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RESUMO 

Dissertação vinculada à linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de Ciências e 
Matemática do Programa de Pós-Graduação em Educação Ciências e Matemática, 
Universidade Federal de Goiás. Trata-se de uma pesquisa do tipo Estado do 
Conhecimento e tem como objeto as teses e dissertações que versam sobre a 
Etnomatemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA), publicadas no período de 
1996 a 2018. O córpus de análise foi constituído por 30 trabalhos (24 dissertações e 
6 teses). Nesse sentido, essa pesquisa foi desenvolvida considerando-se as seguintes 
questões: a) Institucionalizada como modalidade da Educação Básica com a Lei nº 
9.394/96, a partir desse marco, quais são os aspectos que despertam o interesse 
intelectual de um coletivo para produzir conhecimento sobre o ensino de Matemática 
na EJA sob o viés da Etnomatemática? b) Ao considerar que o problema, foco 
temático, objetivos, aspectos metodológicos e a distribuição (espaço-tempo) como 
determinações da atividade científica, quais são os traços estilísticos que caracterizam 
as teses e dissertações sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés da 
Etnomatemática? c) Entendidas como elementos estruturantes do objeto 
“Etnomatemática na EJA”, que concepções de EJA, público da modalidade e 
Etnomatemática são veiculadas pela produção científica analisada? Partiu-se do 
entendimento de que é necessário ter maior clareza no que tange ao que vem sendo 
produzido pelo coletivo de pesquisadores em Educação Matemática com relação às 
especificidades do ensino dessa disciplina no contexto da EJA. Compreende-se que 
as teses e dissertações sobre o objeto “Etnomatemática na EJA” sinalizam 
possibilidades para a compreensão dessas especificidades, bem como as possíveis 
contribuições da Etnomatemática para esse contexto. A análise do material pautou-se 
na matriz epistemológica de Ludwik Fleck (1986), especificamente no que tange às 
categorias analíticas "estilos de pensamento", "coletivo de pensamento" e "circulação 
inter e intracoletiva de ideias". As análises das produções apontam: assimetria na 
distribuição geográfica; tendência de pesquisa no foco temático educando; a falta de 
explicitação da base filosófica na qual se ancora os aspectos metodológicos adotados 
nos trabalhos; a expansão do Estilo de Pensamento Educação Matemática (EPEM) 
por agregar elementos ativos do saber ligados à Etnomatemática e ensino de 
Matemática na EJA. 
 
Palavras-chave: Ensino de Matemática. Educação de Jovens e Adultos. 
Etnomatemática. Fleck. Estado do Conhecimento.  
 
 
 
 
 
 
   

 



ABSTRACT 

Dissertation linked to research strand Teaching and Learning of Sciences and 
Mathematics of the Education, Sciences and Mathematics Graduate Program at Goiás 
Federal University. This is a knowledge status quo research and its object relies on 
theses and dissertations that tackle Ethnomathematics in the Youth and Adult 
Education (EJA), published between 1996 and 2018. Our analysis corpus was 
constituted of 30 works (24 theses and 6 dissertations). Therefore, this research was 
carried out taking into account the following questions: a) Institutionalized as a Basic 
Education mode  after the Law 9.394/96, from this benchmark on, what are the aspects 
that trigger intellectual interest from a group to produce knowledge concerning the 
teaching of Mathematics in EJA from the ethnomathematical perspective? b) 
Considering the problem, theme focus, objectives, methodological aspects and 
distribution (space-time) as scientific activity features, what are the stylistics traits that 
characterize dissertations and thesis on the teaching of Mathematics in EJA from the 
ethnomathematical perspective? c) Understood as structural elements of 
“Ethnomathematics in EJA”, what are the EJA assumptions, target audience and 
Ethnomathematics are conveyed by the scientific production that was analyzed? We 
believe that it is necessary to have more understanding regarding what has been 
created by a group of Mathematical Education researchers when it comes to teaching 
demands in the EJA setting. We see that the dissertations and theses on the topic 
“Ethnomathematics in EJA” indicate possibilities to grasp such demands, as well as 
possible Ethnomathematics-based contributions. The content analysis was based on 
the Ludwik Fleck´s framework (1986), specifically on the following analytical categories 
“thought styles”, “thought collective” and “inter and intra-circulation of ideas”. Our 
findings show that there is an asymmetrical geographical distribution; research trend 
in the learner-led theme focus; lack of explanation regarding philosophical references 
on which the methodological aspects are based; expansion of Thought Style in 
Mathematical Education (EPEM), since it gathers active elements of thought related to 
Ethnomathematics and teaching of Mathematics in EJA. 
 
Keywords: Teaching of Mathematics. Youth and Adult Education. Ethnomathematics. 
Fleck. Knowledge Status Quo.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com a lei n° 9.394/96, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi 

institucionalizada como modalidade da educação básica. Destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade ao ensino fundamental e médio no período de 

escolaridade obrigatória, mediante oportunidades educacionais apropriadas, a EJA 

constitui-se como um espaço heterogêneo, no qual jovens, adultos, idosos, migrantes, 

trabalhadores, desempregados, etc., buscam o acesso ao direito à educação, que, 

outrora, foi-lhes negada.  

As especificidades da EJA são frequentemente abordadas em documentos 

oficiais e vivenciadas por aqueles que nela atuam. Como problemáticas a serem 

enfrentadas pela Educação de Jovens e Adultos, podemos destacar o financiamento, 

a falta de formação específica para professores que atuam na modalidade e a evasão, 

constantemente associada ao cansaço físico dos educandos, em sua maioria 

trabalhadores – que, dentre outras coisas, necessitam de flexibilidade em relação aos 

horários de saída e entrada na escola em decorrência de suas atividades laborais. 

Para auxiliar na caracterização do público da EJA, Oliveira (1999, p. 60) destaca três 

pontos: “a condição de ‘não-crianças’, a condição de excluídos da escola e a condição 

de membros de determinados grupos culturais”.  

Cremos que ao se pensar a educação de jovens e adultos: 

Não se pode olhá-los somente naquilo que lhes faltou, mas em suas 
necessidades e possibilidades. É necessário vê-los em suas trajetórias 
humanas. São pessoas trabalhadoras, desempregadas, com marcas de 
exclusão em várias dimensões de suas vidas. [...] Antes de tudo eles são 
produtos da desigualdade social mais alarmante, da pobreza e miséria que 
grassa em nosso país. Também são frutos da escola brasileira que não só 
privilegia o conteúdo em detrimento do pensamento, mas também, o reduz 
para os menos favorecidos. (ESTADO DE GOIÁS, 2005, p. 7). 

 

Compreendemos a EJA como um direito do cidadão e uma necessidade da 

sociedade. A escola, nessa perspectiva, surge como um instrumento para a 

superação do estado de marginalização, de superação do status quo vigente, 

propiciando condições para que os educandos compreendam a realidade que os 

marginaliza. Nesse sentido, segundo Costa:    

Ao perceberem essa diferença, ou seja, ao perceberem sua identidade social, 
os educandos tornam-se capazes de efetuar análises que os levarão, a tomar 
consciência, a compreender melhor os preconceitos (que eles ou o outro 
sofram), as condições de vida das populações marginalizadas, as estruturas 
sociais que os oprimem e, quem sabe, a serem cidadãos capazes de intervir 
nesse quadro. (COSTA, 2008, p. 214). 
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Os educados da EJA por suas trajetórias de vida, possuem seus próprios 

processos de produção do conhecimento:  

Muitos destes processos se desenvolvem de modo mais ou menos 
sistemático fora de ambientes escolares, realizando-se na família, nos locais 
de trabalho, nos espaços de convívio socioculturais e lazer, nas instituições 
religiosas e, nos dias atuais, também com o concurso dos meios de 
informação e comunicação à distância. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 4).  
 

Valorizar esses conhecimentos, portanto, não é o suficiente, mas constitui-se 

como o mínimo necessário a um trabalho pedagógico eficaz. Na perspectiva da 

educação matemática, de acordo com as pesquisas de Domite (2001), Fantinato 

(2004), Fantinato e Santos (2006), Gils (2010) e outras, a prática docente pautada na 

Etnomatemática tem possibilitado a valorização dos saberes e fazeres dos educandos 

da EJA, propiciando o diálogo entre a Matemática escolar e os modos próprios de 

matematizar dos educandos. 

O Programa Etnomatemática, “como linha de pesquisa matemática, investiga 

as raízes culturais das ideias matemáticas a partir da maneira de como elas se dão 

nos diferentes grupos sociais” (DOMITE, 2004, p. 42). Como perspectiva de 

intervenção didático-pedagógica, frente ao conhecimento matemático, reconhece o 

perfil sociocultural do educando. Monteiro e Pompeu Júnior (2001), apontam que no 

âmbito pedagógico em geral, o matema e as ticas muitas vezes não são utilizados 

pelos professores. Por sua vez, D’Ambrósio (2007) explica que matema é o explicar, 

o entender, o conhecer, o aprender para saber e fazer, e as ticas, a observação, 

instrumentos materiais e intelectuais.  

O Programa Etnomatemática centra suas atenções para 

a investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de um 
grupo social subordinado (quanto ao volume e composição de capital social, 
cultural e econômico) e o trabalho pedagógico que se desenvolve com o 
objetivo de que o grupo interprete e decodifique seu conhecimento; adquira o 
conhecimento produzido pela Matemática acadêmica, estabeleça 
comparações entre o seu conhecimento e o conhecimento acadêmico, 
analisando as relações de poder envolvidas no uso destes dois saberes. 
(KNIJNIK, 1998, p. 88). 

   

Entende-se que o Programa Etnomatemática não se limita à busca da 

Matemática das diferentes etnias, mas envolve a dinâmica cultural do conhecimento 

matemático, relacionado aos contextos social, político e cultural. Desse modo, “é uma 

abordagem que busca diferentes formas de conhecer” (D’AMBROSIO, 2007, p. 47).  
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Gils (2010) pontua que as abordagens socioculturais e antropológicas têm 

merecido atenção diferenciada pelos pesquisadores e educadores matemáticos. 

Assim, é necessário ter maior clareza no que tange ao que vem sendo produzido com 

relação à Etnomatemática no contexto da EJA. Compreende-se que as teses e 

dissertações sobre o objeto “Etnomatemática na EJA” possam oferecer elementos 

para essa compreensão.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica 

das pesquisas acadêmicas desenvolvidas na perspectiva da Etnomatemática na EJA, 

no intuito de mapear, inventariar e analisar as produções. Trata-se de uma pesquisa 

do tipo estado do conhecimento e tem como objeto as teses e dissertações que 

versam sobre a Etnomatemática na Educação de Jovens e Adultos, publicadas no 

período de 1996 a 2018. 

Pretende-se identificar as características gerais das pesquisas em nível de pós-

graduação sobre a Etnomatemática na EJA, de modo a compreender os aspectos 

metodológicos, problemas, objetivos, temáticas, distribuição (espaço-tempo), 

abordagens dominantes, emergentes e inexploradas. Nesse sentido, essa pesquisa 

foi desenvolvida considerando-se as seguintes questões:  

a) institucionalizada como modalidade da Educação Básica com a Lei nº 

9.394/96, a partir desse marco, quais são os aspectos que despertam o interesse 

intelectual de um coletivo para produzir conhecimento sobre o ensino de Matemática 

na EJA sob o viés da Etnomatemática? 

b) ao considerar que o problema, foco temático, objetivos, aspectos 

metodológicos e a distribuição (espaço-tempo) como determinações da atividade 

científica, quais são os traços estilísticos que caracterizam as teses e dissertações 

sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés da Etnomatemática? 

c) entendidas como elementos estruturantes do objeto “Etnomatemática na 

EJA”, que concepções de EJA, público da modalidade e Etnomatemática são 

veiculadas pela produção científica analisada? 

Acreditamos que esse tipo de pesquisa possibilita um olhar mais nítido sobre a 

produção acadêmica da área em estudo, propiciando o entendimento do percurso das 

investigações, suas principais características, temas abordados e lacunas. 

(VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014; ROMANOWSKI; ENS, 2006; FERREIRA, 

2002). Permite uma espécie de “radiografia, isto é, uma descrição razoavelmente 

detalhada do estado em que se encontra uma área do conhecimento num momento 
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determinado” (SAVIANI, 2007, p. 149). Nesse contexto, essa descrição possibilita que 

a temática investigada possa ser contemplada historicamente.  

Nesse contexto, pesquisas do tipo Estado do Conhecimento, de acordo com 

Puentes, Faquim e Franco (2005), surgiram nos Estados Unidos da América, 

disseminando-se também pela América Latina no final da década de 1970, em um 

ambiente caracterizado pelas pesquisas educacionais que buscavam uma abordagem 

metodológica capaz de superar a apresentação quantitativa dos resultados. 

Compreendemos, portanto, que o percurso metodológico aqui assumido pode 

contribuir para a pesquisa sobre a relação entre Etnomatemática e EJA, uma vez que 

explicita instrumentos de coleta, bem como organização de dados importantes a 

futuras pesquisas acerca dessa temática.  

Estudos como esse, que visam “realizar levantamentos do que se conhece 

sobre um determinado assunto a partir das pesquisas realizadas em uma determinada 

área” (VOSGERAU; ROMANOWSKI, 2014, p. 171), além de serem conhecidos como 

Estado do Conhecimento, também são conhecidos como Estado da Arte, que são 

expressões oriundas de traduções literais do inglês. No entanto, para Romanowski e 

Ens (2006), existe diferença entre essas duas denominações: o Estado da Arte seria 

um pouco mais amplo por abarcar um setor maior de fontes de análises (dissertações, 

teses, artigos, anais de eventos científicos), enquanto que o Estado do Conhecimento 

se limitaria a uma quantidade menor de publicações, como no caso específico do 

presente trabalho, limitado à análise de teses e dissertações. As referidas autoras 

argumentam que:  

uma contribuição importante na constituição do campo teórico de uma área 
de conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos da 
construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o 
campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 
identificar experiências inovadoras investigativas que apontem alternativas 
de solução para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da 
pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. (ROMANOWSKI; 
ENS, 2006, p. 39).  

   
Uma característica marcante das pesquisas dessa natureza é a delimitação de 

um espaço de tempo para a análise das produções científicas, sendo que essa 

delimitação varia de acordo com os propósitos a serem atingidos por cada 

investigação. Nessa, analisamos as teses e dissertações produzidas no período que 

inicia-se em 1996, com a institucionalização da EJA como modalidade da educação 

básica pela Lei n° 9.394/96-LDB, até o ano de 2018, tendo-se em vista os limites de 

uma pesquisa de mestrado.    
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Nesse processo investigativo a análise do material pautou-se na matriz 

epistemológica de Ludwik Fleck (1986), especificamente no que tange às categorias 

analíticas Estilo de Pensamento (EP), Coletivo de Pensamento (CP), Circulação Inter 

(CInter) e Circulação Intracoletiva (CIntra). 

A constituição do córpus de análise ocorreu em dois momentos distintos: a) 

mediante a busca de Programa de Pós-Graduação que desenvolvessem 

investigações sobre o ensino de Matemática na educação básica e b) mediante a 

seleção das produções. O primeiro momento ocorreu via consulta à Plataforma 

Sucupira da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

com ênfase na Área de Avaliação (Educação e Ensino), Área Básica (Educação, 

Educação de Adultos, Ensino-Aprendizagem, Ensino e Ensino de Ciências e 

Matemática) e Situação (Em funcionamento). Para a escolha dos programas em 

Educação, identificamos suas linhas de pesquisa a partir da visita a seus sites. Assim, 

aqueles que possuíam linhas que permitiam o desenvolvimento de investigações 

acerca de ensino e/ ou práticas pedagógicas relacionada aos diferentes componentes 

curriculares foram considerados para a procura de trabalhos.     

No que se refere à área de avaliação Ensino, com sua diversidade de 

programas, optou-se por consultar a todos aqueles que apresentavam o Ensino de 

Ciências e Matemática como área básica. Os demais tiveram seus sites examinados 

para a constatação das linhas de investigação.  

Após levantamento dos Programas de Pós-Graduação (PPG), partiu-se para a 

busca dos trabalhos, partindo dos seguintes critérios: a) Tempo; b) Bancos; c) 

Descritores: EJA, educação de adultos, Etnomatemática, ensino de Matemática, 

podendo estes estarem presentes no título, resumo e/ou palavras-chave. 

Todos os sites dos PPGs selecionados foram visitados, no entanto, nem 

sempre estes disponibilizavam o acesso completo às teses e dissertações. Quando 

isso ocorria, o banco de Teses e Dissertações da instituição era consultado.   

A fim de ampliar a busca, o site Domínio Público também foi consultado. Porém, 

em alguns casos, não era possível acesso aos textos completos. Nessas situações, 

foi encaminhado um e-mail ao autor e orientador das pesquisas, solicitando o trabalho 

completo.   

Com o término do levantamento, foi realizada uma primeira organização dos 

dados mediante a construção de tabelas que apresentam a distribuição das pesquisas 

sobre Etnomatemática e EJA explicitando a unidade federativa, instituição de 
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educação superior, programa de pós-graduação e quantidade de pesquisas. As 

instituições com programas de pós-graduação em educação e/ou educação em 

ciências estão no Apêndice A.   

Foram encontrados 30 trabalhos (24 dissertações e 6 teses) produzidos entre 

1996 e 2018, sendo que todos foram lidos na íntegra. Em decorrência das 

características dessas produções, empregamos os seguintes códigos para 

representá-las: DA (Dissertação de Mestrado Acadêmico); DP (Dissertação de 

Mestrado Profissional) e T (Tese de Doutorado).   

A leitura dos trabalhos foi orientada por uma grade de análise, disponibilizada 

no Apêndice B, de modo a garantir a identificação das informações essenciais aos 

objetivos dessa dissertação. Essa grade foi dividida em duas seções: a primeira volta-

se a aspectos mais amplos das investigações (problemas, objetivos, metodologias, 

considerações e referências bibliográficas), enquanto a segunda propicia a 

identificação dos posicionamentos das produções acerca da EJA e seu público, bem 

como da Etnomatemática em relação com essa modalidade de educação; contando 

ainda, com o espaço específico para comentários da pesquisadora sobre o que foi 

identificado. 

É pertinente ressaltar que o interesse por essa temática dá-se em decorrência 

da trajetória profissional e acadêmica da autora dessa dissertação, que além de 

professora na EJA, teve contato com perspectiva Etnomatemática desde a graduação. 

Sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), 

Câmpus Quirinópolis e durante todo meu processo formativo, mesmo não havendo 

uma disciplina de Etnomatemática no curso, tive contato com esse referencial pela 

influência direta do orientador desse trabalho, Prof. Dr. Roberto Barcelos Souza. Na 

época, estava em processo de doutoramento pela Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho” e desenvolvia uma pesquisa que trazia à discussão 

elementos para se repensar a formação de professores envolvendo fatores políticos, 

sociais e culturais, abordando essa temática na perspectiva do Programa 

Etnomatemática na linha investigativa de Ubiratan D`Ambrosio (1997, 2001, 2005, 

2008).  

Estudos e discussões ligados à Etnomatemática, ainda sobre o viés 

d´ambrosiano, como também intentamos nessa dissertação, estiveram presentes em 

minha especialização em Educação para as Ciências e Humanidades, ofertada pela 

UEG/Câmpus Quirinópolis, no ano de 2016.  
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Dadas todas as influências desse referencial, não consigo me perceber 

enquanto profissional sem os aportes do Programa Etnomatemática. Comecei a 

lecionar em 2013, quando cursava o segundo ano da graduação, no regime de 

contrato temporário na Rede Estadual de Educação, no pequeno distrito de 

Riverlândia, município de Rio Verde-GO, onde residi até o segundo semestre de 2016. 

Seis meses após a graduação, obtive aprovação no concurso público para docente 

da educação básica no município de Quirinópolis.  

Em Quirinópolis, onde iniciei minha trajetória acadêmica, iniciou-se, também, 

meu contato com a Educação de Jovens e Adultos, o que exigiu mais leituras sobre a 

Etnomatemática, dadas as particularidades, supracitadas, dessa modalidade. Meu 

respeito e luta pela EJA intensificaram-se quando minha mãe, que não sabia ler e 

escrevia somente o próprio nome, teve, com a nossa mudança, a oportunidade de se 

tornar um dos sujeitos dessa modalidade, estudando hoje na escola onde trabalho.    

Nesse sentido, ao ingressar no mestrado, além do desejo de trabalhar com a 

Etnomatemática, uma das minhas preocupações era de que minha atividade 

investigativa pudesse estar, de certo modo, ligada à minha prática profissional. Assim, 

surgiu essa pesquisa.  

O texto dessa dissertação está estruturado em três capítulos, de modo a expor 

nosso movimento de reflexão acerca da temática. 

No capítulo I – A epistemologia fleckiana como instrumental para a análise da 

produção acadêmica em Etnomatemática na EJA –, objetivamos explicitar as 

categorias da epistemologia fleckiana que balizaram a compreensão de nosso objeto 

de estudo (teses e dissertações que versam sobre a Etnomatemática na EJA). Para a 

construção desse capítulo, pautamo-nos em estudos de comentadores (CARNEIRO, 

2012; DELIZOICOV, 2004, 2002; SHÄFER; SHNELLE, 2010; LÖWY, 2012) e /ou 

pesquisadores que também utilizaram esse referencial em suas investigações 

(SLONGO, 2004; DELIZOICOV, 2002; LORENZETTI, 2008, CECCO, 2016; 

PARANHOS, 2017). 

No capítulo II – Características gerais da produção científica analisada sobre 

Etnomatemática na EJA –, preocupou-se em responder as seguintes perguntas: a) 

quais são os aspectos que despertam o interesse intelectual de um coletivo para 

produzir conhecimento sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés da 

Etnomatemática? b) ao considerar que o problema, foco temático, objetivos, aspectos 

metodológicos e a distribuição (espaço-tempo) como determinações da atividade 
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científica, quais são os traços estilísticos que caracterizam as teses e dissertações 

sobre o ensino de matemática na EJA sob o viés da Etnomatemática? 

No capítulo III – Ideias que circulam no Coletivo de Pesquisadores em 

Educação Matemática: EJA, Público da EJA e Etnomatemática –, objetivamos 

explicitar as ideias e os elementos ativos do saber que circulam entre as dissertações 

e teses. Nossas análises foram configuradas pela seguinte questão investigativa: 

entendidas como elementos estruturantes do objeto “Etnomatemática na EJA”, que 

concepções de EJA, público da modalidade e Etnomatemática são veiculadas pela 

produção científica analisada?  

No tópico “Considerações Finais”, fazemos uma retomada do processo 

investigativo, tecendo apontamentos sobre os principais achados. Espera-se que esse 

trabalho possa contribuir para o avanço no entendimento da trajetória das produções 

acadêmicas brasileiras, possibilitando a obtenção de elementos que propiciem 

subsídios para a discussão sobre as relações entre Etnomatemática e EJA.  
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2 A EPISTEMOLOGIA FLECKIANA COMO INSTRUMENTAL PARA A ANÁLISE DA     
PRODUÇÃO ACADÊMICA EM ETNOMATEMÁTICA NA EJA   

 

Este capítulo tem por objetivo explicitar as categorias da epistemologia 

fleckiana que balizaram a compreensão de nosso objeto de estudo (teses e 

dissertações que versam sobre a Etnomatemática na EJA). Para a construção desse 

capitulo, pautamo-nos em estudos de comentadores (CARNEIRO, 2012; 

DELIZOICOV, 2002, 2004; SHÄFER; SHNELLE, 2010; LÖWY, 2012) e /ou 

pesquisadores que também utilizaram esse referencial em suas investigações 

(SLONGO, 2004; DELIZOICOV, 2002; LORENZETTI, 2008, CECCO, 2016, 

PARANHOS, 2017). Compreendemos que a epistemologia desenvolvida por Fleck, 

possibilita-nos a caracterização, bem como, a compreensão de como a EJA despertou 

o interesse dos pesquisadores resultando o conhecimento científico sobre a 

Etnomatemática na EJA.  

 

2.1 Caracterização da epistemologia fleckiana 

 

Ludwik Fleck (1896-1961) foi um médico e epistemólogo de origem judaico-

polonesa, nascido em Lwów, região da Galícia, na Polônia, atualmente território da 

Ucrânia. Interessava-se por Microbiologia e Serologia, tendo desenvolvido trabalhos 

sobre leucocitose, difteria, tifo e diagnóstico de Wassermann da Sífilis.  

 
Para além de sua formação em medicina, dedicou-se também a outros 
estudos, sobretudo a Filosofia. Nos anos 20 e 30 do século XX, dedicava 
suas horas de lazer a leitura de textos de filosofia, sociologia e história da 
ciência. (SCHAFER; SCHNELLE, 2010, p. 10).  
 

Fleck, embora postumamente, foi reconhecido como um dos mais importantes 

teóricos da História e Sociologia da Ciência, concebendo-a como uma atividade social 

e coletiva. Sua produção foi contemporânea à de Popper e Bachelard e caracterizou-

se pela oposição contundente a ideia de ciência defendida pelo Círculo de Viena 

(Positivismo Lógico). Seus pressupostos epistemológicos, categorias analíticas, são 

apresentadas por meio do estudo do desenvolvimento histórico do conceito de 

sífilis/reação de Wasserman, no livro Entstehung und Entwicklung einer 

wissenschaftlichen Tatsache1, publicado em alemão em 1935, inglês em 1978,  

                                                             
1 A gênese e o desenvolvimento de um fato científico. 
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espanhol em 1986, francês em 2008 e português em 2010. Segundo Carneiro (2012), 

Fleck foi influenciado teoricamente por Auguste Comte, Émilie Durkeim, Lucien Lévy-

Bruhl e Wilhelm Jerusalem. Mais informações acerca da bibliografia de Fleck podem 

ser encontradas nos trabalhos de Delizoicov (2002), Slongo (2004), Lorenzetti (2008), 

Schäfer e Schenell (2010), Carneiro (2012), Löwy (2012), Freitas (2018).         

De acordo com Fleck (2010), o conhecimento não é produto exclusivo da díade 

sujeito-objeto, mas da interação entre estes e um terceiro elemento, o “estado do 

saber”, proveniente das relações históricas, sociais e culturais. 

A teoria comparada do conhecimento não deve considerar o processo do 
conhecimento como uma relação binária entre sujeito e objeto, entre o ator 
do conhecimento e algo a ser conhecido. O respectivo estado do saber, 
enquanto fator fundamental de cada conhecimento, deve entrar como o 
terceiro elemento nessa relação. Caso contrário, não haveria como entender 
de que maneira se chega um sistema de opinião fechado e conforme a um 
estilo e por que se encontram predisposições para um determinado saber no 
passado que não eram legitimadas por razões “objetivas” (pré-ideias). 
(FLECK, 2010, p. 81). 

 

Nessa perspectiva, para Fleck (2010), o já conhecido influencia diretamente o 

novo conhecimento, o processo do conhecimento amplia, renova e dá sentido ao 

novo, ao conhecer, destacando, nesse processo, a existência de conexões ativas e 

passivas. Para Lorenzetti (2008),  

As conexões ativas são os pressupostos sociais e históricos apropriados pelo 
sujeito e fazem parte de coletivo de pensamento e incluem conhecimentos e 
práticas, enquanto as conexões passivas são constituídas de elementos 
caracterizados por esse sujeito a partir de suas interações com a realidade, 
mediatizadas pelas conexões ativas. (LORENZETTI, 2008, p. 108).  

 

Segundo Cecco (2016), diversas pesquisas2 utilizam a epistemologia fleckiana 

como referencial teórico, com destaque para a quantidade expressiva desenvolvida 

nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

De acordo com Lorenzetti (2008, p. 117), a produção acadêmica sobre Fleck pode ser 

classificada nos seguintes eixos: “Formação de Professores, Estudos sobre o 

                                                             
2 De acordo com Lorenzetti (2008 apud CECCO, 2016, p. 36): no período de 1995 a 2006 foram 
desenvolvidos 15 trabalhos. No programa de Educação, em nível de mestrado, registram-se os 
trabalhos de Delizoicov (1995), Lima (1999), Araújo (2002); no programa de doutorado em Educação, 
os trabalhos de Da Ros (2000), Cutolo (2001), Delizoicov (2002), Pfuetzenreiter (2003), Lima (2003), 
Leite (2004) e Slongo (2004). Backes (1999) desenvolveu sua tese no programa de doutorado em 
Enfermagem; Gomes (2002), no programa de mestrado em Saúde Pública; Koslowski (2004), no 
programa de mestrado em Filosofia; Quaresma (2005), no programa de mestrado em Sociologia 
Política; e Scheid (2006), no programa de doutorado em Educação Científica e Tecnológica. No período 
de 2006 a 2015, no programa de Educação destacamos as dissertações de Lambach (2007), Hoffmann 
(2012) e Souza (2013) e as teses de Silva (2009), Gonçalves (2009), Muenchen (2010), Tréz (2012), 
Tomio (2012), Niezwida (2012), Leal (2012), Sangiogo (2014), Anjos (2014), Halmenschlager (2014) e 
Yamazaki (2015).   
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Currículo, Análise da Emergência de um Fato, Relação de Fleck com outros autores 

e Análise de Produção Acadêmica”.     

