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RESUMO
Este texto tem como objetivo analisar as narrativas escritas por ex-alunos da Escola
Normal Rural de Juazeiro do Norte sob um olhar etnomatemático. Trata-se de uma
pesquisa teórica de cunho histórico-etnográfico. Integra-se também a este esforço a
seleção e organização das fontes escritas e etnográficas. A pesquisa aponta
convergências com o referencial teórico, reforçando colocações encontradas em leituras
sobre Educação Matemática e Etnomatemática. Além disso, podemos visualizar um
contexto de ensino a partir de um importante tripé: política, matemática e cultura.
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ABSTRACT
This study has as objective to analyze the narratives written by former students of the
“Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte” under an ethnomathematical a look. This is
a theoretical historical-ethnographic research. This effort also includes the selection and
organization of sources - both written and ethnographic. The research points to the
convergence with the theoretical suport, reinforcing settings found in readings on
Mathematics Education and Ethnomathematics. As well, we can also visualize a context
of education from an important stand: politics, mathematics and culture.
Keywords: Escola Normal Rural; trining teachers; ethnomathematics narratives.
INTRODUÇÃO
Este artigo1 tem como objetivo apresentar resultados de uma investigação de
histórias narradas em dois cadernos escritos pelos alunos futuros professores da
ENRJN2, do segundo ano complementar, de 1938 e do segundo ano do Curso Normal
Rural, cadernos estes respectivamentes intitulados: “Um Pouco da Nossa Vida Escolar”
e “Uma fazenda Modelo – Tese das professorandas da turma de 1938”. Este último
representa um trabalho final do ano de estudo em questão (uma forma de trabalho de
conclusão).
Foram utilizados como principais fontes os cadernos citados anteriormente por
acreditarmos que eles possam nos ajudar a entender, do ponto de vista da
etnomatemática, o que foi relatado pelos alunos. Deste modo, concordamos com
Knijnik (2000, p. 51), que com propriedade afirma:
Nesse sentido é que dizemos que a etnomatemática
procura contar, ensinar, lidar com a história não oficial do
presente e do passado. Ao dar visibilidade a este presente e a
este passado, a etnomatemátca vai entender a matemática como
uma produção cultural, entendida não como consenso, não como
supremacia do que se tornou legítimo por ser superior do ponto
de vista epistemológico.
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Este artigo é um recorte da tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação Matemática apresentada ao PPGEM da Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN,
intitulada A formação de professores(as) da Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte sob uma
perspectiva etnomatemática.
2
Escola Normal Rural de Juazeiro do Norte.
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As dimensões políticas e sociais também ganham uma função principal nesta
perspectiva. Para Knijnik (1999, p.282-283), “a Etnomatemática encontra sua
expressão mais relevante quando expõe seu engajamento social, quando não trata
questões culturais como elementos exóticos e desenraizados, descomprometidos da luta
política”. Nossa compreensão é a de que o ambiente escolar se constitui de novos e
inesperados inacabamentos, que, por sua vez, abrem perspectivas para investigações e
reflexões sobre este universo vivo e complexo no qual estamos mergulhados em nosso
dia a dia.
Ocorre que todos os textos analisados têm como base a narrativa breve e
memorialística. Começando sempre do presente, quando o narrador-protagonista relata
sua escola, espaços ou pessoas que o fazem lembrar de seu passado. Então a narrativa se
desenvolve toda no passado a partir da memória do narrador, colocando sempre em
questão se a narrativa é verossímil.
CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO DA ANÁLISE DAS NARRATIVAS
No que tange às considerações teórico-metodológicas adotadas, a discussão
entre Matemática e informação, operada na perspectiva de uma educação crítica,
pressupõe um olhar sobre as pessoas, sobre os conteúdos e sobre as sociedades.
Identificamos pistas nos pressupostos da etnomatemática que puderam responder aos
desafios impostos por essa caminhada.
Este estudo situa-se num contexto que inclui uma descrição breve da realidade
educacional – em particular, do ensino normal rural – e dos debates pedagógicos
produzidos no período. Sendo assim, o trabalho possui cunho qualitativo, na perspectiva
da etnomatemática, com a qual foi feita análise dos documentos.
Foi adotada uma metodologia baseada na pesquisa histórica para o
desenvolvimento

