afro-brasileira no currículo da educação básica. 

As discussões acerca da efetiva realização das mudanças promovidas por esta lei estão 

em diversos estudos já existentes, como exemplo o artigo Gestão Escolar para Equidade 

Racial escrito por Carneiro e Evaristo (2016), mas demandam maiores estudos e pesquisas 

relacionados às possíveis formas de implementação dos diversos etnos em todo contexto da 

escola, de modo a romper com a ideia de desenvolvimento por meio de datas comemorativas, 

tirando os conhecimentos das demais culturas existentes da invisibilidade marcada pela 



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

 

107 

eurocentralização dos currículos e conteúdos trabalhados nas escolas. 

Nosso currículo é historicamente marcado pela valorização dos conhecimentos e 

saberes europeus, ou seja, dos saberes que foram instituídos como escolarizados desde o 

período da colonização em detrimento a todos outros existentes, mas para promovermos uma 

decolonização do nosso currículo escolar rompendo assim com esta estrutura excludente 

precisamos que novas formas de se fazer/pensar o currículo sejam implementadas desde a 

graduação de modo a trazer celeridade neste processo. 

Compreendemos desta forma por acreditarmos que uma vez formado/a os professores 

e professoras assumirão suas salas de aula, então caso já tenham estes conhecimentos 

consolidados por meio dos estudos e práticas vivenciados durante a licenciatura, estes 

poderão fazer uso destas aprendizagens mediando assim novas construções de saberes por 

seus/as educandos/as. 

Pensar a responsabilidade docente é compreender que a formação identitária da 

criança perpassa pela escola, pois esta representa uma das primeiras vivências sociais que nós 

temos. Assim, quando a cultura trazida pelas crianças aparece dentro da proposta curricular 

geramos uma aproximação da escola com as vivências que estão para além dos muros da 

escola. 
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