Nosso trabalho, portanto, se enquadra no último eixo, assim como as pesquisas 

de Da Ros (2000), Slongo (2004), Lorenzetti ( 2008), Cecco ( 2016) e Paranhos 

(2017), que analisaram, respectivamente, a produção em Saúde Pública, a produção 

em ensino de Biologia, a produção em Educação Ambiental, a produção em formação 

de professores que ensinam Matemática no periódico BOLEMA3 e a produção sobre 

o ensino de biologia na EJA.  

Nessa perspectiva, acreditamos que a análise por nós empreendida pode 

oferecer mais elementos para o entendimento da dinâmica de produção e 

possibilidades existentes no campo da Etnomatemática na Educação de Jovens e 

Adultos. Assim, de modo a demarcar os posicionamentos teóricos dessa dissertação, 

faz-se necessária uma apresentação das categorias fleckianas por nós utilizadas 

(Coletivo de Pensamento, Estilo de Pensamento, Circulação Intercoletiva e 

Intracoletiva de Pensamento), doravante denominadas de CP, EP, CInter e CIntra. 

 

2.1.2 Estilo de Pensamento e Coletivo de Pensamento   

 

Coletivo de Pensamento (CP) e Estilo de Pensamento (EP) são conceitos 

centrais e interdependentes na proposição histórico-epistemológica de Fleck. Sendo 

assim, apresentamos aqui ora elementos de uma, ora elementos de outra, já que são 

entendidas na relação que estabelecem. É pertinente o apontamento de que Fleck 

aborda a definição desses conceitos por diversas vezes em sua obra, revisitando-os, 

ampliando-os e exemplificando sua dinâmica para além do contexto da Medicina.  

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

identificaram mais de quarenta elementos que podem contribuir para o entendimento 

da categoria EP, por meio do estudo comparativo entre as versões em alemão, inglês 

e espanhol do livro “Gênese e desenvolvimento de um fato científico” (DELIZOICOV, 

2002).   

Segundo Fleck: 

Podemos, portanto, definir o estilo de pensamento como percepção 
direcionada em junção com o processamento correspondente no plano 
mental e objetivo. Esse estilo é marcado por características comuns dos 
problemas, que interessam a um coletivo de pensamento; dos julgamentos, 
que considera como evidentes e dos métodos, que aplica como meios do 

                                                             
3 Boletim de Educação Matemática.  
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conhecimento. É acompanhado, eventualmente, por um estilo técnico e 
literário do sistema do saber. (FLECK, 2010, p. 149, grifo do autor).  

 

Pode-se inferir da passagem supracitada que o EP é assaz importante na 

formulação e interpretação da realidade investigativa, atuando como um direcionador 

do modo de pensar, agir e perceber de um determinado grupo de pesquisadores. O 

EP demarca o que é importante, o que deve ser analisado ou o que é irrelevante para 

o campo investigativo específico. Para Paranhos (2017, p. 84), essa categoria “marca 

o caráter social da atividade científica que considera a relação dialética entre o 

individual e o social”. Desse modo, “[...] na acepção fleckiana, conhecer alguma coisa 

não se desvincula de um modo de pensar posto numa determinada época e CP.” 

(PARANHOS, 2017, p. 82).  

De acordo com Fleck (2010), o portador comunitário do Estilo de Pensamento 

é o Coletivo de Pensamento e podemos compreendê-lo melhor pelos trechos abaixo:  

[...] comunidade das pessoas que trocam pensamentos ou se encontram 
numa situação de influência recíproca de pensamentos, temos, em cada uma 
dessas pessoas, um portador do desenvolvimento histórico de uma área de 
pensamento, de um determinado estado do saber e da cultura, ou seja, de 
um estilo especifico de pensamento. (FLECK, 2010, p. 82). 
 
Quando se olha o lado formal do universo científico, sua estrutura social é 
óbvia: vemos um trabalho coletivo organizado com divisão de trabalho, 
colaboração, trabalhos preparativos, assistência técnica, troca de ideias, 
polêmicas, etc. Muitas publicações mostram o nome de vários autores que 
trabalham em conjunto. Além desses nomes, encontramos, nos trabalhos das 
ciências exatas, quase sempre o nome da instituição e seu diretor. Há uma 
hierarquia científica, grupos, adeptos e adversários, sociedades e 
congressos, periódicos, instituições de intercâmbio, etc. O portador do saber 
é um coletivo bem organizado, que supera de longe a capacidade de um 
indivíduo. (FLECK, 2010, p. 85).     

 
Em sua epistemologia, Fleck coloca em relevo a natureza social do 

conhecimento científico, sendo esse um produto de múltiplas interações. Essas 

interações, conforme defende Paranhos (2017), podem ser diretas (sujeito-sujeito) ou 

indiretas, mediante o contato com a produção científica (artigos, livros, dissertações, 

teses). Nesse processo, Fleck defende que um coletivo de pensamento compartilha 

uma linguagem estilizada, expressões técnicas que muitas vezes não podem ser 

traduzidas, sendo dominadas pelos iniciados e especialistas. “As palavras em si não 

possuem um significado fixo e recebem seu significado somente no contexto, numa 

área de pensamento” (FLECK, 2010, p. 98). 

Ainda segundo Paranhos (2017), a constituição de um CP se dá em função do 

objeto de investigação, pois esse é o elemento que congrega os pesquisadores. 
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Nesse sentido, seria problemática a compreensão “um programa/um coletivo”, mesmo 

a pesquisa estando majoritariamente vinculada à programas de pós-graduação, pois 

são os objetos de pesquisa que justificam a existência de diversos programas como 

linhas de investigação que se aproximam.  

Considerar a compreensão “um programa - um coletivo” incorre no risco de 
alinhar a categoria CP a um endemismo que não vem ao encontro da 
discussão epistemológica de Ludwik Fleck. O CP se estabelece pela 
atividade de trocar ideias e sincronicamente estar envolto por ela. Portanto, a 
ideia de coletivo de pensamento não coincide com a ideia de coletivo nos 
seus aspectos quantitativos, passa por, mas não se reduz a números de 
indivíduos. Essa compreensão tem respaldo em Fleck (2008) ao marcar que 
o conceito de CP é mais funcional do que substancial, quando tomados os 
CP estáveis. (PARANHOS, 2017, p. 79). 

 
Frente ao exposto, é possível afirmar que a emergência da Educação 

Matemática tem resultado na formação de um Coletivo de Pesquisadores.  

Com a fundação da SBEM no 2º Encontro Nacional de Educação Matemática 
(ENEM), em 1988, em Maringá (PR), começou a emergir, segundo Fiorentini 
(1994), uma comunidade brasileira de educadores matemáticos. Essa 
sociedade possui, atualmente (2006), mais de 15 mil sócios em todo o Brasil, 
congregando pesquisadores e profissionais da área de Educação Matemática 
que buscam o desenvolvimento do conhecimento científico e específico 
dessa área. (MELO, 2006, p. 58). 

 
A dimensão da coletividade na produção científica pode ser exemplificada, de 

acordo com Paranhos (2017), pela realização de eventos científicos, que se 

constituem como espaços profícuos para a socialização de pesquisas, debate de 

metodologias, conceitos e referenciais teóricos empregados nas investigações. A 

esse respeito, no âmbito da Educação Matemática, temos o Encontro Nacional de 

Educação Matemática – ENEM, que reúne um conjunto de pesquisadores que se 

ocupam do mesmo objeto: a Matemática na relação com seu ensino, seja no contexto 

escolar ou em outros espaços. No contexto desse coletivo, doravante designado de 

Coletivo de Pesquisadores em Educação Matemática (CPEM), existe uma gama de 

interesses investigativos, tomando como referência, os eixos de discussão4 presentes 

                                                             

4 a) Avaliação em Educação Matemática; b) Desenvolvimento Curricular em Educação Matemática;  
c) Recursos Didáticos para a Educação Matemática na Infância; d) Recursos Didáticos para 
Educação Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental, no Médio e no Superior; e) Práticas 
inclusivas em Educação Matemática; f) Educação Matemática de jovens e adultos; g) Resolução de 
problemas e investigações matemáticas; h) Modelagem em Educação Matemática; i) 
Etnomatemática; j) O papel e o uso de tecnologias digitais no ensino e na aprendizagem matemática; 
k) Gestão e Avaliação de Feiras de Matemática; l) Educação Matemática e Diversidade Cultural; m) 
Psicologia da Educação Matemática; n) Dimensões filosóficas, sociológicas e políticas na Educação 
Matemática; o) Pesquisas em práticas escolares; p) Pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem de 
Matemática em nível superior; q) História da Educação Matemática; r) História da Matemática no 
processo de ensino e de aprendizagem; s) Tecnologias digitais em Educação Matemática; t) 
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no ENEM. Nessa dissertação, foram analisadas as tese e dissertações do CPEM que 

abarcam discussões acerca da Etnomatemática na EJA.  

De acordo com Fleck (2010), independentemente da eventual organização de 

um CP, ou em torno de que objeto ele se estrutura, sempre haverá características 

estruturas comuns a todas essas comunidades, denominadas por ele de Círculo 

Esotérico (CEso) e Círculo Exotérico (CExo). 

Essa estrutura universal do coletivo de pensamento consiste no seguinte: em 
torno de qualquer formação do pensamento, seja um dogma religioso, uma 
ideia científica ou um pensamento artístico, forma-se um pequeno círculo 
esotérico e um círculo exotérico maior de participantes do coletivo de 
pensamento. Um coletivo de pensamento consiste em muitos desses círculos 
que se sobrepõem, e um indivíduo pertence a vários círculos exotéricos e a 
poucos círculos esotéricos. (FLECK, 2010, p. 157).       

 
O CEso corresponde a um pequeno grupo, composto de especialistas de 

determinada área do conhecimento, que estão diretamente ligados à formação do EP, 

“participam de polêmicas conceituais e deliberações às quais os demais membros do 

coletivo não possuem acesso” (CARNEIRO, 2012, p. 81). Por sua vez, o CExo, 

constitui-se como um círculo maior, de indivíduos que não são especialistas, leigos 

formados5, mas que interagem com o CEso e adquirem elementos do EP. Assim, 

justifica-se a afirmação de Fleck (2010) de que um indivíduo acaba participando de 

poucos CEso e muitos CExo ao longo de sua existência.   

Em Slongo (2004), encontramos respaldo para afirmar que entre esses dois 

círculos, estabelecem-se formas específicas de comunicação: 

O saber exotérico resulta de uma simplificação do saber esotérico, no 
processo de divulgação e popularização do saber científico. Dito de outra 
forma, o saber especializado (esotérico), ao ser traduzido para não-
produtores deste saber, passa por um processo de simplificação, tornando-
se não especializado (exotérico). Desse modo, o círculo exotérico não se 
relaciona diretamente com o fato científico, e sim pela mediação do círculo 
esotérico. Há explicitamente uma relação de interdependência entre ambos, 
pois, enquanto o círculo exotérico necessita da tradução e simplificação do 
saber produzido pelo círculo esotérico, constitui-se também numa fonte de 

                                                             
Aprendizagem docente e desenvolvimento profissional de professores que ensinam Matemática; u) 
Políticas públicas curriculares na formação de professores que ensinam Matemática; v) Formação 
inicial de professores que ensinam Matemática; w) Formação continuada de professores que 
ensinam Matemática; x) A parceria universidade e escola na formação de professores que ensinam 
Matemática; y) Conhecimento, prática e identidade do professor que ensina Matemática.   

    

 
5 O termo “leigo” é empregado na obra de Fleck para denotar os indivíduos que não participam 
diretamente na construção do EP. Os professores de Matemática, por exemplo, podem ser assim 
caracterizados, uma vez que se apropriam do conhecimento matemático formal, conhecem os métodos 
empregados em sua construção. No entanto, não contribuem diretamente com essa construção.  
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legitimação dos conhecimentos que procedem deste. (SLONGO, 2004, p. 
106).  

 

No ambiente escolar, ao considerar o CPEM e o EPEM, acontece, de diferentes 

maneiras, a socialização do conhecimento matemático dito formal –, que foi elaborado 

pelo CEso (especialistas), trabalhado na educação escolar pelo CExo (professores de 

Matemática-leigos formados) que ensinam Matemática aos alunos da educação 

básica (leigos)6. Nesse sentido, a partir do entendimento do CEso e CExo, emergem 

outras duas categorias basilares a epistemologia fleckiana: Circulação Intercoletiva e 

Intracoletiva de ideias.  

 

2.1.3 Circulação7 Intercoletiva e Intracoletiva de ideias  

 

Para Fleck (2010), em um CP, existe circulação de ideias, que podem 

acontecer no seu interior (CIntra – Circulação Intracoletiva) ou também com outros 

coletivos (CInter – Circulação Intercoletiva), de modo que essa dinâmica contribui para 

a ampliação e disseminação do EP. Na CIntra, ocorre, por exemplo, a formação dos 

que estão se inserindo em determinado EP, sendo ela que possibilita a coerção de 

pensamento que forma o novo membro, contribuindo desse modo para sua extensão. 

“A CIntra pode ser observada nas publicações em periódicos de um campo de 

investigação, em congressos específicos desse campo, pelo compartilhamento de 

práticas e metodologias de pesquisa” (DELIZOICOV, 2002, 2004 apud PARANHOS, 

2017). 

No que diz respeito à CInter, ela pode potencialmente, segundo Fleck (2010), 

provocar mudanças em um EP.  

 
[...] podemos dizer, portanto, que qualquer tráfego intercoletivo de 
pensamentos traz consigo um deslocamento ou uma alteração os valores de 
pensamento. Do mesmo modo que a atmosfera (Stimmung) comum dentro 
do coletivo de pensamento leva a um fortalecimento dos valores de 
pensamento, a mudança de atmosfera durante a migração intercoletiva 
provoca uma mudança desses valores em toda sua escala de possibilidades: 
da pequena mudança matizada, passando pela mudança completa de 
sentido até a aniquilação e qualquer sentido. (FLECK, 2010, p. 161).     

                                                             
6 Ao caracterizarmos os professores de Matemática como pertencentes ao CExo e seus alunos como 
pertencentes a outro CExo em relação ao CPEM, procedemos de modo semelhante a Slongo e 
Delizoicov (2006) e Paranhos (2017), que fazem o mesmo em relação ao Coletivo de Pesquisadores 
Ensino de Ciências (CPEC).      
7 Na versão em português da obra de Fleck, é utilizado o termo Tráfego. No entanto, a maioria das 
pesquisas que utilizam esse referencial optam pelo termo Circulação, sendo, portanto, sinônimos.   
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Ainda de acordo com Fleck (2010), quanto maior for a diferença entre dois EPs, 

menor será a circulação de ideias entre eles. Na perspectiva da pesquisa sobre o 

ensino de Matemática, o CPEM intercambia ideias com outros coletivos como o da 

Matemática e a Educação. Pesquisar o ensino de Matemática, independentemente do 

nível, etapa ou modalidade da educação, exige apropriar-se, além do conhecimento 

matemático em si, da compreensão de conceitos que possibilitem a reflexão acerca 

do processo de aprendizagem dos educandos. Portanto, uma CInter é construída.  

 

2.2 O uso da epistemologia de Fleck na análise de teses e dissertações 

 

A epistemologia fleckiana, como já citado anteriormente, apresenta-se como 

importante referencial no desenvolvimento de diversas pesquisas e em diferentes 

áreas do conhecimento. No entanto, um desafio posto àqueles que se propõem a 

utilizar essa epistemologia reside no fato de que Fleck oferece as categorias de 

análise, sem, contudo, oferecer orientações procedimentais quanto à sua utilização. 

Slongo (2004), Lorenzetti (2008), e Paranhos (2017), que também utilizam o 

referencial fleckiano, comentam em seus trabalhos essa ausência de orientação em 

relação aos instrumentos a serem utilizados no processo analítico:  

[...] uma análise epistemológica inspirada em pressupostos fleckianos 
comporta também limitações, uma vez que oferece critérios para análise, mas 
não informa sobre possíveis instrumentos a serem utilizados no processo 
analítico. (SLONGO, 2004, p. 124).   
 
Ao afirmar que o Coletivo e Estilo de Pensamento permeiam vários 
segmentos sociais, como partido político, clubes de futebol e religião, Fleck 
assinala a possibilidade da utilização de sua epistemologia no campo da 
Educação. Porém, ele não descreve quais são os instrumentos que devem 
ser utilizados para identificar os estilos de pensamento pertencentes a cada 
segmento social. (LORENZETTI, 2008, p. 163). 
 
Ler o livro de Fleck (2008) e, logo de início, querer extrair orientações 
procedimentais para o emprego de suas categorias na análise da produção 
científica, como intenta esta tese, pode ser frustrante. O autor possui um 
modo muito peculiar de escrita e à medida que problematiza a construção do 
conceito de sífilis e a reação de Wassermann, engendra suas categorias 
analíticas apresentando seus pressupostos. Pode-se dizer que ao longo de 
toda a obra, Fleck apresenta suas categorias epistemológicas e ao mesmo 
tempo as emprega, ora para exemplificar seu caso de estudo, ora para fazer 
a análise propriamente dita. (PARANHOS, 2017, p. 89).  

 

Nesse sentido, os procedimentos metodológicos empregados por Slongo 

(2004), Lorenzetti (2008) e Paranhos (2017) foram tomados como suporte para a 

presente investigação. As análises empreendidas nessa dissertação partem dos 
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seguintes entendimentos: a) há um coletivo de pesquisadores (CPEM), com estilos de 

pensamento próprios; b) pela CInter a EJA, na relação com o ensino de Matemática, 

constituiu-se como um elemento de resistência ao CPEM; c) o ensino de Matemática 

na EJA, como elemento percebido pelo CPEM, em específico, aqueles ligados à 

Etnomatemática, permite estabelecer a caracterização de um matiz de pensamento 

de um estilo.   

Entendemos que há um coletivo de pesquisadores, o qual agrega profissionais 

que estudam diferentes perspectivas acerca do ensino de Matemática, (modelagem 

matemática, história da Matemática, resolução de problemas, currículo, tecnologias, 

avaliação, formação de professores, Etnomatemática, etc.). Inicialmente, somos 

tentados a pensar que cada uma dessas perspectivas determina a constituição de EP 

específico no campo da pesquisa. Porém, não partimos desse entendimento, por 

acreditarmos que suas práticas investigativas não se diferenciam o suficiente para que 

constituam estilos de pensamento próprios. Assim, essas diferentes perspectivas 

configurariam o matiz de pensamento do EP no CPEM.  

A EJA pela CInter, com traços de diferentes coletivos que desenvolvem 

pesquisas sobre essa modalidade, sob o viés da alfabetização de adultos, ensino-

aprendizagem, políticas públicas, é percebida pelos integrantes do CPEM, não 

provocando modificações profundas ao EP desse coletivo. Não obstante, coloca-se 

como elemento de resistência aos seus membros, propiciando tanto a extensão como 

modificações pontuais no estilo de pensamento educação matemática.   

Segundo Löwy (2012 apud PARANHOS, 2017), os fatos científicos não ficam 

restritos a um determinado coletivo, mas movimentam-se em direção a outros CPs. A 

EJA, por exemplo, não é objeto de investigação próprio do CPEM, porém o ensino de 

Matemática na relação com essa modalidade exige conhecimentos sobre a EJA 

propiciados em outros coletivos. Afinal, entendemos aqui, respaldados nos 

apontamentos de Paranhos (2017) acerca do ensino de ciências, que qualquer prática 

de ensino, não se dá de modo desvinculado de  

 
uma concepção de educação, currículo, políticas públicas, concepção de:  
homem, projeto formativo, concepções de ensino-aprendizagem e correntes 
filosóficas que, advém em grande parte, de outros coletivos de pensamento 
(educação, sociologia, filosofia, psicologia). (PARANHOS, 2017, p. 92). 

 

Entende-se ainda que a construção do conhecimento sobre a Etnomatemática 

na EJA ocorra a partir de ideias já construídas (Ensino de Matemática, 
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Etnomatemática e EJA), possibilitando a elaboração de outros conhecimentos sobre 

o fato investigativo (Etnomatemática na EJA), tornando-se um elemento do CPEM e 

resultando em outras conexões ativas para o estilo. Por meio da pesquisa sobre o 

ensino de Matemática na EJA, tendo como referência a Etnomatemática, o 

conhecimento sobre a EJA, Etnomatemática e Ensino de Matemática (conexões 

ativas), os pesquisadores, no processo, produzem conhecimento sobre a 

Etnomatemática na EJA. 

Para Fleck (2010, p. 144),  “assim nasce o fato: primeiro um sinal de resistência 

no pensamento original caótico, depois uma certa coerção de pensamentos e, 

finalmente, uma forma (Gestalt) a ser percebida de maneira imediata”. Entendemos 

que a EJA, enquanto modalidade educativa, somada à discussão do ensino de 

Matemática, sob um viés etnomatemático, constitui-se em um fato investigativo, que 

possivelmente, proporciona o desenvolvimento do estilo de pensamento do CPEM. A 

discussão no âmbito das políticas públicas para a educação de adultos pode ser 

considerada como um aspecto externo ao CPEM e que influenciou seus integrantes a 

reconhecerem a EJA quanto a uma forma.  

O levantamento de teses e dissertações ao longo dos últimos 22 anos permite 

afirmar que a EJA na relação com o ensino de Matemática fixa-se no CPEM como um 

fato científico, o que será apresentado no Capítulo III.    

Nessa dissertação, a caraterização de matizes de pensamento do EPEM passa 

por inventariar os problemas de pesquisas, objetivos, metodologias e principais 

apontamentos das investigações que se ocupam do ensino de Matemática na EJA, 

sob a perspectiva da Etnomatemática. Opta-se pela concepção de matiz de 

pensamento, por não abarcarmos a totalidade da produção científica sobre essa 

temática, pelo fato de o recorte temporal ter sido estabelecido com base no marco 

legal (Lei nº 9.394/96) que traz a concepção de EJA como modalidade da Educação 

Básica e ainda pelo fato de a EJA não provocar transformações profundas no EPEM, 

como pontuamos anteriormente.  

Para analisar a circulação de pensamento sobre o recorte da EJA, Ensino de 

Matemática e Etnomatemática na EJA, utilizamos os procedimentos empregados por 

Paranhos (2017). Nesse sentido, as referências bibliográficas das dissertações e 

teses foram lidas e tomamos como critério de identificação dos temas destacados, o 

título de cada produção. Na sequência, construímos uma grade de análise levando 

em consideração os seguintes aspectos: a) Identificação do trabalho; b) Autor das 
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referências, identificados com um código constituído por um número. No caso de 

produções com vários autores (livros, artigos), consideramos o primeiro autor e o 

número de identificação seguido de uma letra; c) Tipo e produção – as referências 

bibliográficas foram classificadas em Artigo (A); Livro (L); Capítulo de livro (CL); 

Dissertação (D); Tese (T). Trabalhos publicados em anais de eventos foram 

desconsiderados. d) Ano da produção.      

Partindo do pressuposto fleckiano de que “o processo de conhecimento 

representa a atividade humana que mais depende das condições sociais, e o 

conhecimento é o produto social por excelência” (FLECK, 2010, p. 85), a exemplo de 

outros pesquisadores, que também utilizam essa epistemologia, compreendemos que 

suas categorias fornecem subsídios à análise da produção científica, bem como a 

dinâmica envolvida nessa produção.       
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3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ANALISADA 

SOBRE ETNOMATEMÁTICA NA EJA 

  

Neste capítulo pretendemos responder as seguintes perguntas da problemática 

de pesquisa: a) Quais são os aspectos que despertam o interesse intelectual de um 

coletivo para produzir conhecimento sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés 

da Etnomatemática? b) Ao considerar que o problema, foco temático, objetivos, 

aspectos metodológicos e a distribuição (espaço-tempo) como determinações da 

atividade científica, quais são os traços estilísticos que caracterizam as teses e 

dissertações sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés da Etnomatemática? A 

partir da sistematização dos dados, essa investigação indica que a pesquisa sobre o 

ensino de Matemática na EJA, na perspectiva da Etnomatemática apresenta uma 

tendência relacionada à produção de conhecimento a partir de problemas mantem 

proximidade com atividades do CExo dos leigos (alunos), com destaque ainda para o 

foco temático Educando e Ensino. Verificamos uma grande disparidade na distribuição 

desses estudos: a maior parte da produção concentra-se na região Sudeste, ao passo 

que não encontramos trabalho produzido na região Norte. Outro aspecto que merece 

destaque é que essas investigações foram produzidas tanto em a programas 

diretamente ligados ao Ensino de Matemática (15), como naqueles que discutem 

Educação de maneira mais ampla (15). No que tange aos objetivos das produções, 

os resultados apontam a predominância de objetivos compreensivos em comparação 

aos propositivos, descritivos e avaliativos. Foi possível verificar ainda uma 

preocupação em explicitar se os trabalhos caracterizam-se como quantitativos, 

qualitativos ou quali-quantitativos, em detrimento da demarcação de uma base 

filosófica (epistemológica) que possa ter orientado as produções analisadas.  

 

3.1 Distribuição no espaço e no tempo 

 

Com base nos apontamentos e análises a serem desenvolvidas nesse tópico, 

objetivamos propiciar a compreensão de como o ensino de Matemática na EJA tem 

se materializado como um elemento de resistência ao CPEM, de modo mais 

específico, àqueles ligados a Etnomatemática. Compreendemos, de acordo com   

Fleck (2010), que um elemento de resistência constitui-se como algo que desperta o 

interesse intelectual aos membros de um determinado coletivo. Nas palavras de 
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Paranhos (2017, p. 97), “[...] naquilo que se coloca como resistência à compreensão 

humana e que, num coletivo de investigação científica, se desdobra na realização de 

pesquisas para a compreensão da realidade.” 

Todas as considerações que tecemos acerca da dinâmica da produção 

científica aqui analisada são pertinentes ao passo que compreendemos ser 

caraterizadoras de um EP (FLECK, 2010). No entanto, como já pontuamos 

anteriormente, essa caraterização dá-se em volta de um matiz de pensamento 

(Etnomatemática na EJA).   

Por meio dos critérios citados na metodologia, no recorte temporal de 1996-

2018, encontramos um total de 30 trabalhos, dos quais 24 são dissertações e 6 são 

teses, distribuídas nas diferentes regiões do Brasil. Percebe-se, conforme dados da 

Tabela 1, uma grande disparidade na distribuição desses estudos, uma vez que a 

maior parte da produção se concentra na região Sudeste. Não encontramos nenhum 

trabalho produzido na região Norte.  

Tabela 1 - Quantitativo de teses e dissertações sobre Etnomatemática na EJA (1996-2018) 

Regiões Brasileiras Dissertações (%) Teses (%) Total (%) 

Centro Oeste 2 (6,6) -  2 (6,6) 
Nordeste 4 (13,3) 1 (3,3) 5 (16,6) 
Norte - - - 
Sudeste 15 (50) 5 (16,6) 20 (66,6) 
Sul 3 (10)  -  3 (10) 
Total (%) 24 (80)  6 (20)  30 (100) 

          Fonte: A autora. 
  

Acreditamos que a diferença entre o número de trabalhos por região possa 

estar ligada, entre outros fatores, à distribuição irregular da pós-graduação pelo país, 

que, como revela os dados do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (AUTOR, 

0000) concentra-se em sua maioria na região Sudeste. A ferramenta GEOCAPES8  

revela um crescimento da pós-graduação no período que analisamos. Em 1996, eram 

2.055 cursos e, em 2018, havia 4.291, ou seja, um aumento de 2.236 cursos. Não se 

percebe uma expansão uniforme entre as regiões brasileiras, o que está relacionado 

com nossa própria formação territorial. Paranhos (2017), em sua tese, constata que 

as regiões Nordeste e Norte são as que apresentam o maior número de pessoas não 

alfabetizadas e as que possuem o menor número de programas de pós-graduação. 

                                                             
8 Endereço eletrônico: <http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/>   
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As assimetrias identificadas (processo de escolarização e PPG), especialmente em 

relação à região Sudeste, são coincidentes.  

Na Tabela 2, explicitamos a distribuição das teses e dissertações entre os 

estados brasileiros e os respectivos programas de pós-graduação. Aqui, percebe-se, 

entre outros aspectos, que as pesquisas sobre o ensino de Matemática na EJA, sob 

uma perspectiva Etnomatemática, não são produzidas somente no âmbito de 

programas diretamente ligados ao Ensino de Matemática (15), mas também naqueles 

que discutem educação de maneira mais ampla (15).  