do

presente

trabalho,

pois

esta

considera

as

influências

sócioeconômicas, políticas e históricas e os saberes. Isso poderá levar o pesquisador e
estudiosos do tema a refletir mais profundamente sobre as mudanças históricas
ocorridas na formação de professores e no ensino de Matemática.
Por se tratar de um instrumento importante para a formação de professores
normalistas ruralistas, a análise da história da referida escola mostra-se significativa
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principalmente para se compreender a história da ENRJN e o ensino de matemática na
formação dos professores da primeira Escola Normal Rural do Brasil. A análise dos
dois cadernos de ex-alunos, embora seja da mesma época, ganha destaque científico,
pois poderá contribuir como pesquisa historiográfica que valoriza o tratamento teóricometodológico dado aos cadernos escolares.
Abordamos também, de forma teórico-metodológica, a narrativa como um modo
de refletir, relatar e representar a experiência, produzindo sentido ao que somos,
fazemos, pensamos, sentimos e dizemos.
Por meio das histórias transcritas neste trabalho, acreditamos que é possível
perceber que as experiências em sala de aula, assim como em espaço de investigação,
podem delinear a potencialidade da narrativa para o ensino e aprendizagem em distintas
áreas do conhecimento, inclusive da Matemática no que diz respeito aos conteúdos
ensinados em sala de aula procurando instituir relações expressivas com o meio fora do
espaço escolar.
Vê-se, assim, que nada mais natural do que adotar a narrativa para tentar dar
sentido a uma experiência educativa ou uma prática social. Assim como colocar em
foco o contar sobre o modo de viver em busca de explicitar ou clarificar ideias e
conceitos que tenham acontecido na mesma época em “espaços de significados e
interação” com alguns aspectos e representações comuns.
Procuramos, neste artigo, enfatizar as análises narrativas por se aproximar mais
do objeto de investigação, pois, neste tipo de investigação, o narrador provê tanto a
situação como a explicação, consentindo ao pesquisador uma captação mais orgânica e
histórica do procedimento de vir a ser e de desenvolver-se professor.
Destacamos também as análises narrativas por visarem à compreensão do
processo de formação e desenvolvimento profissional de professores autores das
histórias aqui transcritas, e, para isso, promoveram experiências formativas pelas quais
eram os protagonistas durante o período de formação. Notadamente, esse tipo de análise
de narrativas é entendido como um “procedimento ativo de conviver e descrever
narrativas, e reviver e recontar histórias, não exclusivamente aquelas dos partícipes,
mas, também as dos investigadores”. [...] “O fato é que precisamos escolher o que
consideramos valioso, rememorá-lo, memorizá-lo, comemorá-lo. Este é o sentido de
todas as comemorações: consolidar valores, mantendo vivo na memória aquilo que se
valoriza”.(Machado, 2002, p. 36)
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Do nosso ponto de vista, os cadernos são relevantes para este trabalho porque
nos trazem, de certa forma, um memorial que nos permitem analisar e estabelecer
possíveis relações com a história de vida estudantil e profissional contada por aquele
grupo de estudantes. É possível perceber, então, os aspectos sociais e históricos
presentes na construção dessa caminhada estudantil, de modo a pontuar convergências
de assuntos relevantes e pertinentes a um pensar sistemático e reflexivo que transcende
ambas e circunscreve-se em uma área própria à Educação. São elas: concepção de
Educação; de realidade e de conhecimento; de realidade dos objetos/ambientes; valores
e postura didático-pedagógicas do trabalho docente.
AS NARRATIVAS E ALGUNS COMENTÁRIOS
A partir da concepção teórica da etnomatemática, especificamente com a técnica
da análise de narrativas, passamos a apresentar amostras do que o material analisado nos
apresenta.
O caderno tipo brochura foi intitulado: “Um Pouco da Nossa Vida Escolar”, está
composto por 27 histórias/textos totalizando 42 páginas. Os textos foram escritos pelos
alunos, futuros professores normalistas ruralistas, vinculadas de modo direto,
sistemático e constante ao grupo que, no ano de 1938, cursavam o 2º ano Complementar
da ENRJN. Neste artigo, os textos transcritos aparecem em forma de narrativas que
apresentam a concepção de temas variados em sua individualidade, em vários de seus
aspectos.
O caderno está organizado conforme os títulos dos textos que transcrevemos
neste artigo, enumerados em algarismos arábicos, indicam posturas referente a cada
tema abordado de maneira a evidenciar ideias que, embora não indicam posturas
teóricas, mas interrogações, afirmações e procedimentos adotados que, de certa forma,
traduzem a realidade vivida por aquele grupo de estudantes em processo de formação
inicial para exercerem a função de professores normalistas ruralistas.
Diante disso, por meio das narrativas, os autores procuraram expressar diferentes
aspectos da realidade escolar daquele grupo, tal como ela é concebida, realizada e
entendida por eles. Em relação ao citado caderno, selecionamos aqui, cinco dentre os
demais textos para ilustração, sendo de modo a apresentar-se de forma linear, há
articulação entre cada história contada às quais resolvemos chamá-las de narrativas. A
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fim de garantir o anonimato das pessoas envolvidas neste estudo, preferimos omitir o
nome dos autores das narrativas.
1) “A ESCOLA”
Um indivisível prazer, uma sensação, me envolve,
dizendo ao leitor amigo e condescendente, algo do sagrado e
luminoso templo, - a nossa Escola Normal Rural, onde absorvo
o néctar sacrossanto da instrução.
Qual fonte milagrosa de água cristalina, que ciciante e
bem fasefa, torna a aridez em frescura, a penúria em riqueza,
indo despojar-se no magestoso, pujante e infinito mar, é a
Escola Normal Rural – centro de luz, solo fecundo do bem, que
nos atila o espírito, tornando puras as nossas ideias, fazendonos olvidar as reais tendências, os maus instintos, para nos
conduzir, ao firmamento da bonança, da liberdade e do saber!
O modelo de educação era rígido. Até nas reuniões de pais e
mestres os pais não se preocupavam muito com o aprendizado,
pois parecia confiar nos professores e também porque
encontravam uma vez por outra nas ruas da cidade.
É ainda, a terra da promissão do amor e da
benevolência; é a glorificação da virtude, o sol brilhante dos
jovens, mesmo daqueles que ignoram a sua sublime e minifica
utilidade, deixando-a esquecida, sem ansiedade de tê-la em
contato, embora conhecidíssima já esteja, através dos jornais e
nos corações magnânimos dos que oram pelo seu maravilhoso
progresso.
Quando o Brasil, reconhecê-la útil e indispensável, e
quando não mais existir analfabetos, neste portentoso e
opulento país da América do Sul, triunfantes, cantaremos o hino
da reitoria. Ela possui como meios de socialização variam
instituições, salientando-se em progresso e em atividades, o
“Clube Agrícola Alberto Torres”, a liga da amabilidade, o
“Grêmio Padre José de Anchieta”, e como parte integrante, o
fértil e alcatifado campo, de flores e verduras, em simétricos
canteiros, ornamentado de várias plantas indispensáveis á
humanidade, como o algodão, a mandioca, a mamoeira, a cana
de assucar, etc.
No término da Avenida Dr. Floro, um sítio ameno e
fértil, está situado o seu grande e confortável prédio.
São vastos e pedagógicos os seus pavilhões e salões de
ensino. As disciplinas são ministradas por capacidades
intelectuais, em parte, isto é, o ensino primário, pelos frutos que
ela produziu, como Heloisa Coelho, Maria Moreira, Ceci
Borges, Maria Martins e Dacilde Cruz, que, incontestavelmente
vêm em catequese brilhante, aumentar nas criancinhas o amor
desde já demonstrado por seus trabalhos, em prol da
civilização, da instrução e da agricultura!
II ano Complementar.
Escola Normal Rural de Joazeiro, 10 de maio de 1938.