 

Tabela 2 - Distribuição das pesquisas ligadas à Etnomatemática na EJA (1996-2018) 

Região UF Cidade IES Pós-Graduação D/T MA/MP Pesquisas Total 
(%) 

 

CO GO Goiânia UFG Educação em 
Ciências e Matemática 

D MA 1 2 
(6,6) 

MT Cuiabá UFMT Educação D MA 1 

NE BA Ilhéus UESC Profmat D MP 1 5 
(16,6) 

Salvador UNEB Educação e 
Contemporaneidade 

D MA 1 

T  1 

RN Natal UFRN Ensino de Ciências 
Naturais e Matemática 

D MA 1 

SE São 
Cristovão 

UFS Ensino de ciências 
naturais e matemática 

D MA 1 

SD ES Vitória UFES Educação T  1 20 
(66,6) MG Belo 

Horizonte 
UFMG Educação D MA 1 

Educação: 
Conhecimento e 
Inclusão Social 

D MA 1 

T  1 

RJ Niterói UFF Educação D MA 3 

Rio de 
Janeiro 

 

UENF 
 

Profmat D MP 1 

Seropédica UFRRJ Profmat D MP 1 
 

SP  
Campinas 

 
UNICAMP 

 
Educação 

 
T 

 
 

 
1 

 
Itatiba 

 
USF 

 
Educação 

 
D 

 
MA 

 
1 

Presidente 
Prudente 

 

UNOESTE Educação D MA 1 

Rio Claro UNESP Educação Matemática 
 

D MA 2 

T  1 

São Paulo PUC Educação Matemática 
 

D MA 1 

Ensino de Matemática 
 

D MP 3 

USP Educação T  1 

S RS Porto Alegre PECRS 
 

Educação em 
Ciências e Matemática 

 

D 
 

MA 1 3 
(10) 

Santa Maria UNIFRA 
 

Ensino de Física e de 
Matemática 

 

D MP 1 
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São 
Leopoldo 

UNISINOS Educação D MA 1 

Total 30 
(100) 

Nota: Tese: T, Dissertação: D, Mestrado Acadêmico: MA, Mestrado Profissional: MP 
Fonte: A autora. 

 

Diante dos dados, compreende-se que “não é o institucional que determina o 

coletivo” (PARANHOS, 2017, p. 101), pois os pesquisadores que produzem 

conhecimento sobre a Etnomatemática na EJA não estão restritos a um PPG de uma 

área.  

É possível verificar ainda que das dissertações analisadas, 7 foram produzidas 

em 5 MP e as outras 17 em 14 MA. Nessa perspectiva, achamos pertinente considerar 

a natureza formativa da modalidade acadêmica/profissional, pois entendemos que 

essas podem determinar configurações para o estilo de pensamento. Ao analisarmos 

os problemas, objetivos e focos temáticos das investigações, levamos em 

consideração as diferenças entre essas duas modalidades formativas, buscando 

compreender como esses aspectos sociais externos podem direcionar a produção do 

conhecimento científico.   

Segundo nossa análise, a primeira investigação nesse viés ocorreu em 1998 

(T5), dois anos após a institucionalização da EJA como modalidade da Educação 

Básica (Lei n° 9.394/96-LDB). 

 
Figura 1 - Gráfico da produção científica no período de 1996-2018 

 

                 Fonte: A autora. 
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A leitura do gráfico permite-nos inferir que nos anos de 1996, 1997, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2004, 2005 e 2009, não houve investigações acerca da Etnomatemática 

na EJA. Tais lacunas podem não ser representativas de todo o CPEM, pois 

investigações acerca do ensino de Matemática na EJA, sem levar em consideração a 

perspectiva etnomatemática, podem ter sido realizadas. 

Na análise empreendida, pudemos perceber além das justificativas/ motivações 

para o desenvolvimento das pesquisas, as dimensões da prática social (atuação 

profissional, formação inicial, atividade científica), nas quais os pesquisadores 

enxergaram conexões a serem investigadas.    

 

Tabela 3 - Prática social dos autores das teses e dissertações analisadas 

Dimensão Prática Social (n° de pesquisas) Total ( %) 

Atuação Profissional (EJA) Professores (as) da EJA - 12 13 (43,3) 

Gestão de educação de adultos - 1 

Atividade de Pesquisa no CPEM Ausência de estudos sobre ensino de ciências na 
EJA - 1 

 
1 (3,3)  

Outros  Não fica claro - 15 16 (53,3) 
Contato com professores da EJA - 1 

Total 30 

Fonte: A autora.    

 

Percebe-se que a EJA adentrou o CPEM motivada, muitas vezes, pelas 

experiências profissionais dos autores. Os fragmentos abaixo evidenciam essa 

percepção. 

Trabalhar com o curso de Educação de Jovens e Adultos me traz uma grande 
satisfação pessoal e foi o que me levou à escolha do foco deste trabalho. 
Através do convívio com os alunos da EJA, há uma troca de experiência 
relevante que ultrapassa minha prática docente. [...] A falta de contato com o 
ambiente escolar permitiu, muitas vezes, a partir de algumas práticas 
desenvolvidas no seu cotidiano, a construção de outros caminhos, outras 
lógicas e outros procedimentos, os quais, desde que devidamente 
valorizados e legitimados, com o retorno à vida escolar, vieram a enriquecer 
as atividades desenvolvidas em sala de aula. (DA7, p. 2).   
 
O motivo que nos levou a optar por esta pesquisa relaciona-se à nossa 
trajetória profissional e às experiências que vimos acumulando no exercício 
docente, bem como o trabalho como Orientador Pedagógico Educacional nas 
Redes Estadual e Municipal de Ensino. (DP 15, p. 2).  
 
Enfim, em quatro momentos diferentes em minha vida vivi o papel de aluna, 
participante de equipe gestora, tutora e designer instrucional de um curso a 
distância, que, aliados à minha prática acadêmico-profissional, sinalizaram 
para a necessidade de pesquisas na Instituição que trabalho, acerca das 
tecnologias de informação e comunicação (TICs) na Educação de Jovens e 
Adultos. (T3, p. 23).  
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Não encontramos nenhuma referência que evidenciasse o contato dos autores dos 

trabalhos com a EJA durante a formação inicial ou por meio de iniciação científica. 

Isso nos faz refletir sobre a importância de se discutir a EJA nas licenciaturas, visando 

promover nos formandos a ruptura com a concepção assistencialista de EJA, 

atentando-se para as especificidades dessa modalidade formativa.  

 

3.2  Problema e foco temático 

 

Pelo fato de entendermos que um estilo de pensamento, dentre outros fatores,  

“é marcado por características comuns dos problemas, que interessam a um coletivo 

de pensamento; dos julgamentos, que considera como evidentes e dos métodos, que 

aplica como meios do conhecimento” (FLECK, 2010, p. 149), propomo-nos a elencar 

e analisar os problemas, focos temáticos, objetivos e metodologias das produções. 

A partir de nossa compreensão sobre os círculos exotéricos apresentados por 

Fleck (2010), bem como o que expõem Delizoicov (2002, 2004), Slongo (2004) e 

Paranhos (2017), entendemos que os professores de Matemática e seus alunos 

constituem, em relação ao CPEM, dois círculos exotéricos. Como já citamos 

anteriormente, para Fleck (2010), o que caracteriza os distintos círculos, esotérico e 

exotérico é a relação que se estabelece com o conhecimento, sendo o CEso formado 

por especialistas, profissionais que detém o domínio intelectual do campo de estudos. 

Em nosso trabalho, portanto, aquele formado por matemáticos, pesquisadores da 

Matemática, já como CExo, tomamos aquele que é constituído por professores de 

Matemática – leigos formados, bem como aquele formado pelos estudantes-leigos.  

 
Em síntese: o processo educativo escolar pode ser visto como um processo 
sistemático de disseminação de conhecimentos produzidos por um círculo 
esotérico - constituído por coletivos de pensamentos científicos - 
mediatizados por um círculo exotérico de leigos formados - qual seja, o dos 
coletivos de pensamento representados pelos professores de ciências - 
através do qual pretende-se formar um círculo exotérico mais externo e amplo 
de leigos, que é composto por estilos de pensamento compartilhados pelos 
alunos. (DELIZOICOV, 2004, p. 160-161). 

 

Nesse sentido, a exemplo do que fez Slongo (2004), optamos pela classificação 

inicial das pesquisas por sua relação com a atividade docente, com a atividade 

discente e com a atividade docente-discente:  

  Pesquisas relativas à atividade docente: reúne estudos cujos problemas 

estão diretamente relacionados ao processo organizado pelo círculo exotérico dos 
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leigos formados, isto é, dos professores de Matemática, para disseminar o 

conhecimento produzido pelo círculo esotérico (currículos, recursos didáticos, 

formação e prática dos professores, conteúdo e método); 

  Pesquisas relativas à atividade discente: relaciona-se às investigações 

cujos problemas referem-se ao processo de apropriação dos conhecimentos pelo 

círculo exotérico dos leigos; 

  Pesquisas relativas à atividade docente-discente: agrupa estudos cujos 

problemas estão ligados à dinâmica de interação que ocorre entre os dois círculos 

exotéricos no processo de socialização do conhecimento, ou seja, dos leigos 

formados (professores) e dos leigos (alunos), como por exemplo, aquelas que 

estudam a postura dos educandos frente a uma nova proposta de ensino. 

Ainda pautados no trabalho de Slongo (2004), optamos por classificar as 

pesquisas com base nos pressupostos assumidos pelos pesquisadores, no que tange 

ao papel da pesquisa na sua relação com práticas na sala de aula, articulando de 

forma mais direta ou indireta pesquisa e ensino. Assim, as pesquisas ainda foram 

classificadas em pesquisas com e sem intervenção. 

Os 30 trabalhos que identificamos nesse estudo estão distribuídos entre 1998 

e 2018 (Figura 1). Os dados revelam que o ensino de Matemática na EJA, na 

perspectiva da Etnomatemática, não se constituiu de imediato como objeto 

investigativo no CPEM e mostram a existência de três períodos que caracterizam  a 

dinâmica da produção científica analisada: Período A (1996-2003): poucos trabalhos 

desenvolvidos, nenhum relacionado a atividade do CExo dos leigos formados 

(professores); b) Período B: (2004-2011): maior número de produções, com destaque  

para aquelas relacionadas à atividade do CExo dos leigos (alunos) ; c) Período C: 

(2012-2018): também apresenta uma quantidade significativa de produções em 

comparação ao Período A, acompanhando o Período B no tocante às pesquisas 

ligadas às atividades do CExo dos leigos (alunos) e se destacando naquelas que 

abordam a interação entre ambos os círculos exotéricos (alunos e professores).  

A tabela abaixo, quantifica as pesquisas em cada uma das categorias e mostra 

sua distribuição ao longo do período investigado. 
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Tabela 4 - Tipificação das pesquisas considerando o CExo 

 

 
 

Tipificação da Pesquisa 
 

Períodos Total 
(%) (a) 

1996-
2003 

 

(b) 
2004-
2011 

 

(c) 
2012-
2018 

 

 
 

Pesquisas relativas às atividades do CExo 
dos leigos formados (professores) 

 

Pesquisas 
com 

intervenção 
 

 DA8   

Pesquisas 
sem 

intervenção 

 DA24 DA9, 
DA20 

 

Total - 2 2 4 
(13,3) 

 
 
 
 

Pesquisas relativas às atividades do CExo 
dos leigos (alunos) 

 

Pesquisas 
com 

intervenção 
 
 

 DP5, 
DA6, 

DP10, 
DA14, 
DP15 
DA18 
DP21 

DP2, 
DA3, 
DP4, 

 

Pesquisas 
sem 

intervenção 

T2 DA7, 
DA23 

DA13, 
DP22, 

T4 

 

Total 1 9 6 16 
(53,3) 

Pesquisas relativas à dinâmica de 
interação entre ambos os círculos 
exotéricos (alunos e professores) 

Pesquisas 
com 

intervenção 
 

T5  DP1, 
DA12, 
DA17, 

 

 

Pesquisas 
sem 

intervenção 
 

 DA11, 
DA16 

DA19, 
T1, 
T3 
T6 

 

Total 1 2 7 10 
(33,3) 

Total Geral    30 
(100) 

Fonte: A autora.  

 

A tabela revela que as pesquisas cujos problemas abarcam o processo de 

apropriação do conhecimento pelo círculo exotérico dos leigos (alunos) alcançam 

índices expressivos, isto é, representam 53,3% do conjunto dos trabalhos analisados. 

Com relação aos estudos relacionados a dinâmica de interação entre ambos os 

círculos exotéricos no processo de socialização do conhecimento, observa-se um 

crescimento significativo no período C, totalizando 33,3% das pesquisas analisadas.   

A partir da sistematização dos dados, a pesquisa sobre o ensino de Matemática 

na EJA, na perspectiva da Etnomatemática, apresenta uma tendência e está 

relacionada à produção de conhecimento a partir de problemas que estão 
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relacionados às atividades do CExo dos leigos (alunos). No entanto, é pertinente 

destacarmos novamente que ao analisarmos essas teses e dissertações, fazemos a 

caracterização de um matiz de pensamento do CPEM, uma vez que a totalidade da 

pesquisa em educação matemática não se limita ao recorte aqui analisado.   

Ao identificarmos os problemas de pesquisa, pudemos ainda, perceber os 

temas/focos temáticos que as teses e dissertações comtemplaram, visto que esse é 

mais um importante aspecto que caracteriza um estilo de pensamento. 

 
O tema seria uma categoria que agrupa as pesquisas que problematizaram 
determinados aspectos da realidade e, enquanto tal, é um relevante 
instrumento simbólico a ser considerado na análise da produção do 
conhecimento científico na medida em que lança luz para compreensão dos 
elementos problematizadores da pesquisa que fora desenvolvida. 
(PARANHOS, 2017, p. 113).  

 

Partimos da concepção de Foco Temático proposta por Megid-Neto (1999) para 

categorizar as pesquisas. A tabela 5 traz os problemas de pesquisa das teses e 

dissertações analisadas, bem como destaca os Focos Temáticos de cada produção. 

Para a definição desses focos temáticos, tomamos como base os trabalhos de Megid-

Neto (1999), Machado (2002), Souza (2002), Slongo (2004), Teixeira (2012) e 

Paranhos (2017). Mantivemos as descrições originais e/ou fazemos adaptações, de 

modo que obtivemos as seguintes caraterizações: 

Currículo – estudos dos princípios, parâmetros, diretrizes e fundamentos 

teórico-metodológicos para o ensino, contemplando os diversos elementos 
convencionalmente atribuídos ao desenho curricular: objetivos educacionais, 
conteúdos, estratégias, avaliação etc. Discussão do papel da escola, das 
relações entre a ciência e sociedade, e outros aspectos do sistema 
educacional. Avaliação de propostas curriculares de EJA, de reformas 
curriculares, projetos pedagógicos ou projetos educacionais para a 
modalidade. Proposição e desenvolvimento de programas ou propostas 
alternativas de ensino para uma série, disciplina, semestre letivo ou ciclo 
escolar completo. (MEGID-NETO, 1999, p. 134; TEIXEIRA, 2012, p. 12; 
PARANHOS, 2017, p. 114). 
 
Educando (a) – pesquisas que têm como foco compreender as 

características sociais, políticas, econômicas e culturais dos educandos da 
EJA; as visões que estes possuem da escola e do seu processo de 
aprendizagem, incluindo aí as expectativas e decepções em relação à 
escolarização. Estudos que buscam compreender como os educandos se 
apropriam dos conceitos científicos; o estabelecimento da relação entre 
conceitos espontâneos e científicos com vistas a elaborações conceituais 
mais complexas por parte dos educandos – a partir da adaptação de Megid-
Neto (1999, p. 135); Teixeira (2012, p. 13); Machado (2000, p. 47) e Paranhos 
(2017, p.114).  
 
Ensino – produções científicas que contemplam o ensino na educação 

escolar (EJA) sob a ótica dos aspectos metodológicos (aplicação de métodos 
e técnicas de ensino – sequencias didáticas, unidades didáticas, aulas 
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práticas, aulas de campo, etc.); abordagens diferenciadas; emprego de 
diferentes recursos didáticos no ensino (livro didático, livro paradidático, 
textos de divulgação científica, filmes, jogos, etc.); elaboração de recursos 
didáticos para o ensino; emprego de diferentes modalidades didáticas; 
criação e implementação de estratégias de ensino diferenciadas – a partir da 
adaptação de Megid-Neto (1999, p. 134-135); Teixeira (2012, p. 12) e 
Paranhos (2017, p. 114).   
 
Professor (a) – estudos que caracterizam e analisaram as condições 

profissionais dos professores, bem como, os aspectos social, político e 
econômico. Estudos que focam a análise dos saberes docentes, concepções 
sobre teoria-prática, concepções de ciências, concepções sobre a natureza 
da ciência. Análise da prática pedagógica do(a) professor(a) ao ensinar. 
Pesquisas que problematizam a formação inicial e continuada de professores 
– a partir da adaptação de Megid-Neto (1999, p. 134-135); Teixeira (2012, p. 
12) e PARANHOS (2017, p. 114). 

 

Mediante a leitura dos trabalhos encontramos o que expomos na tabela abaixo: 

 

Tabela 5 Foco temático e problemas de pesquisas (1996 - 2018) 

  

 
Foco 

Temático 

 
Problema 

Produção Científica 
(Dissertação e Tese) 

Total 
(%) 

(a) 
1996-
2003 

(b) 
2004-
2011 

(c) 
2012-
2018 

 

ENSINO 
 

Aspectos Metodológicos do Ensino  
 

T5 DP5, 
DA14,  

DP4,  
DA17, 
T1, T3 

 

10 
(33,3) 

Produto Educacional  -  DP15 DP1, 
DP22 

CURRÍCULO 
 

Currículo 
 

- DA7 DA12, 
DA20 

3 
(10) 

PROFESSOR(A) 
 

Concepções 
 
 
 

- - DA9, 
 

4 
(13,3) 

Práticas Pedagógicas  
 

- DA8, 
DA24 

DA19 

EDUCANDO(A) 
 

Saberes e fazeres  T2 DA6, 
DA11, 
DP21 

 

DP2, 
DA3,  
T4 

13 
(43,3) 

 
Dificuldades e potencialidades  

- DP10, 
DA16, 
DA18 
DA23 

DA13, 
T6 

 

Total     30 
(100) 

Fonte: A autora. 

 

Tomadas as teses e dissertações produzidas nos períodos “B” e “C” (Tabela 4), 

nota-se características diferentes em relação a esses períodos: a) foco 
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temático/problemas priorizados; b) foco temático/problemas em relação ao tipo de 

programa de pós-graduação (mestrado acadêmico e profissional). 

O período “B” (2004-2011) abarca 13 (43,3%) produções, das quais 9 

problematizaram as atividades do CExo dos leigos (alunos). Nessas, destacam-se o 

foco temático Educando (5), Ensino (3) e Currículo (1). O restante distribui-se 

igualmente entre as atividades do CExo dos leigos formados, com o foco temático 

Professor (2) e entre as atividades relativas à dinâmica de interação entre ambos os 

círculos exotéricos (alunos e professores), com o foco temático Educando (2). 

O período “C” (2012-2018) compreende 15 (50%) trabalhos dos quais 6 

concentram-se nas atividades do CExo leigos (alunos), em que os focos temáticos 

estiveram ligados ao Educando (4) e ao Ensino (2). Outros 7 trabalhos priorizaram as 

atividades relativas à dinâmica de interação entre ambos os círculos exotéricos 

(alunos e professores), as quais produziram conhecimento sobre os seguintes focos 

temáticos: Ensino (4), Educando (1), Currículo (1) e Professor (1). Os outros 2 

remanescentes abarcaram atividades do CExo dos leigos formados, um com foco 

temático Professor e outro Currículo.  

Estabelecendo-se um paralelo entre os 3 períodos analisados, percebe-se um 

crescimento do número de pesquisas que se ocupam do objeto ensino de Matemática 

na EJA, sob a perspectiva da Etnomatemática. Percebe-se, ainda, que essas 

pesquisas vêm se ocupando majoritariamente, como já citado anteriormente, de 

investigações ligadas às atividades do CExo dos leigos, com destaque ainda para o 

foco temático Educando e Ensino. No período “C”, em paralelo ao “B”, dobrou o 

número de pesquisas relativas ao foco temático Ensino, enquanto aquelas ligadas ao 

foco temático Educando, reduziram-se.  

Observamos que das 7 dissertações que se ocuparam do foco temático Ensino, 

5 foram desenvolvidas em contextos de mestrados profissionais. Esse foi o foco 

temático mais abarcado por essa modalidade formativa. Acreditamos, corroborando 

Paranhos (2017), que isso pode estar ligado a própria intencionalidade formativa dos 

programas profissionais9, que conforme Portaria do Ministério da Educação (MEC) nº 

                                                             
9 Art. 2º São objetivos do mestrado e doutorado profissional: I - capacitar profissionais qualificados para 
o exercício da prática profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando atender 
demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho; II - transferir 
conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com vistas 
ao desenvolvimento nacional, regional ou local; III - promover a articulação integrada da formação 
profissional com entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a 
eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e 
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389/2017 representam “o estreitamento das relações entre as universidades e o setor 

produtivo” (BRASIL, 2017, p. 61). Entendemos que essas características do mestrado 

profissional, exemplifica o que Fleck (2010) pontua como fatores externos envolvidos 

na produção do conhecimento científico.  

No entanto, entendemos, assim como Paranhos (2017), que o desenvolvimento 

de materiais instrucionais e didáticos, produtos característicos de mestrados 

profissionais, podem levar a compreensão ingênua de que isso seria a atividade-fim 

da realização de uma investigação, de modo a corroborar com uma perspectiva 

técnica de ensino.  “Ademais, o objetivo do mestrado é formar pesquisadores que, por 

meio do rigor teórico metodológico, produzem conhecimento científico” (PARANHOS, 

2017, p. 124). 

 

3.3 Objetivos 

 

Nos objetivos é, em geral, explicitado o que se pretende atingir com a 

investigação (GRESSLER, 2004). Nesse sentido, acreditamos que são elementos do 

Estilo de Pensamento Educação Matemática e que estão diretamente ligados às 

formas de se pensar e produzir ciência (FLECK, 2010). Analisamos os objetivos gerais 

das teses e dissertações do CPEM visando captar as intencionalidades desses 

sujeitos ao privilegiarem determinados aspectos no contexto do ensino de Matemática 

na EJA, na perspectiva da Etnomatemática.  

Em decorrência de um estudo bibliográfico, no qual foram analisadas 45 

dissertações de um programa de mestrado, Larroca, Rosso e Souza (2005) 

delinearam quatro classificações para os objetivos de pesquisa, que estão explicitadas 

no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Categorias de objetivos 

 
Objetivo Descrição 

Avaliativo  “As ações que destacam finalidades valorativas [...]. Expressões como analisar 
repercussões, analisar o alcance, proceder análises críticas, captar contribuições, 
avaliar as ações, são exemplos de objetivos avaliativos, uma vez que nelas estão 
implícitas as intenções valorativas, presumindo juízos e apreciações” (p.126). 

Compreensivo  “[...] destacam ações destinadas a interpretar uma dada realidade ou problema 
mais amplo. Por compreensão entende-se uma faculdade de perceber 
totalidades. Pela compreensão, é possível apanhar a totalidade de elementos 
nela envolvidos ou nela contidos. O uso de verbos como compreender, analisar, 

                                                             
aplicação de processos de inovação apropriados; e IV - contribuir para agregar competitividade e 
aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas (BRASIL, 2017, p. 61).   



48 
 

refletir, discutir, caracterizar, forneceu pistas para a identificação de propósitos 
compreensivos” (p.126). 

Descritivo  “[...] aqueles que encerram a exposição de registros, relatos de experiência e 
narrações. A descrição caracteriza-se pela exposição minuciosa de passos, 
caminhos e achados e não comporta discussão ou julgamento do material 
descrito. Expressões como traçar, identificar, conhecer, analisar a forma, 
investigar de que maneira, auxiliaram na captação de uma intencionalidade 
descritiva” (p.126).  

Propositivo  [...] sugerem a elaboração de ações, propostas, planos, alternativas. Tais 
objetivos sugerem a necessidade de mudança em uma dada situação 
problematizada. Exemplos de expressões tomadas como pistas nesse caso 
foram: contribuir para, buscar ou levantar alternativas, propor, definir, subsidiar, 
construir uma proposta” (p.126).  

Fonte: Paranhos (2017), com base em artigo de Larroca, Souza e Rosso (2005).  

 

Observamos nas dissertações e teses analisadas uma quantidade expressiva 

de trabalhos com objetivos Compreensivos, o que se manteve nos diferentes períodos 

(B e C).   

 

Tabela 6 - Objetivos presentes nas teses e dissertações (DA e DP) sobre o ensino de matemática na 
EJA sob a perspectiva Etnomatemática (1996-2018) 

 

 
Objetivo  

 
Foco  

Temático  
 

Produção Científica 
(Dissertação e Tese) 

Total 
 

(a) 
1996- 
2003 

(b) 
2004-
2011 

(c) 
2012-
2018 

 
 
 
 

2 
Avaliativo  Currículo   DA20 

Ensino    T3 

Compreensivo  Professor     DA8 DA9 
DA19 

18 

Currículo  DA7 DA12 

Ensino   DP5 DA17 
 

Educando  T2 DA6, 
DP10, 
DA11, 
DA16, 
DA18 

DP2, 
DA3, 

DA13, 
T4, 
T6 

Descritivo  Professor   DA24  4 

Educando   DA23  
Ensino  DA14 T1 

Propositivo Educando  DP21  6 

Ensino  T5 DP15, DP1, 
DP4, 
DP22 

Total  2 13 14 30 

Fonte: A autora 

 

É explicitado pela tabela a prevalência de objetivos compreensivos (18) quando 

comparada com propositivos (6), descritivo (4) e avaliativo (2). Observamos, ainda, 
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que parece haver um alinhamento entre os projetos formativos dos mestrados 

(acadêmicos e profissionais) com os objetivos priorizados pelas investigações. Das 

dissertações com objetivos compreensivos, 12 foram produzidas por programas 

acadêmicos, ao passo que apenas 3 foram oriundas de mestrados profissionais. Em 

contrapartida, todas as 5 dissertações com objetivos propositivos são frutos de 

mestrados profissionais.    

Analisada a relação entre o objetivo e os temas de investigação, verifica-se que 

o objetivo compreensivo englobou mais focos temáticos (currículo, educando, ensino 

e professor) do que as outras categorias, com um destaque especial para o foco 

temático educando (11). Já com relação aos objetivos propositivos, estes abarcaram 

dois focos temáticos, Educando e Ensino, sendo que das 6 investigações, 5 voltaram-

se ao foco temático Ensino. 

Verificamos que tanto nas produções com objetivos compreensivos, como 

naquelas com objetivos propositivos é destacada a discussão do aspecto 

metodológico do ensino de Matemática na EJA. A aparente percepção é justificável 

ao passo que essas pesquisas problematizam o ensino, incluindo a discussão 

metodológica. No entanto, a análise detalhada da produção cientifica do CPEM 

permitiu perceber que o aspecto metodológico do ensino foi abordado pelos trabalhos 

sob dois vieses, que conforme Paranhos (2017), denominamos metodologia meio e 

metodologia fim.  

O primeiro viés engloba as produções que empregaram/ desenvolveram 

metodologias para a discussão de pontos pertinentes ao ensino de Matemática na 

EJA, dentro da perspectiva da Etnomatemática, ou seja, a investigação e a discussão 

não se reduziram ao meio (metodologias) e os fins investigativos foram outros 

(aprendizagem de um conceito, abordagens de ensino, etc.). O segundo (metodologia 

fim) abarcou as produções que se dedicaram ao desenvolvimento de um produto 

educacional voltado para o ensino de Matemática na EJA e/ou à análise da 

metodologia propriamente dita. 
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Tabela 7 - Aspectos metodológicos das produções 

Objetivos  Ensino de Matemática  Produções  Total 

Compreensivos  MM DA3, DA6, DA7, DA8, DA9, DA11, 
DA12 , DA13,  DA16, DA18, DA19, 

DA17, DP2, DP5, DP10, T2 e T4, T6 

18 

MF   

Propósitos  MM T5 1 

MF DP1, DP4, DP15, DP21, DP22,  5 

Total 24 

Fonte: A autora. 

 

Pela análise da tabela, é possível verificar que o viés da metodologia meio 

prevalece em produções com objetivos compreensivos, com destaque para o fato de 

que a maioria dessas produções serem oriundas de mestrados acadêmicos (12). Por 

outro lado, o viés metodologia fim esteve presente somente em dissertações de 

mestrados profissionais, o que nos revela uma tendência para esse tipo de programa, 

visto que das 7 dissertações provenientes desses programas, 5 se enquadram no viés 

metodologia fim.       

 

3.4 Aspectos metodológicos  

 

No presente tópico, procuramos indicar as abordagens metodológicas, 

instrumentos de pesquisa, bem como os procedimentos de análise utilizados nas 

teses e dissertações que analisamos. Acreditamos que isso possibilita-nos 

caracterizar o compartilhamento desses elementos por um coletivo de pensamento 

(CARNEIRO, 2012; PARANHOS, 2017; FLECK, 2010). Segundo Paranhos (2017, p. 

131), “sabe-se que os aspectos metodológicos da produção científica não se 

desvinculam de uma base filosófica que inclui concepções epistemológicas para a 

produção do conhecimento”. Embora esses aspectos epistemológicos 

(Fenomenologia, Materialismo Histórico-Dialético, Positivismo, etc.) não constituírem 

um aspecto a ser analisado por nossa investigação, a leitura das teses e dissertações 

permitiu identificar um traço estilístico no CPEM mais voltado à descrição da 

metodologia de pesquisa (formas de coleta e análise dos dados) do que para a 

exposição da base filosófica que a subsidia. Das 30 produções analisadas, apenas 2 

se posicionaram quanto a ao enfoque epistemológico que as orientaram. 

Corroborando Paranhos (2017), que sinalizou semelhante tendência nas teses 

e dissertações ligadas ao ensino de biologia na EJA, acreditamos que há a demanda 
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de uma análise mais verticalizada sobre esse aspecto das produções, uma vez que 

isso possibilitaria a compreensão das concepções de realidade, homem e relação 

sujeito-objeto nas quais se pautaram esses estudos – propiciando, assim, uma análise 

mais ampla do Estilo de Pensamento Educação Matemática. Entendemos que a ideia 

“[...] se justifica, pois, em que medida se posicionar com as abordagens qualitativa 

e/ou quali-quantitativa explicita a orientação filosófica (epistemológica) das análises 

realizadas pelos pesquisadores?” (PARANHOS, 2017, p. 132).      

Quanto às abordagens metodológicas, as pesquisas foram distribuídas em três 

grupos a) Qualitativa; b) Quali-Quantitativa e c) Não se posicionam (Tabela 8). 

Identificamos 7 tipificações de pesquisas qualitativas que estão apresentadas 

na Tabela 8, encontramos ainda 6 investigações que não explicitam uma abordagem 

específica e, como exemplo, apresentam a justificativas que seguem: 

 
Durante o processo de coleta de dados para a pesquisa, os alunos foram 
incentivados a responder as perguntas da maneira mais natural possível, pois 
não se tratavam de questões do tipo certo ou errado, e todas as respostas 
seriam relevantes, uma vez que nesse tipo de trabalho é mais produtivo tratar 
os resultados de forma qualitativa. Assim, buscando embasamento em 
relação ao tratamento dos dados, Bogdan e Biklen (1994, p.65) nos dá 
suporte a respeito da eficácia da pesquisa qualitativa ao afirmarem “Contudo, 
para os investigadores, o sucesso é definido por realizarem o que se 
caracteriza por boa investigação, e não por conteúdos ou resultados 
específicos.’’ Vamos utilizar de tal prática na análise dos resultados.  (DP2, p. 
30). 

 
A abordagem metodológica utilizada na pesquisa foi qualitativa, pois teve 
como objetivo compreender um problema do cotidiano escolar. Como 
afirmam Moraes e Galiazzi (2007, p. 11), seja partindo de textos já existentes, 
seja produzindo o material de análise a partir de entrevistas e observações, 
a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos 
que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de 
informação. (DA3, 33). 
 
Na realização desta investigação, assumimos a concepção de pesquisa 
qualitativa definida por Bogdan e Biklen como “um termo genérico que agrupa 
estratégias de investigação que partilham de determinadas características: 
ricos em pormenores descritivos relativos a pessoas, locais e conversas, e 
de complexo tratamento estatístico (1994, p. 16). (DA9, p. 146).  
 
Optamos por uma pesquisa qualitativa cujos dados serão obtidos em campo, 
elaborada a partir de algumas situações-problema contextualizadas, 
semelhantes às que os alunos vivenciam no dia-a-dia em seus empregos, 
com base na Etnomatemática. (DP10, p. 30).  
 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com os alunos da Escola 
Estadual Laurinda Vieira Pinto, da cidade de Ibiúna, São Paulo. Procurei, por 
meio da observação do comportamento dos alunos diante das diversas 
soluções que obtinham, encontrar os caminhos e as respostas para a 
pesquisa, considerando as concepções da Etnomatemática. (DA18, resumo).  
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Utilizamos em nossa pesquisa a abordagem qualitativa por entendermos, 
como André e Lüdke (1986), que ela permite “compreender a trama intrincada 
do que ocorre numa situação microssocial” e, no nosso caso de interesse, a 
relação ensino-aprendizagem em ambiente intraescolar, considerando sua 
interação com a vivência extra-escolar. (DP21, 25). 

 
Encontramos ainda, duas pesquisas que se posicionaram como quali-

quantitativa, o que parece ser um indicativo atenuante da dicotomia (qualitativo-

quantitativo).  

 

Tabela 8 - Abordagem metodológica da produção científica 

 

Abordagem Tipificação  Produções Científicas  Total  

 
 
 
 
 

Qualitativa  

Pesquisa-ação  DP1, DP4, DA14 3 

Pesquisa qualitativa  
 

DP2, DA3, DA9, DP10, DA18, 
DP21, 

6 

Estudo de caso  DA7, DA8, DA17, DA19, T1, T3, T5 7 

Estudo de caso  
Observacional 

  

DP5 1 

Pesquisa documental DA20 1 
História oral temática DA6 1 

Etnográfica  DA7, DA12, DA13, T2, T4, T5, T6 7 

Quali-quantitativa   DP15, DP22 2 

Não há posicionamento   DA11, DA16, DA23, DA24 4 

Nota: As tipificações foram denominadas em concordância com os termos empregados pelas 
produções analisadas. 
Fonte: A autora. 

 

Entende-se que o Programa Etnomatemática, por ir além da busca da 

Matemática das diferentes etnias e envolver a dinâmica cultural do conhecimento 

matemático, relacionado aos contextos social, político e cultural pode ter sido 

determinante para a predominância do emprego do sujeito educando nas produções 

analisadas (Figura 2). Observamos que as produções que consideraram a interação 

entre ambos os CExo, em decorrência dos problemas de investigação e dos focos 

temáticos gerados, apresentaram a maior diversidade quanto à fonte do tipo sujeito 

(Professores e Alunos da Educação Básica, Professores da Educação Superior). 
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Figura 2 - Fontes empregadas na produção científica do CPEM 

 
Nota: EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino Médio; ES – Educação Superior.  
Fonte: A autora. 
 

 

Com relação aos instrumentos de pesquisa, verificamos a utilização de 15 tipos 

de instrumentos, destacando-se Questionário (15), Observação (10), Entrevista (10), 

Entrevista-semiestruturada (9) e Diário de Campo (9), como mostra a Figura 3. 

Quando estabelecemos uma relação entre os instrumentos e os Focos Temáticos, 

percebemos que foram utilizados majoritariamente em três focos (Educando, Ensino 

e Professor). O questionário foi o instrumento mais utilizado pelas produções com foco 

temático Ensino, enquanto a entrevista foi o instrumento mais utilizado pelas 

produções com foco Educando.   

No que concerne aos procedimentos de análises empregados pelas 

investigações, abarcaram uma perspectiva teórica ou técnicas analíticas delineadas 

pela literatura. Identificamos, assim, 7 tipificações. Um total de 17 trabalhos não 

explicitaram os instrumentos de análise utilizados, citando apenas que a análise seria 

realizada em diálogo com o referencial teórico assumido.   
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Figura 3 - Instrumentos de pesquisa empregados pela produção científica do CPEM 

 
Fonte: A autora. 

 
 

Figura 4 - Procedimentos de análise empregados pela produção científica do CPEC 

 
Fonte: A autora.  

 
 

Estabelecendo-se um paralelo entre os procedimentos de análise e os objetivos 

das produções (Avaliativo, Compreensivo, Descritivo, Propositivo) verificamos que 
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aquelas com os objetivos Compreensivos apresentaram maior diversidade de 

procedimentos/técnicas, ao passo que as investigações de objetivos Avaliativos e 

Descritivos se restringiram a utilização da técnica de categorização, conforme Figura 

4. 

Entendemos que uma caraterização mais precisa dos instrumentos de 

pesquisas e procedimentos de análise mostra-se prejudicada pela falta de sinalização 

dos enfoques epistemológicos assumidos pelas investigações. Em consonância com 

Gamboa (2013, p. 87), acreditamos que “as opções técnicas só têm sentido dentro do 

enfoque epistemológico no qual são utilizadas ou elaboradas”. 

Compreendidos como aspectos do Estilo de Pensamento Educação 

Matemática, consideramos nesse capítulo o lócus de desenvolvimento, focos 

temáticos, problemas, objetivos, bem como os aspectos metodológicos das 

investigações. Apresentamos caraterísticas importantes da produção científica 

brasileira que se ocupa do ensino de Matemática na EJA dentro da perspectiva da 

Etnomatemática.   
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4 IDEIAS QUE CIRCULAM NO COLETIVO DE PESQUISADORES EM 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: EJA, PÚBLICO DA EJA E ETNOMATEMÁTICA 

 

Nesse capítulo, objetivamos explicitar as ideias e os elementos ativos do saber 

que circulam entre as dissertações e teses. Nossas análises foram configuradas 

mediante a seguinte questão investigativa: entendidas como elementos estruturantes 

do objeto “Etnomatemática na EJA”, que concepções de EJA, público da modalidade 

e Etnomatemática são veiculadas pela produção cientifica analisada?  

 

4.1 Caracterização das ideias que constituem o matiz de pensamento        
“Etnomatemática na EJA” 

 

No Capítulo II, explicitamos os modos de produzir conhecimento científico 

sobre o objeto Etnomatemática na EJA. Nesse capítulo, pretendemos caracterizar as 

ideias sobre educação de Jovens e Adultos, Público da EJA e Etnomatemática que 

circulam no interior do Coletivo de Pesquisadores em Educação Matemática e que 

entendemos constituírem o Estilo de Pensamento Educação Matemática (EPEM).   

Conduzimos nossas análises pautados nas seguintes compreensões: a) A 

Educação Matemática é um campo investigativo específico, logo, temos a constituição 

de um Coletivo de Pesquisadores em Educação Matemática (CPEM); b) Coletivos de 

pensamentos estáveis são caracterizados pelo conjunto de ideias, compreensões e 

metodologias que, de certo modo, influenciam o desenvolvimento de novas 

investigações. Esses aspectos foram demarcados no Capítulo I e direcionam as 

análises contidas aqui.    

4.1.2 Educação de Jovens e Adultos 

Acreditamos na importância de se compreender as concepções de EJA que 

embasaram as dissertações e teses analisadas, pois, assim, poderemos verificar se 

essa produção apresenta elementos de ruptura ou permanência com as perspectivas 

utilitaristas que recorrentemente permeiam o projeto formativo da modalidade. 

Identificamos as seguintes concepções: a) Modalidade de Ensino; b) EJA como 

direito; Outras.  

a) Modalidade de Ensino: nessa categoria, reunimos as pesquisas que 

colocam o ensino como foco da EJA, caracterizando-a como: Ensino de Jovens e 
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Adultos, tipo de ensino, nível de ensino – sendo apontada a necessidade de um 

modelo pedagógico próprio que considere as especificidades de seu público (DP2, 

DP5, DA8, DA10, DA11, DA12, DA13, DP15, DA16, DA20, DA21, DA23, T1, T5). São 

exemplos:  

Essas práticas diversas nos fazem refletir sobre a EJA e as mudanças 
necessárias que essa modalidade de ensino precisa realizar, para que 
possamos conhecer e entender nossos alunos e nossas alunas, acolhendo 
suas expectativas e vivências. (DA11, p.110).  
 
Os principais objetivos dessa modalidade de ensino são de garantir a 
sistematização e apropriação de conhecimento nas diversas áreas, 
incorporando novos saberes e competências próprias à idade do educando 
adolescente, jovem e adulto, e valorizar os espaços educativos que 
privilegiem as interações de experiências deste público, visando a fortalecer 
sua autoestima, identidade, cultura, seu conhecimento e desenvolvimento 
social. (DA12, p.32). 
 
O perfil das turmas nos trouxe alguns dados reveladores: a faixa etária dos 
estudantes, em sua maioria jovens e adolescentes, o grande número de 
estudantes que nunca trabalhou, mesmo que informalmente, e o alto índice 
de reprovações destes estudantes antes de chegarem à EJA, o que muitas 
vezes os leva a buscar esta modalidade de ensino [...]. (DA13, p. 66). 

 

b) EJA como direito – nessa concepção é reconhecida como resposta à 

dívida social com os educandos que não tiveram acesso ou não concluíram a 

educação básica, sendo apontada também a necessidade de um modelo pedagógico 

próprio que considere as especificidades desse público, com destaque para a defesa 

explicita da modalidade como um direito (DP2, DP4, DP5, DA8, DA10, DA11, DA12, 

DA13, DP15, DA16, DA20, DA21, DA23, T1, T3, T4, T5). Os trechos a seguir 

exemplificam essa concepção:  

“Mais que uma oportunidade, ela é um direito e deve ser oferecida de forma 

gratuita pelos poderes estadual e municipal” (DP1, p. 13).  

 
Atualmente, a Educação brasileira está sendo regida pela LDBEN, Lei 
9394/96, lei essa que é muito mais ampla e flexível e estabelece os princípios 
para desenvolver a educação de modo mais abrangente, em que todos 
(crianças, jovens e adultos) são sujeitos de direito à educação. (DA18, p. 51).  
 
A EJA caracteriza-se por devolver o direito à educação àqueles que, por 
diversos fatores, não puderam completar seus estudos na idade própria e 
estão buscando concluí-los no momento que lhes é possível. (DA19, p. 22).  

 

c) Outras – identificamos 7 produções que não explicitaram concepções 

claras de EJA (DA3, DA6, DA7, DA14, DA16, DA24, T2). 

Ao longo da história, vigoraram distintas concepções de EJA, que variaram em 

consonância com cenário político e econômico. Nesse processo, perpassamos por 
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concepções assistencialistas/utilitaristas e ao reconhecimento dessa modalidade 

como um direito (HADDAD; DI-PIERRO, 2000). Ao identificarmos as concepções de 

EJA veiculadas pelos trabalhos analisados, pudemos perceber que maioria das 

pesquisas na perspectiva da Etnomatemática na Educação de Jovens e Adultos 

reconhecem a EJA como um direito e/ou uma modalidade de ensino com 

especificidades próprias, demostrando clara aversão a posicionamentos 

assistencialistas/utilitaristas. No entanto, cremos ser problemático o fato de um 

quantitativo expressivo de trabalhos não explicitarem de modo mais resoluto suas 

concepções de EJA, visto que entendemos que o ponto de partida para se estruturar 

o processo de ensino-aprendizagem de Matemática na EJA é ter clareza do 

entendimento de EJA no qual vai se estruturar esse ensino.   

4.1.3 Público da EJA 

As dissertações e teses por nós analisadas, ao caracterizar o público da EJA, 

compreendem-no de diferentes maneiras: a) Público com saberes e fazeres 

construídos ao longo da vida; b) Público que não teve acesso ao direito da educação; 

c) Público trabalhador. É pertinente pontuar que um trabalho pode apresentar mais de 

uma concepção. Verificamos que as mais recorrentes se concentraram nas categorias 

“a” e “b”. 

a) Público com saberes e fazeres construídos ao longo da vida – o 

educando é entendido como detentor de conhecimentos prévios, valores, crenças, 

cultura, aspectos que devem ser considerados no processo de ensino e aprendizagem 

de Matemática. Verificamos essa concepção em todos os trabalhos analisados, o que 

vai ao encontro da perspectiva Etnomatemática, assumida pelos autores. Seguem 

exemplos: 

Quando as pessoas jovens ou adultas decidem retomar – ou iniciar – sua 
trajetória escolar, elas já possuem, mesmo quando não foram alfabetizadas, 
conhecimentos e “modos de matematicar” aprendidos ou construídos nas 
diversas instâncias da vida social e cultural nas quais se envolvem, em função 
das várias demandas do mundo adulto. (DA16, p. 30). 
 
Os educadores da EJA devem sempre utilizar em suas aulas estratégias 
diferenciadas, de modo a sempre interagirem com seus alunos, no intuito de 
vir a conhecer as diversidades das realidades existentes em sua sala de aula, 
para que a partir daí, utilize procedimentos no intuito de legitimar os 
conhecimentos já adquiridos anteriormente pelos educandos. Para tanto o 
professor tem um papel fundamental nesse processo, o de compreender e 
valorizar os conhecimentos prévios de seus alunos, integrando-os com a 
matemática escolar e a realidade destes. (DA17, p. 29).  
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Estes sujeitos, educandos adolescentes, jovens, adultos e até mesmo idosos, 
são portadores de saberes adquiridos ao longo de suas histórias de vida 
através de sua participação na sociedade, seja enquanto trabalhadores, seja 
enquanto membros atuantes em seu meio social. Dessa maneira, as classes 
de EJA são heterogêneas, misturam jovens urbanos envolvidos em 
movimentos de cultura de massa, pessoas que precisam do diploma para 
uma promoção no emprego, migrantes da zona rural, gente que almeja uma 
participação político-social mais ativa, idosos, fiéis que querem aprender a 
Bíblia, enfim, pessoas que apresentam necessidades diversas. (DA19, p. 24). 

 

b) Público que não teve acesso ao direito da educação – nessa categoria, 

estão os trabalhos que concebem o educando como excluído do direito à educação, 

jovens e adultos que por questões socioeconômicas, não puderam estudar ou foram 

obrigados a abandonar os estudos, muitas vezes pela necessidade de trabalhar. 

Nessa perspectiva, a EJA configura-se como uma retomada do direito à educação, 

com o desafio de atender as especificidades desse público. (DA9, DA11, DA12, DA23 

e DA24).  

Discutir a Educação de Jovens e Adultos é primeiramente admitir que o seu 
público foi excluído da escola ainda quando criança ou adolescente. (DA9, p. 
42). 
 
Pensando nessa nova escola, na sua importância e nas novas demandas a 
que ela está exposta, direcionei meus estudos para os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos, por serem sujeitos culturais que têm em comum a 
experiência da exclusão. (DA11, p.12). 
 
A escolha pela modalidade EJA se deu pelo fato de se encontrar um grande 
número de pessoas excluídas socialmente, segundo Lima e Silva (2014), 
marginalizadas, que não tiveram acesso à Educação em idade adequada e 
que buscam, por meio da escola, uma oportunidade de melhoria da qualidade 
de vida, de igualdade social e de ascensão profissional. A EJA vem ao 
encontro do propósito de garantir o direito de formação humana ao longo da 
vida, a igualdade de oportunidade a qualquer cidadão. (DA12, p. 24).  

 
c) Público trabalhador – nessa categoria, estão os trabalhos que entendem 

o educando como trabalhador. Diante disso, os trabalhos discutem, ainda que 

brevemente, os desafios desse público diante do processo de escolarização: cansaço, 

flexibilidade de horários de entrada e saída em decorrência de suas atividades 

laborais, etc. (DP4, DP5, DA6, DA7, DP15, T2, T3, T4, T5, T6 e T7).  

 
Considero que existe no campo da Educação e, em particular, da Educação 
Matemática, um espaço a ser preenchido pelas vozes daqueles que estão 
fora do processo educativo formal. De forma particular, esse espaço amplia-
se no que diz respeito às concepções e desejos relativos aos saberes 
escolares e não escolares de cidadãos e cidadãs adultos com pouca ou 
nenhuma escolaridade, pertencentes às camadas sociais menos favorecidas, 
que, muitas vezes, são trabalhadoras domésticas, auxiliares de serviços 
gerais, zeladores ou pedreiros [...] (DA6, p. 20).  
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Como já disse anteriormente, durante a minha trajetória como educadora, 
encontrei diversos alunos da EJA que atuavam em diferentes profissões. 
Essa experiência levou-me a pensar em investigar a presença da matemática 
na prática profissional desses alunos. (DA7, p. 7). 
 
Trata-se de um público de trabalhadores onde a Matemática surge 
constantemente no seu cotidiano, mas que têm grandes dificuldades em 
reconhecer e associar os conteúdos estudados na escola com a sua 
“matemática cotidiana”. (DP15, p. 26).  

 
As categorias estabelecidas e os trechos que as ilustram indicam, da mesma 

forma que Oliveira (1999), que a educação de jovens e adultos não nos remete 

unicamente à uma questão de especificidade etária, mas, primordialmente, à 

especificidade cultural.  

Apesar da diversidade presente na EJA, caracterizada pela presença de 

idosos, adultos, trabalhadores formais ou informais, imigrantes, pessoas oriundas do 

meio rural, jovens trabalhadores, jovens em conflito com a lei, existem caraterísticas 

comuns a todos esses sujeitos que devem ser problematizadas no processo de ensino 

e aprendizagem. Segundo Oliveira (1999), é preciso considerar três campos que 

contribuem para a definição do lugar social dos alunos da EJA: a condição de “não 

crianças”, de excluídos da escola e de pertencentes a determinados grupos culturais.    

 
Embora frequentemente constituindo dois subgrupos distintos (o de “jovens” 
e o de “adultos”), tal grupo se define como relativamente homogêneo ao 
agregar membros em condição de “não-crianças”, de excluídos da escola, e 
de pertinentes a parcelas “populares” da população (em oposição às classes 
médias e aos grupos dominantes), pouco escolarizadas e inseridas no mundo 
do trabalho em ocupações de baixa qualificação profissional e baixa 
remuneração. (OLIVEIRA, 1999, p. 72). 

 

Ficou explícita em todas as dissertações e teses analisadas uma preocupação 

com a oferta de um ensino de Matemática que atenda as especificidades do público 

da EJA, valorizando seus saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem. 

Tal preocupação está de acordo com a perspectiva Etnomatemática. 

4.1.4. Etnomatemática 

Embora discutida desde a década de 1970, ainda hoje, encontramos múltiplas 

concepções de Etnomatemática, que puderam ser verificadas nas teses e 

dissertações analisadas. Vale ressaltar que, embora definida de diversas maneiras 

pelos autores, é possível afirmar que todas alinham-se com a perspectiva de 
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D’Ambrósio – o que pode ser verificado pelas citações desse teórico ao longo dos 

textos.   

Etnomatemática como resgate da bagagem cultural – Nessa categoria, 

encontram-se os trabalhos que concebem a Etnomatemática como uma forma de 

relacionar o ensino com a realidade do educando, de modo a valorizar seus saberes 

fazeres, restaurando sua dignidade e incentivando a contextualização. É pertinente 

ressaltarmos que na visão d’ambrosiana assumida nesses trabalhos, reconhecer os 

saberes e fazeres dos educados “não se trata de ignorar nem rejeitar conhecimento e 

comportamento modernos. Mas, sim, aprimorá-los, incorporando a ele valores de 

humanidade, sintetizados numa ética de respeito, solidariedade e cooperação” 

(D’AMBRÓSIO, 2007, p. 43). 

Verificamos que todos os trabalhos analisados, mesmo comportando outros 

entendimentos, alinham-se com essa concepção.  

Etnomatemática como um programa – reunimos nessa categoria os 

trabalhos que concebem a Etnomatemática de modo semelhante ao que pontua 

D’Ambrósio (2001, p. 27): “Etnomatemática é um programa de pesquisa em história e 

filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas” (DA12, DA13, DP16, 

DP21, DA6, T7). 

“Etnomatemática como um programa que se alicerça em uma visão de 

educação solidária voltada para o acolhimento de fazeres e saberes diversos” (DA6, 

p.19). 

D’Ambrosio (2009) pondera que, para reconhecer e dar sentido a saberes e 
fazeres de culturas diversas, o Programa Etnomatemática – enquanto 
programa de pesquisa – pode proporcionar um dos mais significativos 
enfoques, sob o aspecto transdisciplinar e transcultural. Por esta razão e 
devido à diversidade encontrada nas turmas de EJA, acreditamos que, à luz 
da Etnomatemática, um mergulho nos dados supracitados, um estudo 
criterioso sobre os indivíduos presentes no universo escolar da EJA, nos trará 
bons frutos, ajudando a melhor compreender a etno+mathema+tica deste 
grupo social (os estudantes da EJA) em sua maneira de explicar e aprender 
associadas às suas técnicas e habilidades específicas em relação à 
proporcionalidade. (DA13, p.19). 
 
A linha que nos propusemos a seguir neste trabalho é a de Ubiratan 
D’Ambrosio. Pois, segundo este, o Programa Etnomatemática procura 
incentivar a pesquisa no sentido de resgatar a tempo o “fazer (práticas) e o 
saber (teorias) ” (2005, p. 19) de determinados grupos, tais como indígenas, 
crianças que trabalham na feira, profissionais como a costureira, o pedreiro, 
o marceneiro, etc., conhecimento este que por muito tempo foi ignorado. Este 
programa procura também investigar a possível inserção desse 
conhecimento na relação ensino-aprendizagem que se dá no espaço escolar. 
(DP21, p. 44). 
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Etnomatemática como proposta pedagógica – reunimos nessa categoria os 

trabalhos que, além de perceberem a Etnomatemática como um programa e/ou 

resgate da bagagem cultural, a definem mediante a expressão proposta pedagógica. 

(DP4, DP5, DA6, DA14, T1 e T5).  

“A Etnomatemática tem sido usada para além da pesquisa, pois também é 

empregada como uma proposta pedagógica para o ensino de Matemática” (T1, p. 13).  

 

No bojo dessas discussões, apresento também a Etnomatemática como um 
programa da Educação Matemática, voltado para uma postura contrária a 
“daqueles que não entendem que se constituem em um dos arranjos 
possíveis do ser humano, mas não o único ou, necessariamente, o correto” 
(CORTELLA, 2003, p. 51), o que a leva a ser caracterizada como uma 
proposta pedagógica para uma educação multicultural. (DA6, p. 41).  
 
Percebe-se que neste contexto, o tratamento de problema significativo para 
os alunos ao invés de situações sem contextualização, artificiais e repetitivas, 
fazem com que os alunos encontrem uma grande resistência, com o sistema 
tradicional de ensino. A proposta pedagógica da Etnomatemática segundo 
D’Ambrósio: É fazer na disciplina algo vivo, lidando com situações reais no 
tempo [agora] e no espaço [aqui] e, pela crítica, questionar [o aqui e o agora]. 
(D’AMBRÓSIO, 2001, p. 35) (DP4, p. 41).  

 

Verificamos que um dos trabalhos, embora posteriormente apresente a 

Etnomatemática como resgate da bagagem cultural, de início, defende sua utilização 

como método e, sobretudo, como ferramenta de trabalho em sala de aula. Nesse 

sentido, é pertinente repensarmos as limitações de uma compreensão da 

Etnomatemática como um mero método de ensino, conforme pontua Monteiro (1998):  

 

[...] a proposta pedagógica da Etnomatemática jamais poderá ser 
compreendida como um método ou um modelo de ensino que se aplica em 
sala de aula, ou ainda como uma “receita” para se ensinar matemática de 
forma motivada e/ou com sucesso. Isto é, o trabalho desenvolvido com um 
determinado grupo, dentro dessa perspectiva não poderá ser levado como 
modelo para um outro grupo, podendo, no máximo, ser tomado como apoio 
para diversificar as possibilidades de leitura sobre determinado tema. 
(MONTEIRO, 1998, p. 151).  

 

4.1.5 Circulação Intercoletiva dos elementos ativos do saber 

 

 Levando em consideração a Circulação Intercoletiva dos elementos ativos do 

saber, traçamos nas duas seções subsequentes uma análise do ensino de 

Matemática (ver 4.1.5.1) e ensino de Matemática na EJA (ver 4.1.5.2). 
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4.1.5.1 O Ensino de Matemática 
 

Gerar conhecimento acerca do objeto ensino de Matemática na EJA demanda 

o entendimento e a apropriação das ideias que circulam no CPEM. Nesse sentido, a 

CIntra é assaz importante, sendo possível, segundo Delizoicov (2004), pela 

publicação de artigos científicos e trabalhos em congressos. Entendemos, também, 

que essa circulação de ideias pode se dar a partir de livros, capítulos de livros, 

dissertações e teses.  

Buscamos nessa sessão caracterizar a CIntra relacionada aos elementos 

ativos do saber, abarcando os meios para essa circulação (Tabela 9), autores (Figura 

5) e suas produções (Figura 6). Para caracterizar a circulação de ideias a respeito do 

ensino de Matemática, os dados que apresentamos neste tópico consideram a 

presença de produções em no mínimo três pesquisas diferentes. Levando em conta 

esse critério, identificamos, no conjunto das 30 produções (dissertações e teses) 

analisadas, a recorrência de 34 produções, distribuídas por 18 autores.  

Nas dissertações e teses analisadas, identificamos a significativa utilização de 

livros (48%), seguidos de artigos (21%), capítulos de livros (18%), dissertações (12%) 

e teses (1%). 