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Esta narrativa indica-nos, em primeiro lugar, o envolvimento do narrador
protagonista com o ambiente escolar em que está situada a cena que a aluna recorda. Em
seguida, o ambiente é exaltado como um infinito espaço para o desenvolvimento do
progresso, como meio de socialização e valorização das instituições escolares. Nas
reuniões de pais e mestres, não havia, segundo a narrativa acima, a preocupação com
aprendizagem dos filhos. Dado que a comunidade era pequena, frequentemente os pais
interpelavam as educadoras quando as encontravam para saberem do comportamento
dos filhos.
2) “NOSSA CLASSE”
Entre as diversas classes da Escola, (modéstia à parte)
salienta-se a nossa, não por ser a mais adiantada, mas não por
ser uma das mais bem organizadas. Fica situada ao centro da
escola. Pela manhã, em fila após cantarmos o hino nacional ao
entrarmos neste ambiente, sentimo-nos satisfeitos diante do
asseio e da comodidade. É uma sala muito fresca e agradável,
comportando muito bem os alunos.
As suas carteiras num total de 15 são muito alinhadas
ficando em cada uma, um grupo de três. Temos muito cuidado
em não sujá-las, porque o asseio é muito útil, e é uma prova de
boa educação. É intitulada sala “Carneiro de Mendonça”, em
homenagem ao digno ex-interventor do Ceará. Além das
carteiras tem ainda uma banca para os professores, onde todos
os dias depositamos um lindo jarro de flores, colhidas no jardim
da nossa Escola. Através de uma janela que dá para o lado do
poente, erguem-se esbeltas palmeiras onde bandos de
passarinhos vêm gorjear despertando no coração de cada, uma
saudade profunda. Em nossa classe tudo nos oferece certa
alegria.
Quando entra um professor, recebemo-lo com o máximo
prazer em acolhermos os seus ensinamentos cheias da mais viva
atenção e respeito, saudamos com cântico em seguida fazíamos
oração, isso se repetia todos os dias não só na nossa classe
mais em toda a escola durante o ano todo. Alunos há, que
consideram como um sacrifício frequentar diariamente a sua
classe para receber as aulas. Na nossa classe como na escola
em geral também tinha carência de outros equipamentos.
Nós, pelo contrário, sentimos prazer ao ouvir a sineta,
que nos anuncia a entrada àquele recanto bendito, no qual
recebemos dos nossos mestres, importantes explicações que nos
indicam a maneira mais fácil de seguirmos sem vacilar, a
estrada (tão trabalhosa e cheia de difíceis obstáculos) da vida.
No mês de maio cantávamos e rezávamos mais ainda... No final
do período das aulas, cantávamos e rezávamos para poder ir
embora. As professoras conseguiam aplicar técnicas de ensino
que atendia mais de um aluno ao mesmo tempo quando surgiam
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dúvidas. Nossa sala de aula é um universo que por meio de
diferentes passos iremos em busca do saber...
II ano Complementar.
Escola Normal Rural de Joazeiro, 10 de maio de 1938.
Ao adentrar no universo da sala de aula, o prazer foi visto por meio desta
narrativa. A descrição daquele ambiente escolar foi feita de forma precisa: uma janela, o
número de carteiras, o número de alunos que ocupavam as carteiras, a banca para os
professores, um jarro de flores. A incorporação dos rituais que compunham aquela sala
de aula perpassavam por todas as outras salas da instituição. Os “cânticos” de entrada,
de saída, a reza no início das aulas todos os dias de aula, as repetidas vezes que se
faziam fila, as novenas do mês de maio.
Embora a escola fosse desprovida de outros equipamentos, conforme narra
aluna, em vários aspectos o ambiente de estudo proporcionou a abertura de “mundo
novo” aos alunos em que os rituais tinham significação própria.
De modo geral, a narrativa demonstra uma estreita relação entre as atitudes, o
espírito de um grupo e o aspecto da classe em que estudam, assim, como o respeito
pelos professores por reconhecerem, nas atitudes deles, a importância para seguirem a
caminhada.
3) “MESTRES”
Falando em mestres, jamais poderia deixar de externar
fielmente, a dedicação que voto a estes abnegados entes, que se
entregam de alma e coração, ao serviço da pátria, despertando
no espírito da petisada brasileira um vivo interesse pela ciência,
pelo trabalho, pelo que é grande e belo, guiando-a no envio e
desconhecido caminho da vida. Os ensinamentos deles
recebidos são verdadeiros faróis que conduzem a um futuro
brilhante. Guiada por eles, a criançada de hoje tornar-se-á o
orgulho desse Brasil, imenso e belo. Na hora de escrever da
lousa não podia conversar com as colegas do lado... Era total
silêncio... Para perguntar alguma coisa tinha que pedir
permissão. Por isso os colegas ficam com medo. Aos que
desobedecesse vinha os bolos com a palmatória.
Dentro dos demais mestres do meu curso – o IIº ano
Complementar – sobressai para mim, a minha mestra de
português, por ser esta possuidora de sentimentos nobres, uma
alma generosa, um coração magnânimo e uma imagem
angelical. Dela recebemos o melhor do seu esforço e boa
vontade, o seu carinho e o seu desvelo. A sua preocupação
como a de todos aqueles que marejam neste templo sagrado que
é a minha Escola, é a boa formação do nosso espírito e o
desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais e morais,
pois eu havia aprendido a lição.
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São verdadeiros apóstolos do bem, luzes de brilho
inconfundível verdadeiras almas de escol. Mestres queridos,
mesmo na humildade destas palavras como de sua autoridade,
no colorido desmaiado dos meus dizeres, lêde a boa vontade, o
amor, a gratidão e a sinceridade do 2º ano complementar de
1938.
2º ano Complementar.
Escola Normal Rural do Joazeiro, 2 de agosto de 1938.
A autora desta narração passava por uma sensação de proximidade entre o aluno
e a professora. É o que a aluna procura mostrar, na narrativa, ao usar o termo “minha
mestra” e ao prestar conta de que havia “aprendido a lição”. Em segundo, porque
expressa o reconhecimento de que há uma autoridade e ascendência da narrativa é um
caso exemplar e bem ilustrativo de como se processava este tipo de educação,
legitimando a importância que a professora de português exercia sobre seus alunos.
Primeiro, ao mostrar como tal domínio parte da professora em relação aos seus alunos,
como vemos nos temas: “interesse pela ciência” e “guiando-o no envio do caminho
desconhecido”.
Contudo, a obediência fazia parte da aula. A metodologia empregada pela
professora para alguns inspirava medo. O rigoroso processo de ensino, naquele tempo,
deixou marcas capazes de se manterem muito vivas as lembranças da palmatória e do
argumento.
4) “RECREIOS”
Para o aluno, um dos momentos mais desejado é o
recreio. Ainda mesmo que ele esteja em uma aula muito
proveitosa, não o esquece e aguarda-o com ansiedade.
Muitas vezes quando não trazemos as lições bem sabidas,
passa o relógio a ser objetivo da nossa curiosidade. Ficamos
esperando de ouvidos atentos as dez badaladas do relógio
anunciando a todos o recreio, único meio de nos livrar de uma
nota baixa. Não é somente, porém neste caso que o recreio nos
é agradável. Não, ele é sempre desejado por ser o momento de
refazermos nossas energias para de modo abraçar-nos os livros,
nossos companheiros inseparáveis e também é bom para os
professores que podem até recrear. Os recreios da minha escola
primam pela variedade de brinquedos. Temos além de um ótimo
pavilhão, o campo, que na sua exuberância, atesta a eficiência
do ensino ministrado neste verdadeiro Templo de Instrução.
Penso no recreio como um momento de integração para o
processo de aprendizagem.
É bem interessante apreciar-se as diversas maneiras que
cada aluna escolhe para passar o seu recreio. Umas, passam-no
brincando numa alegria incomparável, outras, as sentimentais,
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ficam apreciando as flores como se estivessem a confiar-lhes as
suas magnas simples magoas de estudantes. Eu, porém, prefiro