 

Tabela 9 - Circulação Intracoletiva dos elementos ativos do saber (Ensino de Matemática) que 
empregam os meios livros, capítulos de livros, artigos, teses e dissertações 

Meio Quantidade Produção Frequência 

Livro (L)  32 P52 23 

P63, P104 17 

P83 14 

P84 12 

P49 8 

P51, P90, 7 

P54 6 

P57, P103 4 

P50, P60, P61, P75, P85,  P108 3 

P32, P38, P40,  P42, P53, P55,  P59, P78, 
P82, P87, P89, P92, P95,  P102,  P116 

2 

Artigo (A)   14   

P8 6 

P6 5 

P22, P31 4 

P4, P14, P15 3 

P1, P3, P5, P7, P9, P23, P25 2 

Capítulo de Livro (CL) 12 P132 5 

P123 4 

P120, P124,  P130, P133, P134, P137 3 
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P121, P122, P127,  P131 2 

Dissertação (D)   8 P152 3 

P138, P140, P142, P147, P151, P153 2 

Tese (T)  1 P157 3 

Fonte: A autora. 

 

Figura 5 - Autores empregados nas teses e dissertações (Ensino de Matemática) 

 

 

Fonte: A autora.  

 

No processo de apropriação das ideias circulantes no CPEM, a Figura 5, deixa 

explícito o uso expressivo de determinados autores (D’ AMBROSIO, U.; FONSECA, 

M.C; KINIJNIK, G. et. al.; MONTEIRO, A. et. al.; RIBEIRO, J. P. M. et. al.; 

SKOVSMOSE, O; FIORENTINI, D. et. al.; FANTINATO, M. C. C. B; FERREIRA, E. S; 

GERDES, P.), que estão presentes em uma faixa de 22% a 100% das produções 

científicas analisadas (dissertações e teses). 

É pertinente ressaltar que a frequência de emprego dos autores pelo coletivo 

de Pesquisadores em Educação Matemática (Figura 5) não está vinculada 

diretamente à uma única produção desses autores, mas ao conjunto de suas 

produções.  

O autor de P52, o livro mais empregado, é D’ Ambrosio. Contudo, o fato de 

esse autor estar presente em 100% das produções analisadas (teses e dissertações) 

não se deve apenas ao livro P52, mas, sim, a um conjunto de produções que incluem 

também livros, capítulos de livros e artigos.  

D' AMBROSIO   

FONSECA, M.C.
KINIJNIK,G. et. al.

MONTEIRO, A. et. al.
RIBEIRO, J.P.M. et. al 
SKOVSMOSE, O.

FIORENTINI, D. et. al. 
FANTINATO, M.C.C.B

FERREIRA, E. S
GERDES, P. 

POLYA, G.A. 
TOLEDO, M
CARVALHO, D. L 

STREET, B
FERREIRA M.K. L
BARWELL, R.
OLIVEIRA, C. J. 
RODRIGUES, T. D 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Quantidade de Pesquisas 
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A Figura 6 expõe um conjunto de 34 produções, que tratam especificamente do 

ensino de Matemática, que foram empregadas no mínimo três vezes no conjunto de 

pesquisas analisada. Partimos do entendimento de que essas produções são 

portadoras de elementos ativos do saber para estabelecer mediações com as 

conexões passivas. Através dessas produções, é possível fazermos um levantamento 

das ideias recorrentes que circulam no Coletivo de Pesquisadores Educação 

Matemática, de modo caracterizar mais um aspecto do matiz de pensamento do 

EPEM. 

Figura 6 - Produções científicas utilizadas pelo CPEM 

 

Nota: As cores presentes no gráfico desta figura fazem referência aos autores da Figura 5, a fim de 
possibilitar a relação entre o autor e suas produções.  
Fonte: A autora. 

 

Pela análise do grupo de produções indicadas na Figura 6 e seus autores, é 

possível estabelecer o conjunto de ideias que sinalizam as tendências temáticas que 

caracterizam a CIntra (Ensino de Matemática) no CPEM a saber: a) Etnomatemática, 

b) Ensino de Matemática; b) Práticas de numeramento e alfabetização matemática; c) 

Formação de professores. 
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a) Etnomatemática – o ensino de Matemática sob um viés cultural (P31, 

P51, P52, P54, P57, P60, P75, P83, P84, P104, P123, P124, P132, P133, P134, P6, 

P8, P22, P152. Autores: D’ AMBROSIO; FANTINATO, M. C. C. B; FERREIRA, M. K. 

L; GERDES, P.; KINIJNIK, G. e colaboradores; RIBEIRO, J. P. M e colaboradores; 

MONTEIRO, A.; OLIVEIRA, C. J.; STREET, B.; RODRIGUES, T. D.).     

b) Ensino de Matemática – aspectos históricos, políticos, metodológicos 

do ensino de Matemática e currículo (Produções: P49, P50, P63, P85, P90, P103, 

P108, P120, P4, P14, P15, P157. Autores: D’ AMBROSIO; FONSECA, M. C.; 

KINIJNIK, G. e colaboradores, MONTEIRO, A. e colaboradores; POLYA, G.; 

SKOVSMOSE, O.; BARWELL, R.; FERREIRA, E. S.; FIORENTINI, D. e 

colaboradores; CARVALHO, D. L.).   

c) Práticas de numeramento e alfabetização matemática – práticas de 

numeramento e alfabetização matemática na relação com os conhecimentos 

cotidianos e implicações curriculares (Produções: P130, P131, P137. Autores: 

KINIJNIK, G.; MENDES, J. R.; TOLEDO, M. E. R.). 

d) Formação de professores – P61 de autoria de Fiorentini e 

colaboradores. 

 

4.1.5.2 Ensino de Matemática na EJA 

 

Corroborando Fonseca (2007), acreditamos que o trabalho pedagógico na EJA 

estabelece um campo fértil de oportunidades e demandas de estudos dos processos 

de geração, organização, bem como de transmissão do conhecimento matemático. 

Verificamos que as dissertações e teses analisadas portam elementos ativos do saber 

que tratam especificamente da educação matemática na EJA.  

Pelos dados apresentados na Tabela 10, acerca dos meios empregados para 

veicular esses elementos ativos, é possível verificar a maior frequência de utilização 

ocorre pelas dissertações (39%), seguida de teses (23%).  

 

Tabela 10 - Circulação Intracoletiva dos elementos ativos do saber (Ensino de Matemática na EJA) 
que empregam os meios livros, capítulos de livros, artigos, teses e dissertações 

 
Meio Quantidade Produção Frequência 

Livro (L)  4 
 

P64 13 
P43 10 

P62 6 
P56 3 
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Artigo (A)  3 P13 5 

P16 3 

P17 2 

Capítulo de livro (CL) 3 P126 4 
P128 3 

P125 2 

Dissertação  10 
 

P145 3 
P139, P141, P143, P144, P146, P148, 

P149, P150, P154, P155 
2 

Tese 6 P159, P162 5 

P156 4 

P160 3 

P158, P161 2 

Fonte: A autora.  

 

Para caracterizar a circulação de ideias a respeito do ensino de Matemática na 

EJA, os dados que apresentamos consideram a presença de produções em no 

mínimo três pesquisas diferentes. Identificamos a recorrência de 12 produções, 

distribuídas por 7 autores. 

A Figura 7 mostra a centralidade no uso de determinados autores (FONSECA, 

M.C.; MONTEIRO, A.; FANTINATO, M. C. C.), estando presentes numa faixa de 48% 

a 93% das produções científicas analisadas (dissertações e teses). 

 

Figura 7 - Autores empregados nas teses e dissertações (Ensino de Matemática na EJA) 

            

 

Fonte: A autora.  
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Figura 8 - Produções científicas utilizadas sobre o ensino de Matemática na EJA 

 

 

             Fonte: A autora.  

 

A produção P64 (de autoria de Fonseca, M. C.) aborda as especificidades, 

desafios e contribuições da educação matemática na EJA, sendo utilizada nas 

pesquisas analisadas, na maioria dos casos para abordar as especificidades desse 

ensino. 

A Figura 8 apresenta as produções científicas que veiculam elementos ativos 

do saber empregados pelas pesquisas analisadas que apresentam os elementos 

ativos do saber sobre: a) Ensino de Matemática e b) Etnomatemática.  

a) Ensino de Matemática – tratamento dado ao conhecimento prévio dos 

educandos, relações geracionais, estratégias de registro utilizadas pelos alunos nas 

aulas, currículo, especificidades, desafios e potencialidades do ensino de Matemática 

na EJA, aspectos políticos e metodológicos (Produções: P56, P62, P64, P128, P16, 

P145, P160, P162, P43. Autores: DUARTE, N.; FONSECA, M. C.; FARIA, J.; 

CARRAHER, T. N. e TOLEDO, M. E. R.). 

b) Etnomatemática – ensino de Matemática na EJA sob um viés cultural 

(Produções: P126, P13, P156, P159. Autores: FANTINATO, M. C. C.; DUARTE, N.). 

A EJA por não ser objeto de investigação próprio do CPEM, acaba por 

desencadear uma Circulação Intercoletiva (CInter), uma vez que o ensino de 

Matemática na EJA, enquanto uma conexão passiva/elemento de resistência a ser 

compreendido, exige a mediação com elementos ativos do saber sobre a EJA, 

processos de aprendizagem, teorias da educação, políticas, aspectos filosóficos da 

P64
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P62
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educação e ensino de Matemática, gerando nesse processo novos conhecimentos 

que passam a compor o EPEM, promovendo assim, a sua extensão. 

Pelos dados da Tabela 11, acerca dos meios empregados para veicular esses 

elementos ativos, identificamos a significativa utilização de livros (74%). 

 

Tabela 11 - Circulação Intercoletiva dos elementos ativos do saber (Educação) que empregam os 
meios livros, artigos e capítulos de livros 

Meio  Quantidade Produção Frequência 

Livro (L)  51 
 

P34 22 
P71 18 
P33 9 

P109 8 

P70 7 

P93, P115 6 
P94 5 

P45, P67, P77 4 

P35, P46, P72, P73, P74,  
P91, P98, P107, P111, P112, 

P113, P117, P118 

3 

P36, P37, P39, P41, P44, P47, 
P48, P58, P65, P66, P68, P69, 
P76, P79, P80, P81, P86, P88, 
P96, P99. P100, P101, P105, 

P106, P110, P114, P119 

2 

Artigo (A)  14 P24 8 

P20, P27 5 

P2, P12 3 

P10, P11, P18, P19, P21,  
P26, P28, P29, P30 

2 

Capítulo de Livro (CL) 4 P127, P129, P135, P136 2 

Fonte: A autora. 

 

Para caracterizar essa circulação de ideias, os dados que apresentamos 

consideram a presença de produções em no mínimo três pesquisas diferentes. 

Identificamos a recorrência de 29 produções, distribuídas por 19 autores. 
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Figura 9 - Autores empregados nas teses e dissertações (Educação) 

 

           Fonte: A autora.  

 

Figura 10 - Produções científicas utilizadas pelo CPEM que não abordam especificamente o ensino 
dessa disciplina 

 
  Fonte: A autora.  

 

No processo de apropriação das ideias circulantes sobre os aspectos políticos, 

currículo, teorias da aprendizagem, formação de professores, alfabetização e 

letramento, teorias da aprendizagem, etc., o CPEM tem usado com frequência 
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determinados autores, dos quais é pertinente destacarmos Paulo Freire, que esteve 

presente em 93% dos trabalhos analisados, abordando o caráter político da educação 

de jovens e adultos. 

A análise do grupo de produções indicadas na Figura 10 e seus autores, 

permite estabelecer o conjunto de ideias que sinalizam as tendências temáticas que 

caracterizam a CInter no CPEM, a saber: a) Educação de jovens e adultos, b) Teorias 

da aprendizagem; b) Alfabetização e letramento; c) Formação de professores. 

a) Educação de jovens e adultos – aspectos políticos, metodológicos, 

curriculares e inclusão na EJA (Produções: P33, P34, P35, P45, P46, P67, P70, P71, 

P72, P73, P74, P77, P93, P98, P107, P109, P113, P2, P12, P20, P24, P27. Autores: 

FREIRE, P.; ALBERNAZ, J. M. e colaboradores; CERTEAU, M.; GEERTZ, C.; 

GOODSON, I. F.; MORIN, E. e colaboradores; PAIVA, J. e colaboradores; SILVIA T. 

T.; SOARES, L.; STREET, B.; ARROYO, M.; DI PIERRO, M. C.; HADDAD. S. e 

colaboradores; KOHL, M.). 

b) Teorias da aprendizagem – aspectos teóricos da aprendizagem 

(Produções: P91, P117, P118. Autores: MOREIRA, M. A.; VYGOTSKY, L. S.).  

c) Alfabetização e letramento – (Produções: P111, P112. Autores: 

SOARES, M.). 

d) Formação de professores – formação geral de professores para 

atuarem na educação de jovens e adultos. (Produção: P115, P94. Autores: TARDIF, 

M. e colaboradores; NÓVOA, A.). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Essa dissertação teve como objeto de investigação as teses e dissertações que 

versam sobre a Etnomatemática na EJA (1996-2018) a fim de caracterizar e 

compreender as práticas e as ideias que circulam no coletivo envolvido com essa 

produção. Além de inventariar esses trabalhos, realizou-se ainda uma análise de 

cunho epistêmico, pautada nos pressupostos de Ludwik Fleck, que junto à ideias de 

seus comentadores ofereceu categorias analíticas que possibilitaram a resposta das 

seguintes perguntas: a) Institucionalizada como modalidade da Educação Básica com 

a Lei nº 9.394/96, a partir desse marco, quais são os aspectos que despertam o 

interesse intelectual de um coletivo para produzir conhecimento sobre o ensino de 

Matemática na EJA sob o viés da Etnomatemática? b) Ao considerar que o problema, 

foco temático, objetivos, aspectos metodológicos e a distribuição (espaço-tempo) 

como determinações da atividade científica, quais são os traços estilísticos que 

caracterizam as teses e dissertações sobre o ensino de Matemática na EJA sob o viés 

da Etnomatemática? 

Verificou-se a existência de uma assimetria no que tange à distribuição 

geográfica da produção científica sobre a Etnomatemática na EJA, sendo que a maior 

parte da produção concentra-se na região Sudeste. Não encontramos trabalho 

produzido na região Norte, o que se justifica, em partes, pela irregularidade na 

distribuição da pós-graduação no Brasil.  

Constatou-se ainda que as pesquisas sobre o ensino de Matemática na EJA, 

sob uma perspectiva Etnomatemática, não vêm sendo desenvolvidas unicamente 

dentro de programas diretamente ligados ao Ensino de Matemática, mas também 

naqueles que discutem educação de maneira mais ampla.  

Segundo nossa análise, a primeira investigação nesse viés ocorreu em 1998, 

dois anos após a institucionalização da EJA como modalidade da Educação Básica 

(Lei n° 9.394/96-LDB). Essa institucionalização exigiu uma nova maneira de se 

organizar o processo de ensino e aprendizagem a partir das especificidades da EJA. 

Desse modo, para a atividade de ensino de Matemática, houve elementos que se 

colocaram como resistentes às atividades já desenvolvidas (conexões passivas), ou 

seja, os professores de Matemática, mediante continuidade de suas formações em 
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nível de mestrado e doutorado, portaram e problematizaram conexões passivas que 

por vez foram mediadas pelos elementos ativos dos saber presentes no Estilo de 

Pensamento Educação Matemática (EPEM). 

A partir da sistematização dos dados, a presente investigação indica que a 

pesquisa sobre o ensino de Matemática na EJA, na perspectiva da Etnomatemática 

apresenta uma tendência e está relacionada à produção de conhecimento a partir de 

problemas que estão relacionados às atividades do CExo dos leigos (alunos).  

Identificamos a existência dos seguintes focos temáticos nas pesquisas: Ensino, 

Currículo, Professor e Educando. É pertinente ressaltar o número considerável de 

pesquisas que se ocupam do foco temático Ensino/ Aspectos Metodológicos e o fato 

de sua maioria ter sido produzida no âmbito de mestrados profissionais.  

Dada as potencialidades do Programa Etnomatemática na superação da 

fragmentação do conhecimento na perspectiva de uma educação transdisciplinar, 

surpreendeu-nos o fato de poucas pesquisas se ocuparem dessas discussões. No 

recorte por nós estudado, encontramos apenas 3 trabalhos que discutiram, ainda que 

timidamente, as contribuições da Etnomatemática no repensar curricular na EJA.  

No que tange às intencionalidades da produção científica, ficou clara a 

centralidade quantitativa referente aos objetivos compreensivos. Observamos que 

parece haver um alinhamento entre os projetos formativos dos mestrados 

(acadêmicos e profissionais) com os objetivos priorizados pelas investigações, uma 

vez que a maioria das dissertações com objetivos compreensivos foram produzidas 

em mestrados acadêmicos, enquanto todas com objetivos propositivos são frutos de 

mestrados profissionais.    

Sinaliza-se ao CPEM a importância da implementação de estudos sobre o 

projeto formativo proposto nas resoluções que fundamentam os mestrados e 

doutorados profissionais, visando uma compreensão mais ampla da natureza político-

pedagógica dos elementos ativos do saber gerados a partir desses programas e que 

consequentemente se agregam ao EPEM.  

Ao analisar os aspectos metodológicos (abordagens, instrumentos e 

procedimentos de análise) compartilhados no CPEM, verificou-se que os participantes 

desse coletivo preocupam-se em descrever as metodologias empregadas em 

detrimento das bases filosóficas/epistemológicas que subsidiaram o desenvolvimento 

de suas investigações. Com relação às abordagens, as pesquisas são em sua maioria 

de cunho qualitativo, destacando-se o uso de questionários, observações, entrevistas, 



74 
 

entrevistas semiestruturadas e diário-campo. Os procedimentos analíticos centraram-

se na categorização.  

Ainda que não se tenha realizado a análise verticalizada dos fundamentos 

filosóficos dos aspectos metodológicos, nossa investigação indica para o CPEM a 

necessidade de pesquisas que se voltem a esse objeto, uma vez que proporcionaria 

ao coletivo melhor entendimento acerca da epistemologia de base que fundamenta a 

investigação na Educação Matemática.    

Visando à compreensão e caracterização das ideias que circulam no CPEM e 

que compõem, portanto, o EPEM, as análises contidas no Capítulo III desenvolveram-

se mediante o seguinte questionamento: Entendidas como elementos estruturantes 

do objeto “ Etnomatemática na EJA”, que concepções de EJA, público da modalidade 

e Etnomatemática são veiculadas pela produção científica analisada?  

Compreende-se que essas questões são elementos determinantes para o 

ensino de Matemática na EJA, uma vez que não basta apenas ter consciência do que 

se ensina, a quem se ensina e com qual finalidade. Assim, investigar o ensino de 

Matemática na EJA não deveria se dar de modo alheio a essas problemáticas, visto 

que a partir delas, é possível a compreensão da intencionalidade político-pedagógica 

da produção do conhecimento.    

É imprescindível que o coletivo de pesquisadores que se dedicam a produção 

do conhecimento acerca do ensino de Matemática na EJA posicione-se nessa 

perspectiva – para que os elementos ativos do saber não venham a respaldar 

processos de marginalização institucionalizada, uma vez que os educandos da EJA 

devem ser o ponto central dessas produções.   

Mesmo não sendo o objetivo desse trabalho, a análise das teses e dissertações 

permitiu-nos inferir a necessidade de implementar discussões sobre a EJA nas 

licenciaturas. Não encontramos apontamentos dos autores que nos permitissem a 

compreensão de que eles realizaram algum tipo de estudo dessa modalidade ainda 

na formação inicial. Pelo contrário, muitos trabalhos apontaram essa urgente 

necessidade formativa. Corroboramos esse entendimento, dado que se a EJA é uma 

modalidade própria, com todas as suas especificidades, por que os professores que 

atuarão na modalidade não recebem uma formação que leve em consideração essas 

mesmas especificidades? 
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Com todos os apontamentos feitos até aqui, espera-se que esse trabalho possa 

contribuir para a obtenção de elementos que propiciem subsídios para a discussão 

sobre as relações entre a Etnomatemática e EJA.  
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APÊNDICE A – Instituições de Ensino Superior brasileiras com Programas de Pós-
Graduação em Educação, Educação Matemática e/ou Educação em Ciências e 

Matemática consultadas para o levantamento de dissertações e teses 
 

SIGLA IES P/PV 
* 

CEFET-MG Centro Federal de Educação Tecnológica e Minas Gerais  P 

CEFET- RJ  Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro   P 

CUML Centro  Universitário Moura Lacerda   PV 

FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz   P 

FUFSE  Fundação Universidade federal de Sergipe P 

IFES Instituto federal do Espírito Santo  P 

IFGOIÁS Instituto Federal de Goiás  P 

IFRJ Instituto Federal do Rio de Janeiro  P 

PUC-CAMP Pontifícia Universidade Católica de Campinas  PV 

PUC-GO Pontifícia Universidade Católica de Goiás  PV 

PUC-MG Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  PV 

PUC-RS Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul  PV 

PUC- SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PV 

UCB Universidade Católica de Brasília  PV 

UCDB Universidade Católica Dom Bosco  PV 

UCP Universidade Católica de Petrópolis  PV 

UEA Universidade do Estado do Amazonas  P 

UECE Universidade Estadual do Ceará  P 

UEFS Universidade Estadual de Feira de Santana  P 

UEG Universidade Estadual de Goiás  P 

UEL Universidade Estadual de Londrina  P 

UEM Universidade Estadual de Maringá  P 

UEMG Universidade Estadual de Minas Gerais  P 

UEMS Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul  P 

UEPB Universidade Estadual de Paraíba  P 

UEPG Universidade Estadual de Ponta Grossa  P 

UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro  P 

UERR Universidade Estadual de Roraima  P 

UESB Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia P 

UESC Universidade Estadual de Santa Catarina  P 

UFAL Universidade Federal de Alagoas  P 

UFBA Universidade Federal da Bahia  P 

UFCE Universidade Federal do Ceará  P 

UFES Universidade Federal do Espírito Santo  P 

UFF Universidade Federal Fluminense  P 

UFG Universidade Federal de Goiás  P 

UFJF Universidade Federal de Juiz de Fora P 

UFLA Universidade Federal de Lavras  P 

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais  P 

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  P 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso  P 

UFOP Universidade Federal de Ouro Preto  P 

UFPA Universidade Federal do Pará  P 

UFPB Universidade Federal da Paraíba  P 

UFPE Universidade Federal do Pernambuco  P 

UFPEL Universidade Federal de Pelotas  P 

UFPI Universidade Federal do Piauí  P 

UFPR Universidade Federal do Paraná  P 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro  P 

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte  P 

UFRPE Universidade Federal Rural do Pernambuco  P 
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UFSCAR Universidade Federal de São Carlos P 

UFSJ Universidade Federal de São João Del-Rei  P 

UFSM Universidade Federal de Santa Maria  P 

UFU Universidade Federal de Uberlândia  P 

UFV Universidade Federal de Viçosa  P 

ULBRA Universidade Luterana do Brasil  PV 

UNB Universidade de Brasília  P 

UNEB Universidade do Estado da Bahia  P 

UNESP- 
Araraquara 

Universidade Estadual Paulista – Araraquara  
 

P 

UNESP- Bauru Universidade Estadual Paulista – Bauru  P 

UNESP- Marília  Universidade Estadual Paulista – Marília  P 

UNESP-  Pres. 
Prudente  

Universidade Estadual Paulista – Pres. Prudente  P 

UNESP- Rio Claro Universidade Estadual Paulista – Rio Claro  P 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas  P 

UNICID Universidade Cidade de São Paulo  PV 

UNICSUL Universidade Cruzeiro do Sul  PV 

UNIFEI Universidade Federal de Itajubá  P 

UNIGRANRIO Universidade do Grande Rio  PV 

UNILASALLE Centro Universitário La Salle  PV 

UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba  PV 

UNINOVE Universidade Nove de Julho  PV 

UNIOESTE  Universidade do Oeste do Paraná  P 

UNIPAMPA  Universidade Federal do Pampa  P 

UNIRIO  Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro  P 

UNISC Universidade Santa Cruz do Sul  PV 

UNISINOS  Universidade do Vale do Rio dos Sinos  PV  

UNISO  Universidade de Sorocaba  PV 

UNIUBI  Universidade de Uberaba  PV 

UNIVAS  Universidade Vale do Sapucaí  PV 

UNIVASTE  Fundação Vale do Taquari de Educação e Des. Social  PV 

UNOESTE  Universidade do Oeste Paulista  PV 

USP- Ribeirão 
Preto  

Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto  P 

USP- São Paulo Universidade de São Paulo – São Paulo  P 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná  P 

UTP Universidade Tuiuti do Paraná  PV 

Fonte: A autora  
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APÊNDICE B – Grade para análise das Dissertações e Teses 

 

Itens p/ análise Arquivo: (dissertação ou tese)   
Autor:  
Pesquisa: (Título do trabalho)  
Orientador:  
Nome do Programa de Pós-Graduação  

 

Dissertação/Tese  

Região 
Geográfica  
Estado – 
Instituição  
Ano – Cod. 
Trabalho  

Problema da Pesquisa   

Objetivos   

Metodologia   

Foco temático    

Enfoque 
epistemológico  

  

Instrumentos de 
pesquisa  

  

Procedimentos de 
análise  

  

Considerações   

EJA (características, 
definições, 
compreensões, 
especificidades) 

  

Público da EJA 
(características)  

 
 
 

 

Etnomatemática     

Comentários    

Fonte: A autora 
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APÊNDICE C – Excertos 
 
 
(DP1) - CARREIRA, Leandro Sopeletto. Tópicos de matemática discreta: uma proposta para a 

educação de jovens e adultos sob a perspectivada etnomatemática. Campos Goytacazes-RJ, 2014. 59 

f. Dissertação ( Profmat). Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro Campos dos 

Goytacazes – RJ (Orientador: Mikhail Vishnevskii Petrovich ).  

 

Em suas atividades diárias, o ser humano pratica o saber informal, muitas vezes de forma inconsciente, 
lançando mão de estratégias diferentes para os mais diversos tipos de problemas. Quando falamos em 
matemática, pensamos imediatamente em um conjunto de fórmulas e teoremas, ou em contas muito 
complicadas. Na verdade, a matemática está presente nas atitudes mais simples e corriqueiras do dia 
a dia, como, por exemplo, juntar algumas moedas para pagar uma passagem, analisar e comparar os 
preços para decidir se compensa levar o shampoo de 200ml ou 400ml, na simetria e aerodinâmica dos 
instrumentos de caça dos índios, na habilidade que um feirante usa a balança de pratos e seus pesos. 
Enfim, são inúmeras as situações onde o saber matemático se faz presente na vida do homem e cada 
grupo se apropria e aperfeiçoa esses saberes de acordo com suas necessidades. Este trabalho tem 
como principal objetivo desenvolver e aplicar uma proposta para o ensino de alguns tópicos da 
matemática discreta sob a perspectiva da Etnomatemática, em turmas de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), estabelecendo um elo entre as experiências cotidianas trazidas por esses alunos e os 
saberes historicamente acumulados da humanidade. Foi utilizada, com o fim de obter dados 
importantes sobre o perfil do público em estudo, uma pesquisa qualitativa. Esse levantamento foi feito 
com alunos de uma instituição pública de ensino, por meio de um questionário investigativo. Com a 
análise dos dados, pode-se observar que trata-se de um público diferenciado e diversificado; pessoas 
de faixas etárias distintas e objetivos diversos. A fim de tornar os conteúdos abordados mais próximos 
das realidades dos alunos, foram adotadas atividades com situações cotidianas. Além disso, foi 
confeccionado um dominó de números racionais. Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos; 
Matemática Discreta; Etnomatemática; Proporção; Porcentagem; Matemática Financeira. 
 
 
(DP2)-  JÚNIOR, Valdo da Silva Ramos. A geometria na educação de jovens e adultos: uma 
experiência com alunos que atuam na construção civil. Seropédica- RJ, 2015. 63f. Dissertação 
(Profmat). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. (Orientadora: Eulina Coutinho Silva do 
Nascimento)    

A presente dissertação tem o objetivo de abordar aspectos que levantem questionamentos a respeito 
da prática de os conteúdos de geometria serem relegados a segundo plano nas aulas de matemática, 
e em particular na modalidade educação de jovens e adultos (EJA). Com o intuito de mostrar o quão 
importante é o conhecimento de geometria para os alunos, buscamos fazer associações entre os 
conhecimentos geométricos dos alunos que atuam na construção civil, com a utilização de seus 
conceitos e a aplicabilidade no ambiente de trabalho. Dessa forma, foram realizadas entrevistas com 
alunos do ensino médio da EJA que utilizam geometria em suas atividades laborais, visando 
compreender seus saberes informais, com o intuito de justificar a necessidade de que seja enfatizado 
o ensino dessa parte importante da matemática. A partir dos resultados encontrados, concluímos que 
a formalização de conceitos é de suma importância para os discentes. Durante todo o trabalho 
discorreremos sobre o papel mediador do professor nessa modalidade de ensino, bem como a 
contribuição da etnomatemática, na perspectiva de encontrarmos aspectos mais amplos que auxiliem 
nos processos de ensino e de aprendizagem. Palavras-chave: Ensino de geometria, Educação de 
jovens e adultos, Construção civil, Etnomatemática.  
 
 
(DA3) -  BORTOLLINI, Veridiana Rabaioli. Aprendizagem de geometria a partir de saberes, 
vivências e interações de alunos da EJA numa escola pública. Porto Alegre-RS, 2012. 70f. 

Dissertação (Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática). Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. (Orientadora: Regina Maria Rabello Borges)  
 
A pesquisa apresentada nessa dissertação buscou colaborar para a qualificação do ensino na 
Educação de Jovens e Adultos por meio da utilização de estratégias didáticas que permitam reconhecer 
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e valorizar os saberes, vivências e interações entre o grupo envolvido, colaborando para uma 
aprendizagem significativa. Foi realizada com alunos da EJA, que possuem um conhecimento empírico 
de Matemática, utilizado por eles na realização das atividades do dia-a-dia. Partiu do seguinte 
problema: Como o reconhecimento dos saberes prévios de alunos do PROEJA sobre Geometria pode 
contribuir à construção de novos conhecimentos? O objetivo foi compreender como o reconhecimento 
e a valorização desses saberes podem contribuir para que ampliem os seus conhecimentos. Para 
realizar a pesquisa foi desenvolvida uma proposta metodológica focada na Geometria, que envolveu a 
idealização de um empreendimento. Nele os educandos desenvolveram diversas etapas, que incluiu 
desde o planejamento da obra, planta-baixa, pesquisa de custos e construção de uma maquete. Os 
instrumentos de pesquisa utilizados incluíram um questionário para reconhecimento dos saberes 
prévios, anotações nos diários de aula, análise da avaliação realizada pelos alunos sobre o trabalho 
realizado e uma entrevista semiestruturada com um grupo de alunos. A análise dos dados evidenciou 
que a utilização de estratégias de ensino que desafiem o aluno a relacionar os conhecimentos 
construídos ao longo de suas vivências àqueles desenvolvidos na prática escolar permite uma 
aprendizagem significativa. Evidenciou, também, a motivação, o protagonismo e a interação entre os 
sujeitos, indicando que as estratégias de ensino utilizadas contribuíram para o desenvolvimento do 
espírito crítico e da autoestima positiva dos educandos, além de permitir que compreendam melhor sua 
realidade. Palavras- chave: Ensino de EJA, Ensino de Geometria, Aprendizagem Significativa. 
 
 
 
(DP4)- SILVA,  Joelson dos Santos. O uso de situações cotidianas em problemas matemáticos na 
educação de jovens e adultos da E.E.E.F. M Nestor Gomes. Ilheus- BA, 2018. 74f. Dissertação 

(Profmat). Universidade Estadual de Santa Cruz. (Orientador: Romenique da Rocha Silva).  

O presente estudo é uma pesquisa-ação que mostra uma análise qualitativa e etnográfica sobre os 
problemas cotidianos da matemática enfrentados por estudantes jovens e adultos. Os problemas 
matemáticos envolvidos na pesquisa diziam respeito ao plantio de pimenta do reino e café. Os métodos 
utilizados foram a aplicação de três questionários e um diário de campo de observações. Além disso, 
o presente trabalho apresenta uma revisão sobre a Educação de Jovens e Adultos, o conhecido 
educador Paulo Freire e a História do Plantio da Pimenta do reino e do Café Conilon. Os resultados 
demonstraram que o comportamento dos alunos mudou de uma participação sutil em um sistema 
tradicional de educação para um comportamento muito interativo. Estes resultados confirmam os 
pensamentos de Paulo Freire sobre um ensino baseado em uma partilha de conhecimento. O resultado 
aponta para a necessidade de uma crítica contra o padrão educacional e aponta para a necessidade 
de solidariedade com as pessoas que não tiveram a oportunidade de terminar a escola no período 
regular. Concluímos que a partilha de conhecimento e parceria é necessária com esses alunos, a fim 
de uma educação mais justa, produtiva e saudável. Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, 

Paulo Freire, Resolução de problemas, Etnomatemática.  
 
 
(DP5)- PANCIERA, Letícia Menezes. A etnomatemática e os saberes cotidianos dos alunos da 
educação de jovens e adultos. Santa Maria- RS, 2007. 135f. Dissertação (Curso de Mestrado 
Profissionalizante em Ensino de Física e de Matemática). Centro Universitário Franciscano 
(Orientadora: Maria Arleth Pereira).  

Este trabalho é resultado de um estudo que envolveu um relato de experiência com o emprego da 
abordagem Etnomatemática. A temática centrou-se nos valores das práticas vivenciadas pelos alunos 
da etapa cinco da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de uma escola estadual, da região central do 
Rio Grande do Sul. O objetivo neste foi desenvolver, analisar e interpretar a inter-relação dos conceitos 
matemáticos, trabalhados em sala de aula e aprendidos pelos alunos, a partir das diferentes situações 
vivenciadas por esses jovens adultos em seus ambientes de trabalho e de seus interesses. Neste 
estudo, trazemos as questões dos afazeres e da vivência cotidiana em geral para sala de aula, 
envolvendo os diferentes saberes matemáticos e valores profissionais construídos por esses alunos, 
enquanto trabalhadores, a fim de estabelecer a conexão com o conhecimento matemático construído 
e elaborado pela base científica. O processo metodológico caracterizou-se pela análise teórica, 
questionário, observação participante e pela entrevista semi-estruturada com os alunos. Esses 
procedimentos foram significativos para a análise do desenvolvimento da experiência pedagógica 
desenvolvida neste contexto. As evidências registradas revelam que o conhecimento matemático do 
ponto de vista cognitivo, quando conectado com o saber fazer de um grupo profissional, valoriza o 
aluno como sujeito e acrescenta-lhe valores culturais. Os resultados confirmaram que é possível 
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relacionar o conhecimento matemático, construído no contexto do saber da experiência de um grupo 
social, ao modo de compreender e explicar as relações quanti-qualitativas. A Etnomatemática, por meio 
de suas múltiplas possibilidades, pode contribuir para a construção de uma aprendizagem significativa 
e uma prática pedagógica transformadora. Para a nossa experiência, como professora e pesquisadora 
da EJA, foi possível fortalecer a nossa prática, a partir de várias situações vivenciadas durante as 
experiências realizadas nesse contexto. Palavras-chave: Etnomatemática. Saber cotidiano. 
Ambientes de trabalho. Aprendizagem significativa. EJA. 
 
 
(DA6) TOPÁZIO, Joseane de Almeida. Trabalhadoras domésticas em um condomínio de Salvador: 
saberes e fazeres matemáticos em suas histórias de vida . Salvador-BA, 2007. 118f. Dissertação 
(Programa de Pós- Graduação: Educação e Contemporaneidade). Universidade do Estado da Bahia. 
(Orientadora: Kátia Maria Santos Mota) 
 
Nesta investigação, desenvolvo uma pesquisa em História Oral Temática com 5 mulheres analfabetas 
e semi-analfabetas que estão fora da escola, trabalhadoras domésticas de um condomínio de classe 
média em Salvador. A pesquisa enfoca as suas práticas e eventos de letramento matemático, bem 
como seus desejos e intenções em relação a novos saberes (formais, informais e não formais). Desses 
desejos emerge o saber ler e escrever como condição para o exercício da cidadania plena, excluindo 
os conhecimentos matemáticos escolares, pois acreditam que estes são adquiridos através das 
atividades cotidianas. Os relatos foram analisados a partir das seguintes categorias identificadas na 
pesquisa: significados da matemática; usos funcionais dos seus saberes matemáticos, estratégias de 
cálculo oral e desejos e intenções por novos saberes. Trago na minha discussão a Etnomatemática na 
perspectiva contemporânea de uma educação multicultural, a qual promove a inclusão dos saberes 
populares como força propulsora para a construção de práticas curriculares. Nesse sentido, o presente 
estudo traz reflexões e posturas pedagógicas direcionadas para o ensino da matemática na educação 
de jovens e adultos. Palavras-chaves: Educação multicultural; Etnomatemática; Educação de Jovens 

e Adultos; Letramento. 
 
 
(DA7)-  Cherini , Claudinéia Passarelli. A prática social da culinária: algumas reflexões na construção 

curricular da matemática na educação de jovens e adultos. Itatiba – SP, 2007. 168f. Dissertação 
(Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação). Universidade São Francisco. (Orientadora: 
Alexandrina Monteiro). 

A presente dissertação discute a prática social da culinária de um grupo de alunos da EJA que estudam 
numa escola pública municipal na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. O objetivo é analisar 
a prática social da culinária na perspectiva da Etnomatemática, visando contribuir para uma discussão 
curricular da matemática na Educação de Jovens e Adultos. A abordagem metodológica utilizada foi 
qualitativa e usou procedimentos de questionários e entrevistas. Participaram como sujeitos de 
pesquisa quatro alunos. O arcabouço teórico está alicerçado no campo da Etnomatemática e das 
teorias curriculares críticas. Nossas análises apontam que o ensino da matemática na Educação de 
Jovens e Adultos, ao valorizar apenas a matemática escolar e excluir a matemática produzida em outras 
práticas, como a prática da culinária, limita o envolvimento e a participação de muitos alunos no 
processo de escolarização. Daí deriva a exclusão não apenas de saberes, mas também dos sujeitos 
que os produzem. Defendemos, a partir disso, que o currículo da Matemática escolar passe a 
considerar saberes produzidos em outras práticas sociais, a partir da discussão e da valorização dos 
procedimentos e das linguagens e que os constituem. Palavras-chave: Etnomatemática; prática social 

da culinária; Educação de Jovens e Adultos; currículo. 
 
(DA8) - GILS,  André Luiz. Contribuições da Etnomatemática para a Educação de Jovens e 
Adultos - EJA para a Formação de Professores.  Niterói  - RJ, 2010. 171f. Dissertação (Programa 

de Pós-Graduação em Educação). Universidade Federal Fluminense. (Orientador: Maria Cecilia de 
Castello Branco Fantinato.)  

O presente trabalho está inserido na linha de pesquisa Ciências, Sociedade e Educação do curso de 
Mestrado em Educação, da Universidade Federal Fluminense. Este busca investigar as contribuições 
da perspectiva da Etnomatemática para a Educação de Jovens e Adultos e para a formação de 
professores. Foi realizado para isto um estudo de caso com um grupo de professores de Matemática, 
da zona oeste do Rio de Janeiro, integrantes do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 
da Secretaria Municipal de Educação deste estado. O trabalho tem por objetivo considerar a 
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necessidade de reflexão sobre as práticas dos professores desse Programa, apontando para uma 
formação mais específica destes, tomando como referência as reflexões sobre os saberes docentes e 
discentes e a importância destes para os estudos em educação matemática. Utilizou-se entrevistas 
como instrumento metodológico principal de coleta de dados. A análise das mesmas apontou, 
principalmente, para seis temas de análise: As marcas da formação inicial para as práticas docentes 
na EJA; O descompasso da formação inicial para os professores da EJA; O papel do professor na 
permanência e interesse dos alunos da EJA; Legitimando saberes em via de “mão-dupla”; Falando a 
mesma língua; e, Contribuições da formação continuada para a prática docente na EJA. Os resultados 
da análise puderam indicar o quanto as contribuições culturais proporcionadas pela Etnomatemática, 
podem ajudar a Educação de Jovens e Adultos e a formação docente. A pesquisa aponta para 
convergências entre a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Popular, os saberes docentes e a 
Etnomatemática apoiando-se nas entrevistas realizadas. Palavras-chave: Educação de Jovens e 
Adultos; Formação de professores e Etnomatemática     
 

(DA9) - BRUNELLI,  Osineia Albina. Concepções de EJA, de ensino e de aprendizagem de 
matemática de formadores de professores e suas implicações na oferta de formação continuada 
para docentes de matemática. CUIABÁ-MT, 2012.288f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação 

em Educação). Universidade Federal de Mato Grosso.(Orientadora: Marta Maria Pontin Darsie)   

O trabalho que apresentamos é referente a uma pesquisa que tem por objetivo investigar e 
compreender quais são as concepções de Educação de Jovens e Adultos, de ensino e de 
aprendizagem de matemática dos professores formadores dos CEFAPROs (Centros de Formação e 
Atualização dos Profissionais da Educação Básica). Tais concepções são relatadas em suas falas e 
em seus registros ao planejarem a formação dirigida aos professores de matemática que atuam na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). A pesquisa se desenvolveu tendo como foco a seguinte questão: 
em quais concepções de EJA, de ensino e de aprendizagem de matemática os formadores de 
professores do CEFAPROs se fundamentam para organizarem a formação continuada dos 
docentes de matemática que atuam na EJA? Nesta pesquisa defendemos uma concepção de 

Educação de Jovens e Adultos com as finalidades reparadora, equalizadora e qualificadora. 
Explicitamos o entendimento de que esta modalidade de ensino deve considerar as especificidades e 
diversidades de seus sujeitos. Evidenciamos a necessidade de uma EJA que compreenda que a 
educação é um direito de todos e que deve acontecer ao longo da vida. Para a construção desta 
discussão nos fundamentamos nos seguintes autores: Haddad (1994, 2001, 2002, 2009), Fonseca 
(2005), Di Pierro (2004, 2005, 2008), Freire (1981, 1987, 1996, 2001, 2008), etc. Posicionamo-nos 
também em defesa de um ensino de matemática que valoriza a construção de estratégias de resolução 
de problemas, que busca incentivar a criatividade, a iniciativa pessoal, as atividades em grupo, que 
procura trabalhar no sentido de promover a autonomia e que contribua significativamente para a 
formação dos sujeitos da EJA. Para a construção desta categoria conceitual nos apoiamos nos 
seguintes teóricos: D‘Ambrosio (1994, 2005), Fiorentini (1995, 2003), Pontes (1982, 1992), Darsie 
(1999) entre outros. Defendemos ainda que toda formação continuada deve contemplar a dimensão 
social da EJA. No início ela deve ser geral abarcando toda a Proposta Curricular da EJA para 
proporcionar uma melhor compreensão da modalidade. Em seguida, deve-se chegar a um contexto 
mais específico, que é a questão metodológica de cada disciplina ou área do conhecimento. Assim, 
para esta construção, dialogamos com os seguintes autores: Gonçalves (2000), Imbernon (2000), 
Nóvoa (1992, 2009), Perrenoud (2003) entre outros. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa 
de análise interpretativa, teoricamente fundamentada em Bogdan & Biklen (1994), Ludke & André 
(2004) e etc. Os dados foram coletados através de questionários e entrevistas semi-estruturadas. A 
coleta de dados aconteceu no interior de três CEFAPROs e os sujeitos foram quatro formadores de 
professores de matemática lotados nesses Centros. A importância desse trabalho se revela, sobretudo, 
pela busca de caminhos que indiquem como acontece a formação continuada dos professores de 
matemática que atuam na EJA na rede pública estadual de Mato Grosso. A partir do referencial teórico 
citado e dos dados coletados, instituímos como categorias de análise, a perspectiva tradicional e 
emancipadora de educação. Em resposta a problemática desta investigação, concluímos que os 
formadores apresentam concepções emancipadoras de EJA. Suas concepções de ensino e de 
aprendizagem de matemática transitam entre as perspectivas tradicional e emancipadora, mantendo 
certa tendência para a perspectiva emancipadora de Educação Matemática. Apesar dos formadores 
demonstrarem concepções significativas de EJA, de ensino e de aprendizagem de matemática, os 
dados da pesquisa nos revelaram que eles atualmente não organizam formação continuada para os 
educadores de matemática que atuam na Educação de Jovens e Adultos, isto é, inexiste uma formação 
continuada específica para esse educador. Palavras – Chave: Educação de Jovens e Adultos; 
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Educação Matemática; Professor Formador; Formação Continuada de Professores de EJA; 
Concepções. 
 
 
(DF10) - MAZZANTI , David Luiz. Educação de jovens e adultos: uma aplicação da regra de três e 
porcentagem em cálculos trabalhistas. São Paulo-SP, 2008. 103f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Ensino de Matemática).  Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. (Orientador: 

Barbara Lutaif Bianchini). 

Este estudo é uma pesquisa qualitativa que tem como objetivo analisar quatro duplas de alunos da 3ª 
série do Ensino Médio do segmento de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de uma escola 
pública e central do município de Franco da Rocha. Esses alunos resolveram quatro situações-
problemas contextualizadas, que foram norteadas pela Etnomatemática de Ubiratan D’Ambrósio 
(1975), envolvendo os Cálculos Trabalhistas utilizando os conceitos matemáticos de Porcentagem e 
Regra de Três. Focamos nossa pesquisa buscando responder às seguintes questões: 1) Por que os 
alunos da EJA têm tanto interesse e curiosidade na aprendizagem dos cálculos trabalhistas? Quais são 
esses interesses? 2) Quais os conhecimentos prévios que os alunos da EJA necessitam para a 
resolução de situações-problema envolvendo os cálculos trabalhistas? 3) Quais as dificuldades 
apresentadas pelos alunos da EJA quando solucionam situações-problema que envolvam os cálculos 
trabalhistas? 4) Qual o impacto causado quando a matemática é apresentada de uma maneira 
contextualizada para a vida dos alunos da EJA? Utilizamos dois instrumentos de pesquisa, o 
Instrumento 1 que identificava os conceitos trabalhistas que os alunos pesquisados tinham o interesse 
em conhecer e aprender e o Instrumento 2 composto de quatro situações-problema e elaborado após 
o Instrumento 1. Utilizando-nos assim de alguns elementos da engenharia didática, buscamos construir 
situações que levassem os alunos a uma atitude autônoma com estratégias de resolução de problemas 
propostos, engajando-os e tornando-os atores do processo de aprendizagem. Os dois instrumentos de 
pesquisa foram suficientes para responder as quatro questões propostas acima e, em conseqüência 
os resultados obtidos foram satisfatórios, o que revela que contextualizando o ensino de regra de três 
e porcentagem utilizando os cálculos trabalhistas, o impacto na vida dos alunos é visto de maneira 
positiva, tornado o processo de aprendizagem mais significativo. Palavras-Chave: Educação de 

Jovens e Adultos, Álgebra, Porcentagem, Regra de Três, Etnomatemática e Cálculos Trabalhistas. 
 
(DA11) -CABRAL, Viviane Ribeiro de Souza. RELAÇÕES ENTRE CONHECIMENTOS 
MATEMÁTICOS ESCOLARES E CONHECIMENTOS DO COTIDIANO FORJADAS NA 
CONSTITUIÇÃO DE PRÁTICAS DE NUMERAMENTO NA SALA DE AULA DA EJA. Belo Horizonte-
MG, 2007. 168f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Educação). Universidade Federal de 
Minas Gerais.(Orientador: Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca). 

Neste estudo, analisamos relações estabelecidas pelos alunos e pelas alunas da Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) entre conhecimentos matemáticos veiculados pela escola e aqueles que se forjam em 
instâncias diversas da vida social. Tais relações são flagradas nas (e reconhecidas como constituintes 
das) práticas de numeramento mobilizadas em interações discursivas das situações de ensino-
aprendizagem escolares. Inspirado na obra de Paulo Freire e buscando subsídios em reflexões 
produzidas em estudos que adotam uma Abordagem Etnomatemática, o desenvolvimento desta 
investigação obrigou-nos a abandonar a expressão “conhecimento prévio” e a adotar a perspectiva de 
conhecimento como construção social, fruto dos diálogos, por vezes conflituosos, por vezes 
conciliadores, entre modos de conhecer. 
 
 
(DA12)- SANTOS, Mônica Marra de Oliveira. O ensino de matemática na educação de jovens e 
adultos: análise de uma proposta embasada no trivium proposto por D’Ambrosio na perspectiva do 

Programa Etnomatemática. Goiânia-GO, 2018. 133f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática). Universidade Federal de Goiás. (Orientador: Roberto Barcelos 
Souza)  

Procuraram-se, com esta pesquisa, a compreensão e contribuição do trivium proposto por D’Ambrosio 
no intuito de se despertar um repensar sobre o currículo de Matemática da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), na perspectiva do Programa Etnomatemática. A questão suleadora desta pesquisa é: 
de que forma o trivium proposto por D’Ambrosio, na perspectiva do Programa Etnomatemática, pode 
suprir as necessidades formativas atuais da EJA? Para se responder tal questão, investigou-se o perfil 
do aluno da EJA do Colégio Polivalente Tributário Henrique Silva, apresentando-se uma rápida inserção 
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da historicidade da EJA no Brasil, bem como sua lutas e conquistas. Constam nesta pesquisa uma 
análise cronológica e crítica da história do Programa Etnomatemática, seus estudos e suas aplicações, 
bem como uma investigação aprofundada das vertentes do trivium proposto por D’Ambrosio: literacia, 
materacia e tecnoracia. Para se alcançarem os objetivos da pesquisa, foram feitas intervenções 
pedagógicas na sala do 1º semestre do Ensino Médio da EJA de um colégio estadual, na cidade de 
Goiânia. Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa etnográfica, cuja preocupação se 
direciona à análise holística e dialética da cultura da EJA e do ensino de Matemática. Utilizaram-se 
como instrumentos de construção dos dados: gravações de áudios das intervenções pedagógicas e 
questionários para o docente de Matemática e os discentes do colégio pesquisado. Dessarte, buscou-
se, nos fundamentos do Programa Etnomatemática, um ensino no cenário da transdisciplinaridade, 
com viabilização e uso crítico de instrumentos comunicativos, analíticos e materiais do contexto 
sociocultural, estimulando a apreensão da realidade complexa pela articulação dos elementos e 
fenômenos que passam entre, além e através das disciplinas. Palavras-chave: Educação de Jovens e 

Adultos. Trivium. Programa Etnomatemática. Educação Matemática. Transdisciplinaridade. 
 
 
(DA14) – SÁ, Marcelo Oliveira. Estratégias adotadas pelos estudantes da EJA na resolução de 
problemas de proporcionalidade. Niterói-RJ, 2017. 73f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação 
em Educação). Universidade Federal Fluminense. (Orientadora: Maria Cecilia de Castello Branco 
Fantinato).  

Esta pesquisa procurou conhecer as estratégias adotadas pelos estudantes da EJA ao resolverem 
problemas do cotidiano que envolvessem o conceito matemático de proporcionalidade. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa do tipo etnográfica, sob a ótica Etnomatemática, cujos dados foram colhidos 
através da observação de duas turmas de EJA de nono ano, da aplicação de um questionário de 
sondagem sociocultural e de uma atividade com quatro questões relacionadas ao cotidiano contendo 
proporcionalidade. Encontramos alguns caminhos adotados pelos estudantes participantes da 
pesquisa ao resolverem problemas matemáticos de proporção, além de dificuldades de compreensão 
de texto e interpretação. Palavras-chave: educação matemática; etnomatemática; EJA; 
proporcionalidade.  
 
 
(DA15) -  MATTARA,  Irmes Mary Moreno Roque.  A investigação e produção de conhecimentos 
matemáticos com significado na EJA: aprendizagem escolar e o cotidiano na formação de jovens e 

adultos. Presidente Prudente-SP, 2010. 87f. Dissertação (Programa de Mestrado em Educação). 
Universidade do Oeste Paulista. ( Orientador: Adriano Rodrigues Ruiz) 

Esta dissertação é resultado de pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação, linha 
de pesquisa 2 – Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente, da Universidade do Oeste 
Paulista. A presente pesquisa teve por objetivo investigar, na perspectiva da etnomatemática, formas 
de ensinar e aprender matemática na EJA, relacionando conhecimentos empíricos (do cotidiano) com 
conhecimentos escolares. Trata-se de pesquisa descritiva, com enfoque teóricocrítico de caráter 
qualitativo e o seu delineamento se caracteriza por uma pesquisa ação. Com a finalidade de conhecer 
os sujeitos da pesquisa e seus estilos cognitivos na busca da aprendizagem significativa, houve uma 
entrevista-piloto com vinte e três alunos, matriculados no segundo segmento da Educação de Jovens 
e Adultos e desse grupo cinco participaram da resolução de situações-problema destinadas à coleta 
de dados. Os resultados indicaram que a aprendizagem escolar de matemática com significado é 
possível, desde que ocorra o processo de construção de conhecimento contextualizado, tomando-se 
como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos, adquiridos nas experiências vividas nos 
diferentes ambientes de aprendizagem (intra e extra-escolar), respeitando-se o 
contexto sócio-histórico-cultural dos aprendizes, dentro de um contexto educativo pautado no diálogo 
e na reflexão. Palavras-chave: Etnomatemática. Educação de Jovens e Adultos. Aprendizagem 
Significativa. 
  
 
 
(DA16)- FARIA,  Juliana Batista. Relações entre práticas de numeramento mobilizadas e em 

constituição nas interações entre os sujeitos da educação de jovens e adultos. Belo Horizonte-

MG,2007. 335f. Dissertação (PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO: 

CONHECIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL).Universidade Federal de Minas Gerais. (Orientador: Maria 

Laura Magalhães Gomes). 
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Neste trabalho, analisamos relações entre práticas de numeramento que se estabelecem nas, e 
estabelecem as, interações entre os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no intuito de 
compreender como se mobilizam e se constituem práticas de numeramento em eventos de 
numeramento ocorridos na sala de aula da EJA. Tais práticas foram flagradas nas interlocuções entre 
educandos e educadores, ocorridas em situações de ensino-aprendizagem de matemática, em uma 
escola pública municipal de Belo Horizonte, no nível de ensino correspondente ao segundo segmento 
da Educação Fundamental. Nessa escola, a Proposta Político-Pedagógica voltada para o Ensino 
Fundamental da EJA se organiza por meio de projetos de trabalho. Os conceitos de eventos e práticas 
de numeramento foram delineados tomando-se como referência estudos dos campos do Letramento e 
da Educação Matemática, sobretudo da Etnomatemática. A análise empreendida sobre a 
mobilização/constituição de práticas de numeramento, entendida como um fenômeno discursivo, 
considera a dimensão sociocultural do numeramento e busca identificar, por intermédio da análise de 
relações entre práticas de numeramento, as intenções pragmáticas, os discursos e os posicionamentos 
assumidos pelos sujeitos nas interações que acontecem na sala de aula da EJA. Buscamos evidenciar, 
particularmente, as intenções, motivações e expectativas dos educandos jovens e adultos que 
concorrem para o estabelecimento de tais relações, fundamentando-nos em estudos do campo da 
Educação de Jovens e Adultos, em especial, da Educação Matemática de Jovens e Adultos. Palavras-
chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação Matemática; Etnomatemática; Letramento; 
Numeramento. 
 
 
(DA17) - BARRETO , Gláucia Bomfim Barbosa. O ensino de matemática através de jogos 
educativos africanos: um estudo de caso em uma turma de educação de jovens e adultos (EJA) de 

uma escola municipal de Aracaju. São Cristovão-SE, 2016. 134f. Dissertação (Mestrado em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática ). Universidade Federal de Sergipe. (Orientador: Ana Maria Freitas 
Teixeira). 
 
Várias pesquisas apontam que a Matemática é considerada muitas vezes, pelos alunos, como uma 
disciplina difícil, ao mesmo tempo em que estes reconhecem a grande importância de dominar esse 
conhecimento e utilizá-lo em seu cotidiano. Assim, esta pesquisa foi desenvolvida com alunos de uma 
turma do 1º ciclo da Educação de jovens e adultos (EJA) de uma escola municipal de Aracaju (SE), 
localizada no centro da cidade, em que foi aplicado um jogo africano da família Mancala como 
estratégia de ensino e aprendizagem matemática. Buscou-se analisar de que maneira os jogos 
educativos da família Mancala, especificamente o “Ouri” interferem no processo de aprendizagem 
Matemática (nas operações básicas de adição, subtração e multiplicação) e se propiciam o 
conhecimento. Metodologicamente, esta pesquisa se insere em um estudo de caso, com intervenção 
pedagógica numa abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa foram os jovens e adultos 
matriculados no 1º ciclo desta unidade de ensino, na modalidade de ensino da EJA. Recorremos 
também à coordenação geral e pedagógica da escola para a realização de um questionário em relação 
ao funcionamento e dados da Instituição de ensino. Vale ressaltar que os sujeitos principais da pesquisa 
são os alunos. Para a coleta de dados utilizamos entrevistas semiestruturadas e aplicação de exercícios 
em relação a conteúdos matemáticos explorados com os alunos antes e depois da intervenção 
pedagógica; intervenção pedagógica; análise do diário de campo e observação livre. Os resultados 
obtidos com a análise dos dados produzidos indicaram que a utilização do jogo africano “Ouri” 
favoreceu o desenvolvimento e a aprendizagem dos conteúdos matemáticos explorados e evidenciou-
se a formação de conceitos e habilidades matemáticas. Palavras-chave: aprendizagem matemática, 
Educação de jovens e adultos (EJA), jogos matemáticos, jogo africano da família Mancala (Ouri). 
 
(DA18) -  GODINHO, Maria da Penha Rodrigues de Oliveira. As Diferenças Culturais dos Alunos da 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio: Uma Visão Etnomatemática. Rio Claro-SP, 2011. 