observar tudo que no recreio se passa, abrigada à sombra de
um simpático caramanchão, embora da minha solitude possa
parecer excêntrica ou esquisita.
Nesta narrativa, as ideias colocadas pela aluna são expostas no sentido de
mostrar um caminho, pois entende que “o recreio escolar é um espaço de tempo, que,
apesar de ser curto, não deve passar despercebido no contexto escolar [...] e que precisa
ser pensado como um momento integrante do processo educativo”.
O recreio escolar é colocado como parte do período educacional da escola, este é
um momento de “trégua” entre professor e aluno que acontece no contexto escolar. A
aluna acha importante também o recreio porque os discentes podem se distrair,
recriando o recreio e assim refazer as energias. Na narrativa, os olhares voltaram-se
principalmente para a rotina do recreio, às atividades que os alunos realizavam e à
relação delas com o espaço físico e materiais disponíveis.
Dentro deste espaço destinado a recrear, algumas questões podem ser
levantadas. Qual era o valor atribuído pela Normal Rural ao recreio escolar? Seria o
recreio utilizado para alertar a possibilidade de utilizar o recreio, rico pelas suas relações
sociais, como espaço de educação para a cidadania?
Além da importância do brincar, podemos salientar a necessidade de a escola
proporcionar uma educação que vá além dos tradicionais conteúdos de cada uma das
disciplinas, destacando-se a formação ética dos alunos. A aluna procurou relatar no
decorrer da narrativa, que cada observação se situava em um local diferente do pátio da
escola, porém sem perder de vista o que acontecia nos demais.
Parece-nos que as observações descritas pela autora, na narrativa, foram
norteadas pelos seguintes aspectos: a rotina do recreio, as atividades com as quais os
alunos se ocupavam e a relação do espaço físico e do material com o tipo de atividade
que era desenvolvido. Sendo assim, podemos dizer que o recreio escolar pode ser
considerado um tempo e espaço de relacionamentos sociais que, por seu caráter
informal, facilita a brincadeira e o jogo, seja por meio da cooperação, do conhecimento,
aceitação de regras entre outros.
Esta narrativa apresenta uma sucessão de eventos, de interesse humano e tudo na
unidade de um mesmo espaço/tempo. Naquele momento, o recreio observado pelos
alunos trazia em si a memória coletiva. Uma memória que estava ali, portanto, presente
entre aqueles estudantes, que igualmente os ligava uns aos outros, e à Normal Rural (a
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memória coletiva como veículo de pertencimento). Sendo assim, o recreio da escola era
tanto um espaço socializador quanto um momento da memória que possibilitava àqueles
estudantes se sentirem parte da Normal Rural.
5) “O CAMPO”
O campo de nossa Escola é jardim e ao mesmo tempo
roçado. Acha-se ocupado por diversas plantas, umas utilizadas
na alimentação como: feijão, milho, mandioca, cana de assucar,
macaxeira etc., outras nas indústrias como sejam: algodão,
amoreira, gira-sol, etc.. Lembrando que tanto para a plantação
como para a colheita segue-se um determinado tempo.
Junto ao prédio está o jardim muito bem gramado,
ficando num canteiro a cartografia do Ceará, noutro cinco
estrelas, representando aquelas estrelas vivas, as primeiras
professoras normalistas, noutro ainda lemos E. N. R.
significando Escola Normal Rural. Ao centro está um grande
aquário e muitas roseiras que o rodeiam. Fazíamos atividades
diversas e melhor, aplicávamos em parte os conhecimentos
escolares das diferentes áreas.
Seguem os canteiros de alface, coentro, couve-flor,
tomate, batata doce, etc. Todo este trabalho é feito pelos alunos,
pois temos horas de trabalho no campo.
Todo curso primário de nossa Escola também gosta de
prestar a sua contribuição ao nosso trabalho. Estão sempre a
arrancar aquelas hervas daninhas protegendo enfim a
vegetação, demonstrando com isso o espírito de ruralismo que
as cinco professoras que saíram desta Escola já conseguiram
criar naquelas crianças que já sabem ter amor e zelar pela
conservação do nosso campo de experimentação.
Em sua narrativa, o aluno fala do campo como espaço de experimentação, pois a
ENRJN possuía um campo chamado “Fazenda” auxiliava na prática de trabalhos
agrícolas. Naquele espaço também eram realizados eventos de difusão e treinamentos.
Desde a sua fundação em 1934, a ENRJN desenvolveu atividades de produtos
fitossanitários; inseticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas, microbianos e produtos
naturais, principalmente nas culturas dos citros, tomate, café e hortaliças. Eram
realizados também estudos do solo e eficácia de produtos ali cultivados (em culturas
como: milho, algodão, feijão, mandioca e outros). Também era uma área utilizada pelos
professores e alunos para complementação dos estudos escolares depois de obtidos os
registros por meio de relatórios. Incluíam no rol de atividades de campo os estudos
sobre plantio, colheitas entre outros visando à composição e expressão de organismos.
Trabalhos com culturas anuais e semi-perenes, como cana-de-açúcar, milho, mamão,
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cebola, algodão, tomate, etc., eram conduzidos pelos professores de acordo com as
estações do ano.
Nesse sentido, é possível verificar que, na experimentação prévia, a
interferência, introdução e manipulação das condições ambientais ou quaisquer outros
fatores pelo grupo envolvido, em função das finalidades das atividades. Este tipo de
forma de aquisição de conhecimentos se dava por meio de experiências ou ações de
experimentação por parte do grupo. Esta era utilizada fundamentalmente e integrada às
áreas das ciências exatas como: física, química, ciências biológicas, matemática,
práticas agrícolas etc.
Há um momento na narrativa em que observamos a manifestação do pensamento
matemático, com a necessidade de instrumentos intelectuais para planejar o plantio e
organizar a colheita. Deste modo, observamos também a presença de uma
etnomatemática empregada no tocante à presença de conhecimentos relativos ao tempo,
tanto na relação com o espaço como nos movimentos. E ainda, como se pode ver, além
de manifestar o pensamento matemático, também se pode fomentar valores sociais
(como a cooperação e a solidariedade). Esses conhecimentos podem facilitar a relação
com outros tipos de conhecimentos e em outros contextos (seja de outras formas de
cultivo de outras plantas, de outras tecnologias, etc.).
Tomando assim, as narrativas sob um ponto de vista etnomatemático e
retornando à história da ENRJN, podemos relembrar que ali ao lado das técnicas
rudimentares de leitura, escrita e cálculo, ensinavam-se como plantar produtivamente,
como criar economicamente, como ser aliado de seu vizinho pela colaboração, e
cidadão prestante da pátria pelo trabalho.
Isso é o que nos mostram os textos escritos e analisados por um grupo de alunos
da citada escola, os quais se encontram no caderno tipo brochura de um ex-aluno
intitulado: “Uma Fazenda Modelo - Tese das Professorandas da turma de 1938”,
composto de 17 textos distribuídos em 182 páginas. Os textos estão organizados em
forma de narrativas, ambos estruturados por meio de perguntas e repostas. Os conteúdos
de matemática são precedidos da Matemática necessária à sua compreensão.
Consideramos que algumas das narrativas, na sua maioria contida no primeiro
caderno citado anteriormente, refletem relações com a educação, inclusive com a
matemática: formação de professores, currículo, estratégias e recursos de ensino de
matemática, dificuldades de aprendizagem, a produção de textos que caracterizamos
como narrativas numa perspectiva etnomatemática que abordamos neste artigo.
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Devemos frisar bem que a finalidade do caderno era fazer a descrição/narrativas
dos ambientes que compunham a fazenda. Surge então uma pergunta: As narrativas
visavam também atender a objetivos didático-pedagógicos?
Em seguida, consideramos por bem fazer a transcrição de algumas perguntas e
respostas (trechos) de alguns textos do segundo caderno. A escolha da transcrição de
trechos (perguntas/respostas) se deu por descrever as principais características de uma
fazenda (lugar para experimentação), por ter uma maior aproximação com o título do já
citado caderno e também por apresentar de certa forma conotações etnomatemática.
Vejamos, inicialmente, como um dos alunos estruturou a matemática escolar
presente no primeiro texto -“Uma Fazenda Modelo”. A primeira pergunta do texto é
entendida como uma pergunta curiosa:
“Que fazem aqueles homens, D. Zilda?” A resposta de
D. Zilda foi: “Eles estão limpando as plantações do roçado.
Toda fazenda possue um ou mais de um roçado e os moradores
também possuem os seus. Num roçado se plantam mandioca,
milho, feijão, macacheira, araruta e muitas outras cousas.
Todos os anos o fazendeiro manda arrancar as mandiocas
plantadas, carregá-las para a casa de farinha, reúne uma
porção de mulheres e manda raspar as raízes que os lucros
trouxeram da roça. Depois de raspadas, são raladas. A massa é
então, espremida e coada ao forno para torrar e fazer farinha”.
Nota-se que, apesar de ser mencionada a palavra lucro no texto, não há nenhum
tipo de tratamento em relação à matemática elementar nela colocado.
Depois da primeira pergunta, seguem outras 29 perguntas em que se encaixam
os seguintes assuntos: comparação, ordenação, classificação, quantificação. Das cento e
oitenta e duas páginas que compõem o caderno, vê-se, portanto, que a ênfase maior é
dada à quantificação. Os textos escritos pelos alunos incluíam geralmente três passos:
explicação, exemplos de situações e aplicações em práticas agrícolas.
De certa forma, no nosso ponto de vista, o caderno trazia o que caracterizamos
de narrativas etnomatemáticas, em que basicamente trata de: quantificar, classificar e
ordenar, um exemplo do que disse sobre a forma didática e sobre o modo de escrevê-lo.
Segue, então, o primeiro texto:
P.2. Então é uma fábrica de farinha, d. Zilda?
R. Não, disse d. Zilda, é uma casa de farinha.
P.3. Como se faz um roçado, d. Zilda?
R. Faz-se primeiro, preparando o terreno fazendo a derrubada,
a queimada e, na época das chuvas, fazendo-se o plantio.
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Depois de nascidas as sementes, limpam-se as hervas más,
arranca-se o mato e passados alguns meses, colhem-se os
produtos. Do roçado é que nos vêm: o milho verde, o feijão
verde, as batatas, o inhame, o cará.
P.4. Que é aviário?
R. É o lugar onde se criam aves, galinhas, perus, angolinhas.
P.5. Que é barracho?
R. É um pombo novo.
P.6. Que é estrumeira?
R. Casa sem paredes, só coberta de telhas ou de palhas.(pp.111)
Segundo texto: “UMA HORTA”
P.7. Que é uma horta?
R. É um terreno assim (mostrou o chão cheio de pequenas
hervas sem importância), plantado de hortaliças. Você pode
fazer uma horta em qualquer terreno e de qualquer forma. Mas
deve-se medir o espaço necessário para a quantidade de
canteiros desejados e as sementeiras.
P.8. Que é vitamina?
R. Vitamina, são certas substâncias indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo, que se acham nas verduras, nos
cereais, etc.
P.9. Por que é que se cobrem os canteiros, quando se planta?
R. Para evitar a penetração direta dos raios solares e também
para facilitar a germinação, pela conservação da umidade.
P.10. Nós não plantamos a alface no canteiro grande?
Rua A alface não deve ser plantada em lugar definitivo. Semeiase como nós fizemos e logo que ela atinja a altura de 5 cm mais
ou menos, faz-se a repicagem, por meio de uma taboa toda
furada simetricamente. Marcam-se em lugar provisório, os
lugares onde serão colocadas as plantinhas que ali ficam até
atingir o tempo de serem transplantadas para o ponto definitivo
(pp.15-23).
Quarto texto: “O POMBAL”
P.11. Que casinha é aquela?
R. É um pombal dividido em pequenos compartimentos.
P.12. Por que não conservamos sempre os pombos soltos?
R. É que esses bichinhos são perigosos no tempo da sementeira,
arrancam todas as sementes que plantamos.
P.13. Para que se criam pombos?
R. Para se obter lucros na criação desses animais.
P.14. Estes pombos são só para enfeitar a fazenda?
R. Se for assim, eu vou criar galinhas que dão dinheiro.
P.15. Você está querendo ganhar dinheiro?
R. Crie os pombos só para vender.
P.16. Por quanto dar para vender um pombo?
R. Por 700 reis.
P.17. Pode vender hoje 20 casais?
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R. Não. Eu só tenho 23 casais e se eu vender 20 casais fico sem
pombos. Se eu vender 20 casais, ficarei com apenas três casais
e nuca mais pego em dinheiro como hoje.
P.18. Quantos pombos cada casal desses produz em um ano?
R. Cada casal de pombos produz em um ano 32 filhotes.
P.19. E com quantos meses esses filhotes começam a produzir?
R. Os filhotes com seis meses de idade começam a produzir e
em pouco tempo, você tem outro tanto do que tem hoje.(pp.3443)
Sétimo texto: “A ESTRUMEIRA”
P.20. Para que serve uma estrumeira numa fazenda?
R. Serve para ajuntar os excrementos sólidos e líquidos dos
animais, com as palhas que serviram de cama ao gado no
estaleiro, os quais depois de curtidos, transformam-se em
estrume rico de elementos nutritivos para as plantas.
P.21. E como se faz uma estrumeira?
R. Há dois tipos de estrumeiras: o tipo de plataforma,
denominado estrumeira simples (pode ser executado por
qualquer pessoa, com economia de trabalho e de despesa). Pode
ser feita em local mais ou menos horizontal e que não esteja
sujeito aos estragos da chuva ou enxurrada, mede-se uma área
de 4 metros sobre 3 metros, faz-se uma calha ou rego
encimentado com 23 centímetros de largura e outros tantos de
profundidade, a distância de 1 metro do rego. O outro tipo é o
tipo de cova, estrumeira de possa que exige uma despesa maior.
(pp.68-75)
Décimo primeiro texto: “O AVIÁRIO”
P.22. Qual o tipo de terreno apropriado para se construir um
aviário?
R. Num terreno um pouco acidentado e que tenha declive.
P.23. Como se faz o ninho da galinha?
R. Se utilizar um caixote, coloque uma camada de terra
misturada com cinzas no fundo, depois ponha palha bem fina e
macia por cima, deixando um quarto do caixote vasio, para
colocar os ovos e a galinha.
P.24. Quantos dias levam para tirar os pintinhos?
R. Geralmente levam 21 dias, mas pode tirar um dia ou dois
antes ou depois disto.
P.25. Com quanto tempo deve-se dar ração aos pintinhos após o
nascimento?
R. Só depois de 24 horas de nascidos. (pp.111-119)
Décimo terceiro texto:“A CASA DA FAZENDEIRA”
P.26. O que é coalho?
R. É uma substância que se acha no quarto ventrículo dos
animais ruminantes, na idade que ainda se nutrem de leite. Esta
substância tem a propriedade de fazer o leite coagular.
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P.27. Qual o processo para que a coagulação se efetive?
R. Em pouco tempo, deve deitar-se um grama de coalho para
cada litro de leite. Feita esta operação deixa-se repousar por 15
minutos. A massa deve ser fermentada com o auxílio da
temperatura ambiente (pp.132-135).
Décimo sexto texto: “O CURRAL”
P.28. O que é um curral?
R. É uma área de terra toda cercada de varas ou arames
farpados. O curral é utilizado para colocar os animais.
P.29. Para que sal no curral?
R. O sal faz parte integrante da alimentação do gado, pois ele é
reconhecido como ótimo purificador do sangue.
P.30. Por que conheceste que aquela vaca estava com febre
catarral?
R. Quando um animal apresenta febre alta, de 41º- 42º com
remitência repentina, andar vacilante, dorso curvado, vista
turva, não há nada a contestar ao 2º ou 3º dia (pp.164-173).
Diante do exposto, os recortes dos textos nos permitiram verificar que a escrita
remete-nos aos conteúdos de matemática elementar que não tem nenhum compromisso
com o que conhecemos hoje por “rigor matemático”. Os conteúdos matemáticos
inseridos nas narrativas são: multiplicação, divisões, fração, proporção, múltiplos,
quantidades,