189f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática). Universidade Estadual 

Paulista. (Orientador: Pedro Paulo Scandiuzzi)  

Este trabalho é intitulado “As Diferenças Culturais dos Alunos da Educação de Jovens e Adultos do 
Ensino Médio: Uma Visão Etnomatemática”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com os 
alunos da Escola Estadual Laurinda Vieira Pinto, da cidade de Ibiúna, São Paulo. Procurei, por meio 
da observação do comportamento dos alunos diante das diversas soluções que obtinham, encontrar 
os caminhos e as respostas para a pesquisa, considerando as concepções da Etnomatemática. A 
partilha, a perseverança, o respeito e o diálogo estiveram presentes durante o desenvolvimento desta 
pesquisa, contribuindo para a Educação, especialmente com a Educação Matemática. A pergunta 
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principal foi: Como o aluno da EJA consegue propor e resolver problemas, tendo o uso de seu 
conhecimento na disciplina de Matemática? Procurando responder a esse questionamento, preocupei-
me com seu desenvolvimento utilizando dos seguintes objetivos por mim elaborados: analisar como os 
alunos da EJA resolvem situações propostas na sala de aula de Matemática, identificar as expectativas 
de aprendizagem em matemática dos alunos da EJA e destacar as questões significativas para os 
alunos da EJA no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Assim, a perspectiva deste 
trabalho foi a de considerar os alunos como protagonistas de sua própria aprendizagem. Palavras-
Chave: Etnomatemática; Educação de Jovens e Adultos; Autonomia; Respeito e Diálogo. 
 
(DA19)- SILVEIRA , Alexis. Prática docente em matemática no ensino médio da EJA: um estudo 

de caso no município de Cabo Frio – RJ. Niterói-RJ, 2013. 198f.Dissertação (Programa de Pós-

Graduação em Educação).Universidade Federal Fluminense. (Orientadora: Maria Cecilia de Castello 

Branco Fantinato). 

Esta investigação buscou levantar uma reflexão sobre a prática docente dos professores de matemática 
que atuam no ensino médio da EJA. A pesquisa constitui-se de um estudo de caso realizado em uma 
das escolas mais tradicionais do município de Cabo Frio, a Escola Municipal Professor Edilson Duarte. 
Os sujeitos da pesquisa foram uma professora de matemática atuante no ensino médio da Educação 
de Jovens e Adultos e uma turma de Fase III de EJA, correspondente ao terceiro ano do ensino médio 
do ensino regular. A pesquisa é de natureza qualitativa e utilizou como procedimentos metodológicos 
de investigação, a observação participativa, a entrevista semi estruturada e o questionário. A pesquisa 
apontou que ainda hoje há uma grande lacuna na formação inicial e mesmo continuada dos professores 
que atuam nessa modalidade de ensino e que na prática essa formação se dá pela experiência. A 
investigação mostrou ainda que essa lacuna acarreta em concepções sobre o ensino de matemática 
na EJA que vão sendo reforçadas ao longo da atuação docente e que essas concepções vão 
influenciando na prática docente do professor de matemática. A pesquisa apontou também que ao 
mesmo tempo em que os professores criam um vínculo de afetividade e em certa medida propiciam 
uma prática dialógica, tendem a infantilizar a linguagem utilizada em sala de aula e tendem a acreditar 
na incapacidade dos sujeitos adultos da EJA em contraponto aos alunos jovens que realmente 
“aprendem”, mas que “não trazem nada de positivo” para a EJA. O estudo nos revelou também que a 
matemática escolar e a matemática do cotidiano ainda estão muito distantes de se relacionarem na 
prática das salas de aula da EJA, sendo mesmo consideradas em muitos momentos como rivais. 
 
(DA20)- JANUARIO, Gilberto. Currículo de Matemática da Educação de Jovens e Adultos: análise 

de prescrições na perspectiva cultural da Matemática. São Paulo-SP, 2012. Dissertação (Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

(Orientadora: Célia Maria Carolino Pires) 

Nosso estudo investiga currículo de Matemática prescrito para a Educação de Jovens e Adultos. 
Selecionamos a Proposta Curricular para a EJA, segundo segmento do Ensino Fundamental, como 
exemplar de currículo prescrito, elegendo o Volume I (Introdução) e Volume 3 (Matemática) para 
responder às questões: Que características são apresentadas na Proposta Curricular para a Educação 
de Jovens e Adultos que possibilitam a aproximação da cultura formal da cultura informal da 
Matemática? Que características enculturadoras têm esse currículo? Que critérios apresentam em 
relação à organização dos conteúdos? Que opções apresentam para a escolha de contextos? 
Desenvolvemos uma pesquisa na abordagem qualitativa, do tipo análise documental. O referencial 
teórico deste estudo reporta-se a autores como Pacheco e Sacristán na retomada de episódios do 
aparecimento e desenvolvimento e multiplicidade de significados atribuídos ao termo Currículo; 
também de trabalhos acerca do Currículo de Matemática, da perspectiva cultural da Matemática e do 
currículo enculturador, tendo como referência teórica Bishop e D’Ambrosio; e estudos de Pires e 
Skovsmose a respeito da organização curricular e de critérios para a escolha dos contextos de 
ambientes de aprendizagem matemática. A análise da Proposta Curricular para a EJA, norteada por 
categorias que emergiram dos referenciais teóricos, explicitou haver recomendações favoráveis e 
potencialmente promotoras da aproximação da cultura formal da cultura informal da Matemática, por 
meio de sugestões e orientações como as que consideram os conhecimentos advindos das relações 
sociais de jovens e adultos como ponto de partida para a aprendizagem; que os conteúdos sejam 
propostos de modo a promover uma rede de relações entre si e saberes de outras áreas, possibilitando 
uma pluralidade de significados dos conceitos e das atividades; que se dê ênfase ao trabalho com 
projetos e investigações para que o aluno possa desvendar as ideias matemáticas; que os conteúdos 
enfatizem diferentes aplicações da Matemática e que preparem o aluno para construírem ideias cada 
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vez mais complexas, partindo de situações simples; que os ambientes de aprendizagem sejam 
concebidos nos paradigmas de exercícios e investigação, havendo equilíbrio entre os ambientes, e 
entre exercícios e investigação; e que sejam utilizadas diferentes estratégias de resolução, 
incentivando o jovem e o adulto a explicitar, por meio de diferentes registros, como mobiliza seus 
saberes e tendo o professor como mediador da ação de aprendizagem. Palavras-chave: Currículo de 

Matemática; Educação de Jovens e Adultos; Currículo Enculturador; Perspectiva cultural da 
Matemática. 
 
 
(DA21) - SILVA , MARIA APARECIDA DELFINO DA.  A etnomatemática em uma sala da EJA: a 
experiência do pedreiro. São Paulo-SP, 2007. 213f. Dissertação ( Mestrado Profissional em Ensino de 
Matemática). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. (Orientador: Ubiratan D`Ambrosio).  
 
O tema deste estudo é a relação entre o mundo cultural dos conceitos, idéias e experiências das 
comunidades populares e o mundo do saber sistematizado desenvolvido no espaço escolar. 
Defendemos a idéia de que é possível integrar o conhecimento popular e o conhecimento sistematizado 
para possibilitar a construção do saber significativo na perspectiva etnomatemática. Quando pensamos 
a respeito dos problemas sociais de nosso país, há algo de importância essencial: a questão da 
habitação. As habitações populares, usualmente, são construídas pelo pedreiro, uma pessoa que tem 
competências para edificar as casas, mas que recebeu pouca educação formal. Em nossa pesquisa, 
tentamos entender os conceitos matemáticos usados por estes mestres de ofício e juntamente de 
nossos estudantes procuramos fazer um estudo sobre os seus conhecimentos para integrar os 
conhecimentos escolares e populares. A partir das pesquisas realizadas por alunos do 3º termo A (2º 
semestre de 2006) de uma escola pública estadual, em São Paulo, junto a pedreiros, analisamos e 
identificamos a matemática apreendida por meio formal ou informal presente em seu ofício. Buscamos 
na abordagem qualitativa elementos para análise das atividades realizadas em sala de aula que 
envolveram aula expositiva sobre o tema Etnomatemática, organização e análise dos dados, 
identificação da matemática no ofício do pedreiro, confecção de plantas e maquetes. Tivemos como 
objetivo trabalhar o tema Geometria e Medidas, proposto por documentos oficiais que norteiam o 
trabalho pedagógico na rede pública, tais como o PCNEM: Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino 
Médio e PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. Ciência da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. As contribuições de Vygotsky e de 
Ubiratan D’ Ambrosio deram o suporte teórico para as reflexões e elaboração desta pesqu isa. 
Palavras-chave: Etnomatemática, Educação de Jovens e Adultos, Pedreiro, Saber Popular e Saber 
Escolar. 
 

(DA22) - PEREIRA, Maria Izabel da Costa. Diálogos entre a Etnomatemática e a Resolução de 
Problemas na EJA. Natal-RN, 2007. 105f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática ). Universidade Federal do Rio Grande do Norte. (Orientador: Francisco 
de Assis Bandeira)  
 
O presente trabalho de pesquisa, realizada em uma das escolas do município da cidade do Natal/RN, 
teve como objetivo investigar conhecimentos matemáticos produzidos e/ou utilizados pelos estudantes 
da Educação de Jovens e Adultos – EJA em suas profissões. Para alcançar tal objetivo, apoiadas nas 
concepções d’ambrosianas de Etnomatemática e na Resolução de Problemas na concepção de 
Lourdes Onuchic (2015). Para tanto, fez-se necessário ao longo do corpo desta pesquisa, partir dos 
conhecimentos empíricos, bem como, conhecimentos adquiridos a partir do senso comum, por vezes 
baseados na experiência desses alunos, os quais devem permanecer em sintonia com os 
conhecimentos escolares. Quanto à abordagem metodológica, fez-se uso dos procedimentos da 
Etnografia, como o diário de campo, a entrevista semiestruturada, aplicação de questionários e a 
observação participante, os quais nos auxiliaram nas análises das concepções dos conhecimentos 
matemáticos utilizados e/ou produzidos pelos estudantes da EJA em suas profissões. A partir das 
análises dos dados coletados, produzimos um material didático, denominado de Produto Educacional, 
produção técnica indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino do PPGECNM 
– Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, devendo ser 
uma ferramenta de natureza educacional, que deverá ser disseminado, analisado e utilizado por outros 
professores. Esse produto foi composto por situações-problema relacionados à vivência profissional de 
um dos discentes da escola com o qual se realizou a pesquisa, uma vez que nela foi possível perceber 
ideias matemáticas presentes, em diversos momentos na execução de sua atividade profissional. 
Palavras chave: Etnomatemática. Resolução de Problemas. EJA.    
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(DA23) -  CASTRO, Luís Roberto Cezar de. Narrativas sobre a matemática escolar produzidas por 
alunos de um curso noturno de educação de jovens e adultos. São Leopoldo- RS, 2006. 113f. 

Dissertação ( Programa de Pós- Graduação em Educação ). Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
(Orientadora: Gelsa Knijnik)  
 
A presente Dissertação tem como propósito analisar narrativas sobre a Matemática escolar, com 
elementos da cultura de um grupo de alunos. A pesquisa foi desenvolvida com alunos do Ensino 
Fundamental de um curso noturno de um Programa de Educação de Jovens e Adultos, da Escola 
Carlos Antônio Wilkens, situada no bairro Veranópolis, no município de Cachoeirinha, estado do Rio 
Grande do Sul. Os aportes teóricos da pesquisa são as idéias presentes na área da Educação de 
Jovens e Adultos, da Etnomatemática e dos Estudos Culturais, examinados a partir de uma perspectiva 
alinhada com o pensamento pós-moderno.A dissertação está organizada em cinco capítulos. No 
primeiro, há uma apresentação geral da pesquisa, a explicitação do lugar teórico a partir do qual foi 
realizado o estudo, o relato problematizado de como foi construído o objeto de pesquisa, bem como os 
procedimentos metodológicos. O segundo capítulo apresenta a descrição do Programa de Educação 
de Jovens e Adultos na instituição escolar. No capítulo 3, está a análise das demandas e contribuições 
do ensino da matemática na Educação de Jovens e Adultos. O quarto capítulo examina as narrativas 
sobre a matemática escolar produzidas durante a entrevistas realizadas com sete alunos da EJA. O 
resultado desse exame está expresso em duas unidades: 1) A Matemática como desafio: superando 
limitações; 2) A Matemática como possibilidade de competição no trabalho e na escola. A dissertação 
encerra-se com o capítulo 5, no qual estão algumas reflexões, que se configuram nas possíveis 
conclusões sobre a temática desta pesquisa, balizadas pelas experiências vivenciadas no Curso de 
Mestrado, durante a elaboração deste trabalho. Palavras-chave: Etnomatemática. Educação de Jovens 
e Adultos.  
 
(DA24) – RODRIGUES, Thiago Donda. A Etnomatemática no Contexto do Ensino Inclusivo: 

Possiblidades e Desafios. Rio Claro-SP, 2008. 138f. Dissertação (Programa de Pós- Graduação em 

Educação Matemática ). Universidade Estadual Paulista. (Orientador: Pedro Paulo Scandizzi)  

O trabalho intitulado “A Etnomatemática no contexto do ensino inclusivo: possibilidades e desafios” é 

uma pesquisa, de caráter etnográfico, que tem como objetivo observar, descrever e analisar como os 

professores de uma escola inclusiva lidam com os alunos, na disciplina Matemática, de modo a 

corroborar com o processo de inclusão. A pesquisa foi realizada em uma escola do projeto CIEJA – 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos – da Secretaria de Educação da cidade de São 

Paulo, que oferece o ensino fundamental na modalidade supletivo para 1308 alunos. Foram observados 

quatro professores, sendo três formados em matemática e um formado em pedagogia. O trabalho 

aponta que o processo de inclusão, baseado na perspectiva etnomatemática, está ligado à postura 

ética em que se preza o respeito, a solidariedade e a cooperação, ambiente onde as diferenças são 

valorizadas e, portanto, propício à inclusão. Salienta também que, para o processo de inclusão, não há 

um modelo pronto; o que existe é a transição da integração para a inclusão e, por isso, podem ser 

detectadas práticas não inclusivas mesmo em um ambiente com proposta inclusiva. Palavras-chave: 

Educação Inclusiva. Ensino Inclusivo. Etnomatemática. Educação Matemática.  

 

(T1) – BARRETO, Maria Raidalva Nery. Etnomatemática e o diálogo entre os saberes dos alunos 

de EJA do território de identidade do Sisal – BA. Salvador-BA, 2017. 148f. Dissertação (Programa 

de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade). Universidade do Estado da Bahia. 

(Orientador: Eduardo José Fernandes Nunes). 

 
Esta pesquisa qualitativa investiga a relação entre os conhecimentos etnomatemáticos dos alunos de 
EJA, trabalhadores da região do Sisal na Bahia e as práticas pedagógicas curriculares desenvolvidas 
na escola. O conhecimento tácito dos alunos sisaleiros foi analisado sob a perspectiva teórica da 
Etnomatemática e da Dialogicidade. A trajetória metodológica percorrida, a partir da observação, 
entrevistas semiestruturadas e estruturadas em grupos focais com alunos e professores da Educação 
de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental II, sob perspectiva de pesquisa participante, com 
momentos etnográficos, identifica variáveis desconsideradas pelas práticas escolares no componente 
curricular Matemática. A proposta do Programa de Etnomatemática (D‘Ámbrósio, 1999, 2002) e a 
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provisoriedade de conhecimentos que podem ser beneficiados pelo diálogo (Freire, 1979, 1996), fator 
promissor na EJA, podem atribuir sentido e significado à inovação na postura docente. Este é 
desconsiderado pelo ambiente escolar e se relaciona com um saber instrumental e técnico. As práticas 
profissionais dos alunos refletidas na produção de trabalhos com sisal revelam particularidades de 
organização e transmissão intelectual de saberes que incluem o raciocínio lógico-matemático e intensa 
produção cultural evidenciados na dinâmica da comunidade e das relações profissionais vivenciadas. 
A interação da perspectiva etnomatemática pode conferir aos alunos de EJA maiores oportunidades de 
construção e compreensão do registro notacional abstrato da Matemática. Os resultados da 
investigação indicam que há existência de inúmeros conhecimentos matemáticos refletidos na região 
de trabalho com sisal desconsiderados pela escola. As interações sociais existentes no meio denotam 
um fluxo de trocas permanentes de conhecimentos etnomatemáticos permitem maiores oportunidades 
de construção dos registros matemáticos. Palavras-chave: Etnomatemática. Dialogicidade. Educação 
Matemática. Educação de Jovens e Adultos. Território de Identidade do Sisal. 
 
(T2) – FANTINATO, Maria Cecilia de Castello Branco.  Identidade e sobrevivência no Morro de São 

Carlos: representações quantitativas e espaciais entre jovens e adultos. São Paulo- SP, 2003. 198f. 

Universidade de São Paulo. ( Orientadora: Maria do Carmo Santos Domite). 

Este trabalho procura compreender as relações entre os conhecimentos matemáticos construídos por 
jovens e adultos trabalhadores na vida cotidiana e os conhecimentos matemáticos escolares, no 
momento de retorno dos mesmos ao ensino fundamental. Desde o início estávamos conscientes das 
contradições - já reveladas em outros trabalhos do tipo - entre a existência de formas próprias de 
raciocínio matemático por educandos jovens/adultos, e algumas dificuldades apresentadas pelos 
mesmos diante da linguagem matemática escolar. Para tal, foi desenvolvida uma pesquisa etnográfica 
no morro de São Carlos, Rio de Janeiro, acompanhando a rotina local de um curso de educação de 
jovens e adultos, assim como aspectos da vida diária dos alunos e da vida comunitária na favela. 
Buscamos estabelecer uma atitude dialógica na relação pesquisadora/pesquisados, que se revelou 
fundamental para a aproximação da pesquisadora do universo da pesquisa, através da dinâmica de 
estranhamento do familiar e familiarização com o estranho. A etnomatemática, como uma perspectiva 
de compreender as raízes socioculturais do conhecimento matemático do grupo, tem sido nosso campo 
de estudo em termos de fundamentação teórica. Partimos de um enfoque mais abrangente, abordando 
representações quantitativas e espaciais sobre alguns aspectos do cotidiano do morro, encaminhando 
modos de analisar os processos de construção/representação/utilização de conhecimentos 
matemáticos pelos educandos adultos, em contextos escolares e extraescolares. Os resultados 
indicaram uma estreita associação entre o uso de habilidades matemáticas no cotidiano com a 
necessidade de garantir formas de sobrevivência, via administração de um orçamento reduzido. 
Fatores afetivo-emocionais revelaram-se como impulsionadores de algumas estratégias envolvendo 
raciocínio matemático. Entre elas, notou-se o ato de arredondar para cima a previsão do montante a 
pagar, evitando-se o constrangimento de que o dinheiro disponível não seja suficiente. Da mesma 
forma observou-se a prática de confirmar um resultado de cálculo pelo uso de dois procedimentos 
diferentes, por não se confiar o suficiente em apenas um. Algumas dessas estratégias, foram 
interpretadas por nós como sendo motivadas pela necessidade de se proteger de situações 
humilhantes, que afetariam a auto-estima desses educandos jovens/adultos. Para os jovens e adultos 
pesquisados, o mundo da escola e o mundo da vida cotidiana apareceram como separados, assim 
como os conhecimentos matemáticos pertencentes a um ou outro contexto. Enquanto na vida prática 
calcula-se para sobreviver, na escola busca-se adequar a um modelo que exige precisão nos 
resultados. A pesquisa destacou a predominância de aspectos socioeconômicos nos processos de 
construção/representação/utilização de conhecimentos matemáticos num contexto urbano, 
evidenciando esse aspecto como significativo fator de identidade, superando os fatores exclusivamente 
culturais. Unitermos: etnomatemática, educação de jovens e adultos, pesquisa etnográfica, 
conhecimento matemático escolar, conhecimento matemático cotidiano, representações quantitativas 
e espaciais, exclusão social, sobrevivência, identidade, auto-estima.  
 
(T3) - FERNANDES, Rosane Rosa Dias. O ambiente virtual de aprendizagem moodle como apoio 

ao ensino presencial da disciplina matemática na educação de jovens e adultos. Vitória-ES, 2013. 

222f. Tese (Programa de Pós – Graduação em Educação). Universidade Federal do Espírito Santo. 

(Orientadora: Jussara Martins Albernaz).    

Este trabalho teve como objetivo analisar o processo de implantação e utilização do ambiente 
colaborativo de aprendizagem moodle como apoio ao ensino presencial no processo ensino-
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aprendizagem da disciplina Matemática na Educação de Jovens e Adultos. O trabalho de pesquisa foi 
desenvolvido em uma turma do curso Técnico em Comércio – PROEJA no Campus Colatina do Ifes, 
composta por sete alunos. Foram utilizados no moodle exercícios interativos do Projeto Descartes do 
Ministério da Educação, Cultura e Desporto da Espanha, voltados para o conteúdo: “Sistema 
Cartesiano Ortogonal”. O estudo analisa o processo de planejamento da sala virtual para realização de 
atividades da disciplina, identifica as dificuldades dos alunos, a interação entre os participantes, a 
viabilidade do ambiente virtual como ferramenta de apoio ao ensino presencial, assim como sua 
influência no processo de ensino e aprendizagem de Matemática. Nesse movimento, busca 
fundamentação nos pressupostos teóricos da teoria sócio-histórica de Vygostsky e nos estudos de 
Paulo Freire. Dialoga também com autores que subsidiam discussões levantadas no transcorrer do 
estudo, Moran, Lévy, Valente, Kenski e adota conceitos da Etnomatemática de D’Ambrósio. Oliveira e 
Fávero, por sua vez, subsidiam a temática da EJA. Utiliza a metodologia de estudo de caso, 
privilegiando a observação participante. Ao longo da pesquisa foram realizadas entrevistas com alunos, 
o professor da disciplina e a pedagoga do curso e aplicados questionários para a geração de dados, 
além de pesquisa documental. As atividades no ambiente virtual agradaram e trouxeram à tona o 
conceito de “fazer matemática”, com ganhos para a aprendizagem dos alunos na disciplina Matemática 
a julgar pelos depoimentos e observações coletadas. O uso do ambiente virtual moodle teria auxiliado 
no desenvolvimento das habilidades pretendidas. Palavras-chave: TICs na Educação; PROEJA; 
Ensino presencial e a distância; Moodle. 
 

(T4) – SILVA. Valdenice Leitão da. Práticas de numeramento e táticas de resistência de estudantes 

camponeses da EJA, trabalhadores na indústria de confecção. Belo Horizonte-MG, 2013. 223f.  

Tese ( Programa de Pós-Graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão Social). Universidade 

Federal de Minas Gerais. (Orientadora: Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca). 

Este trabalho se vale de material empírico produzido numa investigação realizada com estudantes da 
Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EJA), com idade compreendida entre 16 e 55 anos, moradores 
de uma região campesina pernambucana –o Juá, e que trabalham nas facções de produção de roupas 
em jeans.Tal investigação objetivou analisar, em práticas de numeramento que se forjam nas atividades 
laborais, escolares e da vida cotidiana desses estudantes-trabalhadores, táticas de resistência à ação 
desumanizadora empreendida por relações de trabalho, educativas e de convivência marcadas pela 
exploração e pela exclusão. Essas táticas são identificadas nas práticas de numeramento que se 
deixam permear por atitudes de solidariedade, de cuidado e de disposição para a aprendizagem. Na 
fundamentação teórica, buscamos colocar em diálogo diversos campos: o da EJA e o dos estudos 
sobre numeramento; o das teorizações de Paulo Freire e o da formação experiencial; o da Educação 
do Campo e o da Etnomatemática. A metodologia adotada referenciou-se num marco 
etnográficoorientador dos procedimentos de trabalho de campo e da análise do material empírico. 
Nessa análise, procura-se compreender as práticas de numeramento como práticas discursivas, 
conformando-se no modo como são delineadas práticas laborais, escolares e cotidianas, das quais 
trabalhadores-estudantes participam ouque são por elas e eles narradas, e às quais se atribui valor 
social e tático, como modo de pensar e viver o trabalho, a apropriação do conhecimento e as relações 
sociais. Palavras-chave: Práticas de Numeramento; Educação de Jovens e Adultos; Educação do 
Campo; Etnomatemática; Táticas. 
 

(T5) - MONTEIRO, Alexandrina. Etnomatematica: as possibilidades pedagógicas num curso de 

alfabetização para trabalhadores rurais assentados. Campinas-SP, 1998. 154f. Tese. Universidade de 

Campinas. (Orientador: Eduardo Sebastiani Ferreira). 

A partir da experiência vivida como pesquisadora e assessora de um curso de Alfabetização de Adultos, 

junto ao Assentamento Rural de Simaré I-SP, procura-se discutir neste trabalho a Etnomatemática 

numa abordagem pedagógica. Essa discussão acontece em dois momentos: inicialmente procura-se 

destacar, através de contatos com blibiografia relacionada ao tema, a concepção de Etnomatemática 

aqui assumida; num segundo momento, a  partir da pesquisa de campo, busca-se revelar elementos 

significativos dessa abordagem, enfatizando-se o processo de escolha dos temas do cotidiano a serem 

desenvolvidos em sala de aula e também os trabalhos desenvolvidos por três professores que atuaram 

com o grupo de alfabetizandos, durante o período da pesquisa. A partir da análise dessas situações 

procura-se chegar a alguns elementos constituintes dessa abordagem e como conclusão, são 
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apresentadas algumas considerações sobre as possibilidades de concretização de uma proposta 

pedagógica numa abordagem Etnomatemática.  

(T6) - RODRIGUES, Thiago Donda. Práticas de exclusão em ambiente escolar. Rio Claro-SP, 2015. 

243f. Tese ( Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática do Instituto de Geociências e 
Ciências Exatas). Universidade Estadual Paulista.( Orientador: Antonio Carlos Carrera de Souza). 

Este trabalho tem o objetivo de investigar como se deflagra o processo de exclusão escolar de alunos 
da Educação de Jovens e Adultos. Para a produção de dados, usamos a Cartografia, que consiste em 
investigar o entre e que, por se tratar de um plano movente, não tem a priori um roteiro a ser seguido. 
Como procedimentos de pesquisa para a Cartografia, usamos a etnografia nas salas de aula e 
entrevistamos onze alunos que sofreram o processo de exclusão durante o trabalho de campo. Para 
teorização, nos aproximamos da Filosofia da Diferença a partir dos filósofos Michel Foucault, Gilles 
Deleuze e Félix Guattari, e também da visão progressista de Educação de Paulo Freire. A fim de 
explicarmos como podem ser os processos e quais os mecanismos de exclusão na EJA, foram criados 
alguns mitos a partir dos dados produzidos. A intenção destes mitos é partir de experiências locais e 
buscar alcances mais gerais. Também fazemos um exercício desnudamento das práticas comumente 
usadas nas aulas da Matemática Escolar e mostramos como elas podem contribuir para a normalização 
e exclusão do indivíduo. Palavras-chave: Educação Matemática. Educação de Jovens e Adultos. 

Exclusão. Filosofia da Diferença    
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APÊNDICE D – Elementos Ativos do Saber – Ensino de Matemática 

 

Autor  Referência Bibliográfica  Cod. Frequência   Tipo de 
Produção  

D’AMBRÓSIO, U. D’AMBRÓSIO, Ubiratan. 
Etnomatemática: elo entre as 
tradições e a modernidade. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001 

P52 23 L 

FONSECA, M.C.F.R FONSECA, Maria da Conceição F. R. 
Letramento no Brasil: Habilidades 
Matemáticas. São Paulo: Global: 
Ação Educativa Assessoria, Pesquisa 
e Informação: Instituto Paulo 
Montenegro, 2004. 

P63 17 L 

RIBEIRO, J.P.M. RIBEIRO, José Pedro Machado et al. 
(organizadores). Etnomatemática: 
papel, valor e significado. São Paulo: 
Zouk, 2004. 

P104 17 L 

KNIJNIK, G e 
colaboradores 

KNIJNIK G, WANDERER F., 
OLIVEIRA C. J. (org). 
Etnomatemática, currículo e 
formação de professores. Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 2004. 

P83 14 L 

KNIJNIK, G. KNIJNIK, G. Exclusão e Resistência: 
Educação Matemática e Legitimidade 
Cultural. Porto Alegre, Ed. Artes 
Médicas, 1996. 

P84 12 L 

D’AMBRÓSIO, U. D‘AMBRÓSIO, U. Educação 
Matemática: da teoria à prática. 
Campinas: Papirus, 2005. 

P49 8 L 

D’AMBRÓSIO,  U. D’AMBRÓSIO, Ubiratan. 
Etnomatemática: arte ou técnica de 
explicar e conhecer. São Paulo: Ática, 
1990. 

P51 7 L 

MONTEIRO, A e 
colaboradores. 

MONTEIRO, Alexandrina; JUNIOR, 
Geraldo Pompeu. A matemática e os 
temas transversais. São Paulo: 
Editora Moderna, 2001. 