área/espaço,

plano,

dimensão,

espessura,

volume,

medidas,

sentido/direção, moeda, idade, temperatura (graus), distância, tempo, rendimentos,
lucros. Para D`Ambrosio (2006):
[...] estes conteúdos geralmente mesclados ou dificilmente
distinguíveis de outras formas de conhecimento, hoje
identificadas como Arte, Religião, Música, Técnicas, Ciências.
Em todos os tempos e em todas as culturas, Matemática, Artes,
Religião, Música, Técnicas, Ciências foram desenvolvidas com
a finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de saber/fazer
e de predizer (artes divinatórias) o futuro. Todas essas formas de
conhecimento, que aparecem num primeiro estágio da história
da humanidade e da vida de cada um de nós, são indistinguíveis,
na verdade mescladas (p. 47).
No entanto, a ausência do rigor matemático está presente no desenvolvimento
da escrita dos alunos. Poderíamos conjecturar que a atividade pedagógica, dentro da
narrativa da aula, consistia no caderno, de posse dos seus escritos, estar cotidianamente
ditando o curso para seus alunos, que assim cada um deles produzia a escrita do
caderno. Ao final dos textos, fica bem caracterizada que a escrita do caderno é feita
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como se o aluno fizesse as perguntas e o professor elaborasse as respostas. Percebe-se
que cada texto tem suas particularidades.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Por meio das narrativas transcritas neste trabalho constatamos de que
invariavelmente, o relacionamento, o afeto, o valor com a ENRJN e os seus
protagonistas (docentes e discentes) eram estabelecidos em diferentes momentos em que
a vida do aluno ocorria numa “retura” no fluxo mais singelo de seu dia-a-dia escolar.
Isto é, dentre os motivos que os levaram a escrever sobre estes momentos, espaços e
meios estava alguma ocorrência que almejava a harmonia cotidiana: o prazer, o
envolvimento, a liberdade, a glorificação, da virtude, da socialização, as alegrias, a
recompensa, a disciplina, os sentimentos, as manifestações, da moral, os sonhos, as
metas, o ideal, as incertezas, a missão dentre outros.
Os estudantes depositavam nos professores a esperança de que seu poder
mantinha de alguma forma aquela harmonia ou de que os ajudassem nos momentos de
dificuldades. A força da liderança carismática dos professores e da diretora passava,
portanto, uma fé depositada neles, por seus alunos, de que fossem capazes de acionar
algum tipo de poder que lhes evitasse ou solucionasse os transtornos da vida e
direcionando para os melhores caminhos que deveriam trilhar.
Numa primeira leitura das narrativas, tivemos a impressão de singeleza e de
autenticidade. Percebemos a presença de certa satisfação dos alunos de poder expor seus
desejos e aspirações. O desejo de estudar, colaborar com a pátria, ter seu trabalho.
Terminar o curso, receber o diploma tão aspirado – habitar: tais projetos mostram-se
como uma constante nas narrativas. Seus projetos não se mostram inadequados ou fora
de propósito, porém aparecem de forma fantasiosa. São projetos de vida que envolvem
escolhas que se assemelham, mas que se distinguem pela intensidade, delicadeza,
angústia ou tristeza.
Ativemo-nos a estes aspectos de nossas considerações sobre os projetos de
futuro dos alunos, pois temos em mente um interessante artigo de Antônio Nóvoa
dizendo que: “Diz-me como Ensinas, Dir-te-ei quem és e Vice-versa”, em que ele faz
referência à crise de identidade dos professores. Tal situação se deve, dentre outros
fatores, à “... uma separação entre o eu pessoal e o eu profissional”. Esta separação teria
favorecido e intensificado “... o controle sobre os professores, favorecendo o seu
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processo de proletarização”. O conceito de proletarização a que Nóvoa se refere é
traduzido como “...actividade técnica de aplicação, com baixo perfil conceptual,
organizativo e científico...” (p. 31). Ora, neste contato que pudemos ter com as
narrativas dos alunos, foi possível entrever preocupações que revelam o desejo de
conquistarem melhor qualificação e maior aprofundamento de seus conhecimentos.
Queremos crer, então, que a qualificação docente é fator importante para que o aluno
deseje o mesmo para si.
Concordamos com o ponto de vista de Nóvoa quanto à cisão existente entre o eu
pessoal e o eu profissional entre professores. Os cadernos, em geral, como já foi dito no
início deste trabalho, é um esforço de rememoração que corresponde igualmente a um
testemunho documental, e uma leitura e interpretação de quem viu e ouviu in loco
muitas coisas dos professores na condição de aluno. E é nesta condição que os discentes
fazem algumas colocações muito reveladoras. Ali encontramos sugestões, orientações,
aconselhamentos etc., que são recuperados por sua memória e atribuídos ao professor.
Trata-se, portanto, de um documento privilegiado que testemunha como de certa forma
funcionava a ENRJN e, de outro lado, de como os professores assumiam sua liderança
que transcendia seu papel de professor. Trata-se, evidentemente, das palavras de alunos,
de suas memórias e interpretações sobre o que seu professor falou e não das memórias
ou palavras diretas do professor.
Devemos reconhecer que aquela escola não era tão somente um lugar
educacional, mas também, um lugar da memória daquele grupo de estudantes cujo
ponto de ligação era a condição comum de serem e de se sentirem alunos e alunas
daquela Instituição. Portanto, dirigir-se a ENRJN, além de ser uma experiência
educacional, era também caminhar em direção à identidade, ao pertencimento coletivo.
A ENRJN dava um lugar no mundo aos seus alunos. Ali, reconheciam-se como parte de
algo que transcendia suas individualidades, além de buscar outras manifestações
culturais que possibilitassem um estar no mundo coletivo, ou, se preferirmos, um “não
estar sozinho no mundo”.
Segundo D`Ambrosio (2005), o que caracteriza o ser humano é a busca
permanente pela “sobrevivência” e “transcendência”.
Na espécie humana, a questão da sobrevivência é acompanhada
pela transcendência: o “aqui e agora” é ampliado para “onde e
quando”. A espécie humana transcende espaço e tempo para
além do imediato e do sensível. O presente se prolonga para o
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passado e o futuro, e o sensível se amplia para o remoto. O ser
humano age em função de sua capacidade sensorial, que
responde ao material [artefatos], e de sua imaginação, muitas
vezes chamada criatividade, responde ao abstrato [mentefatos]
(p. 28).
Contudo, tudo o que os alunos faziam, os integrava a ENRJN em símbolo de
pertencimento ao grupo daqueles da Instituição. E depois, estes símbolos passavam a
ser, também, portadores de memória. Da memória coletiva de um grupo de alunos,
podem surgir intermediações nas relações essenciais do individuo com a natureza e com
o(s) outro(s), pois o ser humano age para transcender sua própria existência e projetar a
si mesmo do passado e para o futuro por meio da consciência do saber/fazer.
Vale destacar que as narrativas dizem respeito a histórias que ocorreram num
determinado tempo (de vida estudantil) e lugar (na escola, ou na sala de aula), sendo o
aluno, o autor, o narrador e o protagonista principal da trama. As narrativas, portanto,
representam um modo de produzir significados a experiências passadas e presentes,
tendo em vista a possibilidade futura de novas experiências naquele momento histórico.
Sendo assim, os momentos destacados pelos alunos, em suas narrativas, mostraram-se
ricos e catalisadores de insights que possibilitavam o desenvolvimento estudantil e
profissional. Elas trazem comentários, interpretações e reflexões que contribuiriam para
a ampliação da compreensão de aspectos envolvidos na situação privilegiada pelo
narrador e que dava condição para o próximo autor continuar o “caderno” sem repetir as
narrativas anteriormente escritas.
Foi importante observar que esse exercício levou a discussões/questionamentos
sobre a prática experienciada de cada um e sobre os pressupostos que os orientavam,
tais como: concepções de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, concepções de
matemática, valores e finalidades relativas ao ensino da matemática, e de outras
disciplinas. Essas narrativas diferem-se de relatos de experiência por serem de natureza
reflexiva e problematizadora de vivências estudantis e de saberes experiências.
Deste modo, foi possível perceber que, nas narrativas do grupo de alunos da
ENRJN, é resgatado o real vivido do estudante e o transforma, melhor dizendo, amplia
esse real, respeitando a existência do outro.
Inspirando-nos em ideais freireanos, podemos afirmar que a Etnomatemática
tem como prioridade oferecer condições para que o outro mostre o que conhece, seus
pré-conceitos, aquilo que ele “traz de sua casa”, para que o professor legitime, por um
processo dialógico, a relação entre esse saber informal e o saber sistematizado.
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Entretanto, a narrativa, por seu caráter formativo, reflexivo e potencializador de
produção de sentido à experiência, passa a ter espaço relevante em diferentes contextos,
trazendo contribuições à constituição da identidade do sujeito da experiência.
Na

discussão

dos

fundamentos

da

matemática

que

aparecem

no

desenvolvimento dos textos, os autores tomam os números abstratamente. Quando se
trata das frações, em alguns exemplos, os números são considerados a partir de
quantidades concretas.
Os textos elaborados pelos normalistas dão ênfase às quantidades. O caderno,
então, acaba sendo talvez um precursor dos debates nas aulas que tinha como principal
objetivo formar professores para lecionar nas escolas da zona rural; não apenas a escola
do ler, escrever e contar, mas sim, a matemática que mais interessava à realidade das
famílias do campo.
Contudo, por meio das narrativas, percebe-se que era preciso também ensinar os
alunos os requisitos básicos da matemática fundamental, caso contrário o ensino dos
rudimentos matemáticos e suas aplicações se tornariam impossíveis. Parece, então, que
é isso que justifica a inclusão dessa matemática fundamental no caderno desses alunos
– professorandos.
Assim, os cadernos escritos por esse grupo de estudantes contém ensinamentos
primários para o ensino da matemática, como também reúne conteúdos hoje ensinados
para o ensino fundamental e médio, embora, na época, não estão os conteúdos
matemáticos, organizados ainda como uma teoria escolar. Não estão postos os
conteúdos de forma sequencial de princípios, exemplos, generalizações e exercícios. Os
textos mantêm um diálogo com os alunos e não buscam demonstrar erudição, e assim
tem um caráter didático. Contudo, a matemática que mais interessava ao curso para
professores residia, sobretudo, no que diz respeito à Matemática elementar. No entanto,
era preciso ensinar aos estudantes os requisitos básicos da aritmética fundamental, caso
contrário o ensino de rudimentos matemáticos e suas aplicações tornariam-se
impossíveis e sem sentido para o contexto agrícola. É isso que justifica a inclusão da
matemática fundamental que percebemos por meio das narrativas numa perspectiva da
etnomatemática, relacionadas ao contexto ruralístico.
Considerando a cultura dos alunos, suas maneiras de lidar com o conhecimento,
suas histórias e caminhos, sua opiniões, pensamos que a matemática pode receber um
outro ponto de vista. Ao invés de um conjunto de técnicas e fórmulas
descontextualizadas, o conhecimento matemático passa a se atrelar mais com a vida dos
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alunos, com suas formas de lidar com seu mundo social, auxiliando-os na
concepção/entendimento e problematização de casos concretos de sua vida.
Todavia, neste caso, as narrativas, do ponto de vista da Matemática escolar,
incluíram conteúdos elementares da escola indispensável à formação do professor
normalista ruralista. Elementos básicos para ação dos alunos na sua prática como
professor. Um traço distintivo nessas narrativas, no entanto, é que não há nenhuma
preocupação matemática com proposições, elementos que envolveriam demonstrações.
Os textos, que aqui chamamos de narrativas, contêm informações de como saber
fazer, como preceder dentro das atividades agrícolas. Nesse sentido, havia uma
preocupação crescente com a didática das matemáticas que iria evidenciar outro
determinante na mudança de rumo da trajetória da matemática escolar: a lógica do
aprendizado na disposição dos conteúdos a serem ensinados baseados nos princípios da
escola nova.
Vale salientar que, nas narrativas feitas por aqueles normalistas que seriam
futuros professores, foram utilizadas estratégias de desenvolvimento da capacidade de
reflexão, ou simplesmente, estratégias de formação que, segundo Alarcão (2003, p. 58),
são aquelas que,
[...] têm como objetivo tornar os professores mais competentes
para analisarem as questões do seu quotidiano e para analisarem
as questões do seu quotidiano e para sobre elas agirem, não
quedando apenas pela resolução de problemas imediatos, mas
situando-os num horizonte mais abrangente que perspectiva a
sua função e da escola na sociedade em que vivemos.
Dentre as estratégias formativas destacadas por Alarcão (2003), as narrativas
vêm ocupando um lugar de destaque nas pesquisas sobre formação de professores.
Estas, quando utilizadas no grupo de trabalho coletivo, possibilitam que os professores
“partilhem as suas narrativas, contem as suas histórias, as abram à reconstrução,
desconstrução e significação, as ofereçam aos outros colegas que [...] as ouvem ou leem,
sobre elas questionam ou elaboram”. (ibidem, p. 54)
Entendemos que é a educação de base que os luminares do mundo querem
estabelecer onde haja miséria e desconforto no seio das massas. Essa escola primária
rural, que se programava para o Brasil, visava muito mais e ensinar a ler e escrever;
dava sentido de vida às imensas massas humanas que viviam como marginais,
inteiramente indiferentes e alheias ao traçado de seus próprios destinos. Ela equipava
homens e mulheres a viver como verdadeiros cidadãos, não apenas instrumentos
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inconscientes do próprio valor, para proveito de meia dúzia de aproveitadores.
Entretanto, capacitar o homem para viver bem é a melhor maneira de garantir a paz.
D`Ambrosio (2002, p.46) diz que, “naturalmente, em todas as culturas e em
todos os tempos, o conhecimento, que é gerado pela necessidade de uma resposta a
problemas e situações distintas, está subordinado a um contexto natural, social e
cultural”. O que normalmente costuma-se encontrar em diferentes bibliografias, quando
se trata de Educação para a Paz, são atividades diretamente relacionadas às áreas das
disciplinas humanas, como Português, História, Ensino Religioso, entre outras.
D`Ambrósio (2002) questiona o que a matemática tem a ver com a Educação
para a Paz e ele mesmo responde seu questionamento, dizendo que tem tudo a ver. Para
isso, primeiramente apresenta o Programa da Etnomatemática.
Enfim, devido a essas ideias, percebe-se que é por meio da Etnomatemática que
poderemos construir uma cultura de Educação para a Paz nas aulas de Matemática,
principalmente por meio de atividades que sejam do interesse dos alunos e que possam