P90 7 L 

D’AMBRÓSIO,  U. D‟AMBROSIO, Ubiratan. 
Etnomatemática. São Paulo: Ática, 
1990. 

P54 6 L 

FANTINATO, M. C. C. 
B. 

FANTINATO, M. C. C. B. 
Etnomatemática – novos desafios 
teóricos e pedagógicos. Niterói: 
Editora da Universidade Federal 
Fluminense, 2009. 

P57 4 L 

POLYA, G. POLYA, G. A Arte de Resolver 
Problemas. 2a ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 1986. 

P103 4  L 

D’AMBRÓSIO, U. D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação 
para uma sociedade em transição. 
Campinas: Papirus, 1999. 

P50 3 L 

FERREIRA, M.K.L FERREIRA, M.K.L. (org). Ideias 
matemáticas de povos culturalmente 
distintos. São Paulo: Global Editora e 
Distribuidora Ltda, 2002. 

P60 3 L 

FIORENTINI, D e 
colaboradores. 

FIORENTINI, D. e NACARATO, A. M. 
– (Org.). Cultura, formação e 
desenvolvimento profissional de 

P61 3 L 
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professores que ensinam 
Matemática. Campinas: Musa, 2005. 

GERDES, P. GERDES, Paulus. Etnomatemática: 
Cultura, matemática, educação. 
Maputo, Moçambique: 
Instituto Superior Pedagógico, 1991. 

P75 3 L 

KNIJNIK, G. KNIJNIK, Gelsa. Educação 
matemática, culturas e conhecimento 
na luta pela terra. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2006. 

P85 3 L 

SKOVSMOSE, O. SKOVSMOSE, O. Educação Crítica: 
Incerteza, Matemática, 
Responsabilidade. Tradução de 
Maria Aparecida Viggiani Bicudo. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

P108 3 L 

BIEMBENGUT, M. BIEMBENGUT, Maria Salett e Hain, 
Nelson. Modelagem matemática no 
ensino. Editora Contexto, São Paulo 
2000. 

P32 2 L 

BISHOP, A.J. BISHOP, Alan J. Mathematical 
Enculturation: A Cultural Perspective 
on Mathematical Education. 
Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers, 1988. 

P38 2 L 

FAINGUELERNT, E.K. FAINGUELERNT, Estela Kaufman. 
Educação Matemática: 
representação e construção em 
geometria. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 1999. 

P40 2 L 

CARAÇA, B.J. CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos 
fundamentais da matemática. A 
Educação. Lisboa: Sá da Costa, 
1984. 

P42 2 L 

D’AMBRÓSIO,  U. D’AMBRÓSIO. Transdisciplinaridade. 
São Paulo: Palas Athena, 2001. 

P53 2 L 

DANYLUK, O.S. DANYLUK, Ocsana S. Alfabetização 
matemática: o cotidiano da vida 
escolar. Caxias do Sul: EDUCS, 
1991. 

P55 2 L 

FERREIRA, E. S. FERREIRA, E. S. Etnomatemática: 
uma proposta metodológica. Rio de 
Janeiro: MEM/USU, 1997. 

P59 2 L 

HALMENSCHLAGER, 
V. L. S. 

HALMENSCHLAGER, V. L. S. 
Etnomatemática: uma experiência 
educacional. São Paulo: Summus, 
2001. 

P78 2 L 

KLINE, M. O. KLINE, M. O Fracasso da Matemática 
Moderna. 2ª ed. São Paulo, Ibrasa, 
1976 

P82 2 L 

LINS, R. C. LINS, Romulo Campos; GIMENEZ, 
Joaquim. Perspectivas em aritmética 
e álgebra 
para o século XXI. 4ª ed. Campinas: 
Papirus, 1997. 

P87 2 L 

MIGUEL, A. M e 
colaboradores. 

MIGUEL, Antonio; MIORIM, Maria 
Ângela, História na Educação 
Matemática- propostas e desafios. 
Belo Horizonte, Autêntica Editora, 
2003, p.165-166 

P89 2 L 



98 
 

MOREIRA, P.  MOREIRA, Plínio; DAVID, Manuela. 
A formação matemática do professor 
de licenciatura e 
prática docente escolar. Belo 
Horizonte: Autêntica. 2005. 

P92 2 L 

NUNES, T. NUNES, T.; BRYANT, P. Crianças 
fazendo matemática. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1997. 

P95 2 L 

PIRES, C.M.C PIRES, Célia Maria Carolino. 
Currículo de Matemática: da 
Organização Linear à Idéia de Rede. 
São Paulo: FTD, 2000. 

P102 2 L 

VERGANI, T. VERGANI, T. Etnomatemática: O que 
é? Lisboa: Pandora, 2000. 

P116 2 L 

D’AMBROSIO, U. D’AMBROSIO, U. Etnomatemática: 
um programa. Educação Matemática 
em Revista, Publicação SBEM, ano 1, 
n. 1, p. 5-11, 2.º sem. 1993. 

P8 6 A 

D’AMBROSIO, U. D’AMBRÓSIO, Ubiratam. O 
Programa Etnomatemática: uma 
síntese.Acta Scientiae, v.10, n.1, 
jan./jun. 2008. 

P6 5 A 

KNIJNIK, G . KNIJNIK, G .Itinerários da 
Etnomatemática: questões e desafios 
sobre o cultural, o social e o político 
na educação matemática. Educação 
em Revista, Belo Horizonte, n0 36, 
p.161- 176, dez. 2002,. 

P22 4 A 

STREET,  B. STREET, Brian. Literacy events and 
literacy practives: theory and practice 
in the new literary studies. 2000, apud 
BAKER, Dave; STREET, Brian; 
TOMLIN, Alison. Mathematics as 
social: understanding relationships 
between home and school numeracy 
pratices. For the learning of 
mathematics. v. 23, n. 3, p. 11-15, 
nov. 2003. 

P31 4 A 

BARWELL, R. BARWELL, Richard. What is 
numeracy? For the learning of 
mathematics, v. 24, n. 1, p. 20- 22, 
mar. 2004. 

P4 3 A 

FERREIRA, E. S. FERREIRA, E. S. Cidadania e 
Educação Matemática. A Educação 
Matemática em Revista. Blumenau: 
SBEM (Sociedade Brasileira de 
Educação  Matemática), 1993, n. 01, 
p.12-18. 

P14 3 A 

FIORENTINI, D. FIORENTINI, Dário. Alguns modos de 
ver e conceber o ensino da 
Matemática 
no Brasil. Revista Zetetiké, ano 3, n. 
4, 1994. 

P15 3 A 

ALLEVATO, N. S. ALLEVATO, N. S. G.; ONUCHIC, L. 
R. Novas reflexões sobre o ensino-
aprendizagem de Matemática através 
da Resolução de Problemas. In: 
BICUDO, M. A. V. (Org.), BORBA, M. 
C. (Org.). Educação matemática: 

P1 2 A 
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pesquisa em movimento. São Paulo: 
Cortinez, 2005. 

BARBOSA, J. C. BARBOSA, J. C. O que pensam os 
professores sobre modelagem 
matemática? Zetetiké, Campinas, v. 
7, n. 11, p. 67-85, jan./jun. 1999. 

P3 2 A 

BORBA, M. C. BORBA, M. C. Etnomatemática e a 
cultura da sala de aula. São Paulo: 
Revista: A educação matemática em 
revista – SBEM, nº 1. 1993. 

P5 2 A 

D’AMBRÓSIO, U. D’AMBROSIO, Ubiratan. 
Etnomatemática e Educação. 
Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, 
v.10, n.1, p. 7-19, jan./jun. 2002. 

P7 2 A 

DAVID, M.M.M.S. DAVID, Maria Manuela M.S. As 
posssibilidades de inovação no 
ensino-aprendizagem da Matemática 
elementar. Presença Pedagógica. 
Belo Horizonte, vol 1, n.1, p.57-66, 
jan/fev, 1995. 

P9 2 A 

KNIJNIK, G. KNIJNIK, Gelsa; DUARTE, Cláudia 
Glavan. Entrelaçamentos e 
Dispersões de 
Enunciados no Discurso da Educação 
Matemática Escolar: um Estudo sobre 
a 
Importância de Trazer a “Realidade” 
do Aluno para as Aulas de 
Matemática. 
Bolema, Rio Claro/SP, v. 23, n. 37, 
dez. 2010. 

P23 2 A 

MARTINS, H.H.T.S. MARTINS, Heloisa Helena T. de 
Souza. Metodologia qualitativa de 
pesquisa. Educação e Pesquisa. São 
Paulo, v. 30, pp. 289-300, maio/ago. 
2004. 
 

P25 2 A 

MONTEIRO, A. MONTEIRO, Alexandrina.; OREY, 
Daniel; DOMITE, Maria do Carmo. 
Etnomatemática: 
Papel, valor e significado. In: 
RIBEIRO, José Pedro M.; DOMITE, 
Maria do Carmo; 
FERREIRA, Rogério. (Org.) 
Etnomatemática: papel, valor e 
significado. São Paulo: Zouk, 2004, v. 
1, p. 13-37. 

P132 5 CL 

D’AMBROSIO, U. D’ Ambrosio. Etnomatemática e 
Educação no Movimento Sem Terra. 
KNIJNIK, Gelsa; WANDERER, 
Fernanda; OLIVEIRA, Cláudio 
José(Orgs). Etnomatemática, 
currículo e formação de professores. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
67 

P123 4 CL 

D’AMBROSIO, U. D´Ambrosio.  A relevância do projeto 
Indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional – INAF como critério de 
avaliação da qualidade do ensino de 
matemática. In: FONSECA, M. da C. 

P120 3 CL 
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F. R. et al. Letramento no Brasil: 
habilidades matemáticas. São Paulo: 
Global, 2004. p. 31-46. 

D’AMBROSIO, U. D’AMBROSIO, Ubiratan. 
Etnomatemática e Educação. In: 
KNIJNIK, Gelsa; WANDERER, 
Fernanda; OLIVEIRA, Cláudio José 
(Orgs.). Etnomatemática, currículo e 
formação de 
professores. Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2004/2010 

P124 3 CL 

KNIJNIK, G. KNIJNIK, Gelsa. Algumas dimensões 
do alfabetismo matemático e suas 
implicações 
curriculares. In: FONSECA, Maria da 
Conceição F. R. (Org.). Letramento 
no Brasil: habilidades matemáticas. 
São Paulo: Global: Ação Educativa 
Assessoria, Pesquisa e Informação: 
Instituto Paulo Montenegro, 2004a, p. 
213-224. 

P130 3 CL 

MONTEIRO, A.  MONTEIRO, Alexandrina; 
GONÇALVES, Elizabeth; SANTOS, 
José Augusto. 
Etnomatemática e Prática Social: 
considerações curriculares. In: 
MENDES, Jackeline Rodrigues; 
GRANDO, Regina Célia. Múltiplos 
olhares: matemática e produção de 
conhecimento. São Paulo: Musa 
Editora, 2007 

P133 3 CL 

OLIVEIRA, C. J. OLIVEIRA, C. J. Práticas 
etnomatemáticas no cotidiano 
escolar: 
possibilidades e limitações. In: 
KNIJNIK, G.;WANDERER, F.; 
OLIVEIRA, C.J. (Orgs.) 
Etnomatemática: currículo e 
formação de professores. Santa Cruz 
do Sul: EDUNISC, 2004. p. 239-252. 

P134 3 CL 

TOLEDO,  M.E.R.O TOLEDO, Maria Elena R. de O. 
Numeramento e escolarização: o 
papel da escola no enfrentamento 
das demandas matemáticas 
cotidianas. In: Letramento no Brasil: 
Habilidades Matemáticas. São Paulo: 
Global: Ação Educativa Assessoria, 
Pesquisa e Informação: Instituto 
Paulo Montenegro, 2004, p. 91-105. 

P137 3 CL 

CHIEUS JÚNIOR,  G. CHIEUS JÚNIOR, Gilberto. 
Etnomatemática: reflexões sobre a 
prática docente. In: 
RIBEIRO, José Pedro M.; DOMITE, 
Maria do Carmo; FERREIRA, 
Rogério. (Org.). Etnomatemática: 
papel, valor e significado. São Paulo: 
Zouk, 2004, v. 1, p. 185-194. 

P121 2 CL 

COSTA, W.N.G COSTA, Wanderleya. N. G. 
Etnomatemática: Uma Tomada de 
Posição da 

P122 2 CL 
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Matemática Frente à Tensão Que 
Envolve o Geral e o Particular. In: 
GUSMÃO, N. 
M. (org.). Diversidade, Cultura e 
Educação: Olhares Cruzados. São 
Paulo: Biruta, 2008. 

FÁVERO, O. FÁVERO, O. Educação de Jovens e 
Adultos: passado de histórias; 
presente de 
promessas. In: RIVERO, José; 
FÁVERO, Osmar. Educação de 
Jovens e Adultos na 
América Latina: direito e desafio de 
todos. São Paulo: Moderna, 2009. 
263 p. cap. 1, p. 55-92. 

P127 2 CL 

MENDES, J.R. MENDES, Jackeline R. Matemática e 
práticas sociais: uma discussão na 
perspectiva do 
numeramento. In: MENDES, 
Jackeline R.; GRANDO, Regina C. 
(Org.). Múltiplos olhares: 
matemática e produção de 
conhecimento. São Paulo: Musa 
Editora, 2007. p. 11-29. 

P131 2 C.L 

RODRIGUES, T. D. RODRIGUES, T. D. A 
etnomatemática no contexto do 
ensino inclusivo: possibilidades e 
desafios. Rio Claro, UNESP: 
Dissertação de Mestrado, 2008. 

P152 3 D 

BORBA, M.C BORBA, Marcelo de Carvalho. Um 
estudo de etnomatemática: sua 
incorporação na 
elaboração de uma proposta 
pedagógica para o núcleo-escola da 
favela da Vila 
Nogueira-São Quirino. 1987. 
Dissertação (Mestrado) – Instituto de 
Geociências e 
Ciências Exatas da Unesp, Rio Claro. 

P138 2 D 

CAMPOS, E.S CAMPOS, Elza da Silva “O discurso 
de professores de prática de ensino e 
a 
perspectiva da Etnomatemática” 
PUC/SP, 2006 (Dissertação de 
Mestrado) 

P140 2 D 

CONRRADO, A.L CONRADO, Andréia Lunkes. A 
pesquisa brasileira em 
Etnomatemática: desenvolvimento, 
perspectivas, desafios. 2005. 177f. 
Dissertação (Mestrado em 
Educação), São Paulo: USP, 2005. 

P142 2 
  

D 

FREITAS,  M. FREITAS, M. Equação do 1º grau: 
métodos de resolução e análise de 
erros no ensino médio. Dissertação 
de mestrado. São Paulo: PUC, 2002. 

P147 2 D 

PASSOS, C. M. PASSOS, C. M. Etnomatemática e 
Educação Matemática Crítica: 
conexões teóricas e 

P151 2 D 
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práticas. 2008. 157 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação) – 
Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2008. 

SANTOS, B. P. SANTOS, B. P. A etnomatemática e 
suas possibilidades pedagógicas: 
algumas indicações 
pautadas numa professora e em seus 
alunos e alunas de 5ª série. 2002. 160 
f. Dissertação 
(Mestrado em Educação), São Paulo: 
USP, 2002 

P153 2 D 

CARVALHO, D.L CARVALHO, Dionne Luchesi de. A 
interação entre o conhecimento 
matemático da prática e o escolar. 
1995, 250f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de 
Educação. Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 1995. 

P157 3 T 
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APÊNDICE E – Elementos Ativos do Saber- Ensino de Matemática na EJA 

 
 

Autor  Referência Bibliográfica  Cod. Frequência   Tipo de 
Produção  

FONSECA, M.C. FONSECA, Maria da Conceição. 
Educação Matemática de Jovens e 
Adultos: Especificidades, desafios e 
contribuições. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002 

P64 13 L 

CARRAHER, T.N. CARRAHER, Terezinha Nunes; 
CARRAHER, David William; 
SCHLIEMANN, Analúcia Dias. Na 
vida dez, na escola zero. São Paulo: 
Cortez, 2003. 

P43 10 L 

FONSECA, M.C. FONSECA, Maria da Conceição F. 
R. Educação Matemática de Jovens 
e 
Adultos. 2ª Ed. Belo Horizonte, 
Autêntica, 2005 

P62 6 L 

DUARTE, N. O DUARTE, N. O Ensino de Matemática 
na Educação de Adultos. São Paulo: 
Cortez, 1986. 

P56 3 L 

FANTINATO, M. C. 
C. B. 

FANTINATO, M. C. C. B. A 
construção de saberes matemáticos 
entre 
jovens e adultos do Morro de São 
Carlos. Revista Brasileira de 
Educação, 
n.27, p. 109-124, set/out/nov/dez., 
2004. 

P13 5 A 

FONSECA, M. C. F. 
R. 

FONSECA, M. da C. F. R. 
Lembranças da matemática escolar: 
a constituição dos alunos da EJA 
como sujeitos da aprendizagem. 
Educação e Pesquisa, v. 27, n.2, p. 
339-354, jul./dec. 2001. 

P16 13 A 

FONSECA, M. C. F. 
R 

FONSECA, Maria da Conceição 
Ferreira Reis. Adult education and 
ethnomathematics: appropriating 
results, methods, and principles. ZDM 
Mathematics Education. n. 42. p. 361-
369, 2010 

P17 2 A 

FANTINATO, 
M.C.C.B. 

FANTINATO, M.C.C.B. Contribuições 
da Etnomatemática na Educação de 
Jovens e 
Adultos: Algumas Reflexões Iniciais. 
In: Etnomatemática: Papel, Valor e 
Significado. SP: 
Zouk, 2004. 

P126 4 CL 

FONSECA, M. C. F. 
R. 

FONSECA, Maria da Conceição F. R. 
Educação Matemática de Jovens e 
Adultos: discurso, 
significação e constituição de sujeitos 
nas situações de ensino-
aprendizagem escolares. In: 
SOARES, Leôncio; GIOVANETTI, 
Maria A.; GOMES, Nilma L. (org.). 
Diálogos na 

P128 3 CL 
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educação de jovens e adultos. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005a, p. 225-
240 

DUARTE, G. DUARTE, G. Implicações curriculares 
a partir de um olhar sobre o “mundo 
da 
construção civil”. In: KNIJNIK, Gelsa; 
WANDERER, Fernanda; OLIVEIRA, 
Cláudio 
José de (Org.). Etnomatemática: 
currículo e formação de professores. 
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
p. 183-202. 

P125 2 CL 

FARIA, J FARIA, Juliana. Relações entre 
práticas de numeramento 
mobilizadas e em constituição nas 
interações entre os sujeitos da EJA. 
Dissertação de Mestrado em 
Educação –Faculdade de Educação –
UFMG, Belo Horizonte, 2007. 

P145 3 D 

CABRAL, V  CABRAL, Viviane. Relações entre 
conhecimentos matemáticos 
escolares e conhecimentos do 
cotidiano forjados na constituição de 
práticas de numeramento na sala de 
aula da EJA. Dissertação de 
Mestrado em Educação –Faculdade 
de Educação –UFMG, Belo 
Horizonte, 2007.208 

P139 2 D 

CARDOSO, E. A. CARDOSO, E. A. Uma análise da 
perspectiva do professor sobre o 
currículo de 
Matemática na EJA. 2001. 173f. 
Dissertação (Mestrado em Educação 
Matemática) – 
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação 
Matemática. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo. 

P141 2 D 

COROA, R. COROA, Renata Paixão. Saberes 
construídos pelos professores de 
Matemática em sua prática docente 
na Educação de Jovens e Adultos. 
Belém, 2006.107 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências e 
Matemáticas) – Universidade Federal 
do Pará, 
Belém, 2006. 

P143 2 D 

COSTA, W.N.G COSTA, Wanderleya Nara 
Gonçalves. Os ceramistas do Vale do 
Jequitinhonha: uma 
investigação etnomatemática. 1998. 
104f. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Faculdade de 
Educação. Campinas, SP: 
Universidade Estadual de Campinas, 
1998. 

P144 2 D 

FERREIRA, A.R. FERREIRA, Ana Rafaela. Práticas de 
numeramento, conhecimentos 
escolares e cotidianos em uma turma 

P146 2 D 
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de ensino médio da Educação de 
Pessoas Jovens e Adultas. 
Dissertação de Mestrado em 
Educação –Faculdade de Educação –
UFMG, Belo Horizonte, 2009. 

LIMA, P.C LIMA, Priscila C. Constituição de 
práticas de numeramento em 
eventos de tratamento da 
informação na educação de jovens e 
adultos. 2007. 103 f. (Mestrado em 
Educação) – 
Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2007. 

P148 2 D 

NOGUEIRA, A. H. 
S 

NOGUEIRA, A. H. S. O Tratamento 
dado aos Conhecimentos Prévios dos 
Estudantes da Educação de Jovens E 
Adultos na Resolução de Problemas: 
Concepções e práticas dos 
professores. 2010. 192p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Educação) 
– Instituto de Educação, Universidade 
Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 
2010. 

P149 2 D 

PANCIERA, L.M PANCIERA, Letícia Menezes. A 
etnomatemática e os saberes 
cotidianos dos alunos da educação 
de jovens e adultos. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Centro 
Universitário São Francisco. Santa 
Maria, RS. 2007 

P150 2 D 

VERGETTI,  N VERGETTI, Núbia. PROFESSORES 
DE MATEMÁTICA: COMO 
CONCEBEM O ENSINO NA EJA? 
Dissertação (mestrado) -
Universidade Federal Fluminense, 
2011. 

P154 2 D 

WANDERER,  F WANDERER, Fernanda. Educação 
de Jovens e Adultos Produtos da 
Mídia: possibilidades de um processo 
pedagógico etnomatemático. São 
Leopoldo: Unisinos, 2001 
(Dissertação de Mestrado), 
Faculdade de Educação, 
Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, 2001 

P155 2 D 

FANTINATO, 
M.C.C.B 

FANTINATO, Maria Cecília de 
Castello Branco. Identidade e 
sobrevivência no Morro de São 
Carlos: Representações quantitativas 
e espaciais entre jovens e adultos. 
2003. 195 f. Tese ( 
Mestrado em Educação) - 
Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

P159 5 T 

TOLEDO, M.E.R.O TOLEDO, Maria Elena R. de O. As 
estratégias metacognitivas de 
pensamento e o registro 

P162 5 T 
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matemático de adultos pouco 
escolarizados. 2003. 228f. Tese 
Doutorado em Psicologia da 
Educação – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2003. 

MONTEIRO, A MONTEIRO, Alexandrina. 
Etnomatemática: as possibilidades 
pedagógicas num curso de 
alfabetização para trabalhadores 
rurais assentados. Tese de 
Doutorado. Faculdade de 
Educação/UNICAMP. 1998. 

P156 4 T 

FONSECA, M.C.F FONSECA, Maria da Conceição 
Ferreira. Discurso, memória e 
inclusão: reminiscências da 
Matemática Escolar de alunos 
adultos do ensino Fundamental. 
2001. 316 f. Tese (Doutorado em 
Educação) – Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2001. 

P160 3 T 

CUMMING, J CUMMING, Joy; GAL, Iddo; 
GINSBURG, Lynda. Assessing 
mathematical knowledge of 
adult learning: are we looking at what 
counts? Pennsylvania: National 
Center on Adult 
Literacy, 1998 apud TOLEDO, Maria 
Elena R. de O. As estratégias 
metacognitivas de 
pensamento e o registro matemático 
de adultos pouco escolarizados. 
2003. 228f. Tese 
Doutorado em Psicologia da 
Educação – Faculdade de Educação, 
Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2003 

P158 2 T 

SCHNEIDER, S.M. SCHNEIDER, Sonia Maria. Esse é o 
meu lugar... Esse não é o meu lugar: 
relações 
geracionais e práticas de 
numeramento na escola de EJA. 
Tese de Doutorado 
Apresentada ao Programa de Pós 
Graduação da Faculdade de 
Educação da UFMG. 
2010 

P161 2 T 
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APÊNDICE F – Elementos Ativos do Saber- Educação 

 

Autor  Referência Bibliográfica  Cod. Frequência   Tipo de 
Produção  

FREIRE, P. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

P34 22 L 

FREIRE, P. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. 

P71 18 L 

FREIRE, P. FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um 
reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

P33 9 L 

SOARES, L. SOARES, Leôncio, GIOVANETTI, Maria Amélia; 
GOMES, Nilma Lino. (Org). Diálogos na 
educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2005. p. 69-83 

P109 8 L 

FREIRE, P. FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. 
Tradução de Moacir Gadotti e Lílian Lopes 
Martin. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

P70 7 L 

MORIN, E. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à 
educação do futuro. 10. ed. São Paulo: Cortez, 
2005 

P93 6 L 

TARDIF, M. TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação 
Profissional. 8 a. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2002. 

P115 6 L 

NÓVOA, T. NÓVOA, Antônio. (org). Os Professores e sua 
Formação. Lisboa – Portugal: Dom Quixote, 
1992. 

P94 5 L 

CERTEAU, M. CERTEAU, M. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes 
de fazer.-15ª.ed. tradução de Ephraim Ferreira 
Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008 

P45 4 L 

FREIRE, P. FREIRE , P. Educação como prática de 
liberdade . RJ: Paz & Terra, 2001. 

P67 4 L 

GOODSON,I.F. GOODSON, Ivor F.Currículo: teoria e história. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 

P77 4 L 

ALBERNAZ, 
J.M. 

ALBERNAZ, Jussara Martins (Org.). 
Tecnologias computacionais e práticas 
educativas inclusivas: perspectivas de trabalho 
em escolas e instituições acadêmicas. Curitiba: 
Editora CRV, 2011. 

P35 3 L 

CERTEAU, M. CERTEAU, M. de. A invenção do cotidiano: 2. 
Morar, cozinhar. Tradução de EphraimF. Alves 
e Lúcia Endlich Orth. Petrópolis: Vozes, 1996 

P46 3 L 

FREIRE, P. FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação. São 
Paulo: ED. Unesp, 2000. 

P72 3 L 

FREIRE, P. FREIRE. Paulo; NOGUEIRA, Adriano. Que 
fazer: teoria e prática em educação popular. 8ª 
ed. – Petrópolis: Vozes: 2005. 

P73 3 L 

GEERTZ, C. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. 
Rio de Janeiro : LTC Editora, 1989 

P74 3 L 

MOREIRA, M. 
A e 
colaboradores.  

MOREIRA, Marco Antonio. MASINI, Elcie F. 
Salzano. Aprendizagem significativa: a teoria de 
David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2009. 

P91 3 L 

PAIVA, J.  PAIVA, Jane; OLIVEIRA, Inês Barbosa de 
(orgs). Educação de jovens e adultos. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2004. 

P98 3 L 

SILVA, T. T. SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma 
introdução às teorias do currículo. Belo 

P107 3 L 
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Horizonte: Autêntica, 1999. 

SOARES, M. SOARES, Magda. Alfabetização e Letramento. 
2. ed. São Paulo: Contexto, 2004c, 2.ed. 

P111 3 L 

SOARES, M. SOARES, Magda. Letramento: um tema em três 
gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2001 

P112 3 L 

STREET, B. STREET, Brian. What's “new” in New Literacy 
Studies? Critical approaches to literacy in theory 
and practice.Kings College, London, 2003 

P113 3 L 

VYGOTSKY, L. 
S. 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. 
São Paulo: Martins Fontes, 1988. 

P117 3 L 

VYGOTSKY, L. 
S. 

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. 
São Paulo: Martins Fontes, 1987. 

P118 3 L 

AUSUBEL, D. 
P. e 
colaboradores.  

AUSUBEL, D. P., NOVAK, J. D., HANESIAN, H. 
Educational Psychology: a cognitive view. New 
York, USA: Holt, Rinenhartand Winston, 1978 

P36 2 L 

AUSUBEL, D. 
P. 

AUSUBEL, David P. Psicologia Educacional. Rio 
de Janeiro: Interamericana, 1980. 

P37 2 L 

BOURDIEU, P. BOURDIEU, P. O poder simbólico. 11ª ed. Rio 
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

P39 2 L 

BRUNEL, C. BRUNEL, Carmen. Jovens Cada Vez Mais 
Jovens na Educação de Jovens e Adultos. Porto 
Alegre: Mediação, 2004. 

P41 2 L 

CAVACO, C.  CAVACO, Cármen. Aprender fora da escola: 
percursos de formação 
experiencial.Lisboa:Educa, 2002. 

P44 2 L 

CHARLOT, B. CHARLOT, B. Da relação com o saber: 
elementos para uma teoria. Porto Alegre: 
Artmed, 2000. 

P47 2 L 

CORRÊA, A. L. CORRÊA, A. L. (Ed.) Educação de massa e 
ação comunitária. Rio de Janeiro: 
AGGS/MOBRAL, 1979. 

P48 2 L 

FÁVERO, J. O. FÁVERO, José Osmar. Educação de jovens e 
adultos na América Latina direito e desafio de 
todos. São Paulo: Moderna, 2009. 

P58 2 L 

FOUCAULT, 
M.  
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