fazê-los refletir.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados apresentados neste trabalho mostram, de alguma forma, uma
escola de formação de professores ruralistas que se constituiu como espaço de exercício
de práticas no meio rural; uma instituição reconhecida como precursora, inovadora e
redentora.
A formação dos professores desses estabelecimentos deveria ocorrer em escolas
especialmente criadas para esse fim. Assim as Escolas Normais Rurais, nas quais seriam
ministrados conhecimentos relacionados às lides agrícolas, à higiene da habitação, do
vestuário, da alimentação e do corpo, à educação moral e de cunho religioso, de
pecuária, avicultura e horticultura, capacitaram os futuros docentes a levar para as
comunidades métodos modernos de tratamento da terra e dos animais e uma instrução
vinculada a conhecimentos que tivessem aplicação prática na vida rural e sertaneja. Sem
um preparo especial, os professores rurais não identificavam e não conseguiam
encaminhar alternativas para os problemas do meio, passando a ser apenas “ensinantes
do ler, escrever e contar”.
Era de muito destaque o papel que a escola elementar deveria cumprir para
atender às condições das diferentes zonas (rural, de imigração, de alto sertão...),
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constituindo-se em estabelecimentos de ensino com múltiplas finalidades: cívica,
sanitária, de emancipação espiritual de superstições e profissional conforme os recursos
econômicos do meio rural.
Neste sentido, tendo-se em vista o que foi apresentado e discutido neste artigo,
percebemos que na ENRJN, apesar da simplicidade de suas pessoas e dos poucos
recursos financeiros e materiais, foi possível visualizar um contexto de ensino a partir
de um importante tripé: política, matemática e cultura.
Em relação à política, vemos que havia a preocupação com o ensino voltado ao
bem comum, à coletividade com o objetivo de formar cidadãos para o trabalho praticado
na região e assim dar continuidade à movimentação sócio-econômica daquele contexto.
A matemática, nesta política voltada para o social, era trabalhada como
instrumento que permitia concretizar as ideias políticas por meio da união de teoria e
prática, transformação de regras abstratas em algo aplicável em atividades rotineiras,
tudo isto sem perder de vista o contexto cultural da região com seus usos e costumes.
De um modo geral, é preciso levar em conta que, se a apropriação do
conhecimento científico, socialmente produzido, é privada, e que este conhecimento não
é nem acessível de forma articulada aos especialistas que participam de sua produção, a
sua reapropriação, por parte da maioria da população – os trabalhadores –, não pode
ocorrer de modo individual nem ser resolvida no âmbito da escola.
Assim, acreditamos na importância de conhecer e compreender a Educação
Matemática na formação de professoras da ENRJN que, de certa forma, é explicitada
nas narrativas escritas pelos ex-alunos daquela Instituição durante vivências no contexto
e ações discentes no período de formação de professores normalistas ruralistas –
dimensões de reflexão, da colaboração e da autonomia.
Desta forma, foi possível identificar nos registros sobre as lidas escolares, por
meio das narrativas, que havia um caminho possível para entender esse tipo de
perspectiva etnomatemática.
Diante desse ponto de vista, as narrativas ajudam-nos a colocar ordem e
coerência à nossa experiência e a dar sentido aos acontecimentos de nossa vida. Já a
história é a maneira como organizamos e revelamos para o outro aquilo que
reconhecemos em nossa memória. Assim, é importante a história de vida dos alunos,
com a finalidade de conhecer as experiências pelas quais passam no ambiente escolar.
A leitura dos documentos produzidos pelos normalistas oportunizou relacionar a
cultura tradicional inerente ao grupo de formandas ao saber escolar a partir do
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entrelaçamento de suas práticas agrícolas e o contexto da sala de aula, de acordo com as
possíveis condições e relações entre cultura escolar e matemática escolar na ENRJN.
Baseado no comentário: “o ensino da matemática pode ter uma importante
contribuição na reafirmação e, em numerosos casos, na restauração da dignidade
cultural das crianças” (D`AMBROSIO, 2005, p. 7), compreendemos que a matemática
passo a ser um elo entre os saberes silenciados e tantas culturas negadas, pois:
[...] um dos mais importantes conceitos da Etnomatemática é o
de considerar a associação existente entre a matemática e a
formas culturais distintas. Assim, a Etnomatemática implica
uma conceituação muito ampla do etno e da matemática. Muito
mais do que simplesmente uma associação a etnias, etno se
refere a grupos culturais identificáveis, como por exemplo,
sociedades nacionais – tribais, grupos sindicais e profissionais,
crianças de uma certa faixa etária etc. -, e inclui memória
cultural, códigos, símbolos mitos e até maneiras especificas de
raciocinar e inferir [...]. (D`AMBROSIO, 1990, p. 17)
Foi nesse contexto que buscamos investigar na ENRJN como o ensino de
matemática era usado nas explicações e superação de obstáculos que surgiam na
formação docente relacionada ao dia a dia dos ruralistas, estavam relacionados com a
matemática ensinada na sala de aula.
Constatamos neste trabalho que os elementos matemáticos da cultura do homem
do campo prevaleceram na dinâmica de interação do trabalho do professor formador
junto ao futuro professor ruralista, utilizando-se alguns meios próprios para fazer os
cálculos, como os defendidos na perspectiva etnomatemática.
Enfim, a discussão sobre essas disponibilidades pode contribuir para o
reconhecimento da influência cultural, em particular, da cultura campesina, no processo
ensino-aprendizagem da matemática no contexto em questão e também possa contribuir
para a história da formação de professor no que se refere à contextualização e
interdisciplinaridade na escola, auxiliando professores e alunos na busca pelo saber
matemático consciente, criativo e reflexivo, ou seja, uma educação que constrói
cidadania.
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