
 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LUÍSA CARDOSO MENDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ALINHADA COM A 

JUSTIÇA SOCIAL: APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIO DE JANEIRO 

2022 



 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE MATEMÁTICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 

 
LUÍSA CARDOSO MENDES 

 
 
 
 

A PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ALINHADA COM A 

JUSTIÇA SOCIAL: APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 
 
 

 
Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Matemática da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em 
Ensino de Matemática, sob orientação do Prof. 
Dr. Agnaldo da Conceição Esquincalha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIO DE JANEIRO 

2022 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 
 

 
A PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ALINHADA COM A 

JUSTIÇA SOCIAL: APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 
 
 

LUÍSA CARDOSO MENDES 

 
 
Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos 

requisitos necessários para obtenção do título de Mestre em Ensino de Matemática. 

 
 
Aprovada em: / /    

 
 
 
 

Banca Examinadora: 
 
 

 

Prof. Dr. Agnaldo da Conceição Esquincalha (Orientador) 
Universidade Federal do Rio de Janeiro  

 
 

 

Prof.ª Dr.ª Amanda Queiroz Moura  
University of Klagenfurt  

 
 
 

Prof. Dr. Thiago Donda Rodrigues  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas o mundo foi rodando 

Nas patas do meu cavalo 

E nos sonhos que fui sonhando 

As visões se clareando 

As visões se clareando 

Até que um dia acordei 

 

Então não pude seguir 

Valente lugar-tenente 

De dono de gado e gente 

Porque gado a que marca 

Tange, ferra, engorda e mata 

Mas com gente é diferente.” 

 

Disparada, Jair Rodrigues 
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RESUMO 

 

As desigualdades e preconceitos sociais rodeiam a nossa rotina e, na sociedade 
contemporânea, não podem mais ser vistos como circunstâncias normalizadas, sem 
qualquer busca por sua superação. Na Educação Matemática, essas preocupações 
também surgem, seja por meio do entendimento de que o saber fazer matemática 
pode mudar condições sociais de forma individual para aqueles estudantes que se 
destacam ou por uma visão mais crítica do sistema que utiliza essa lógica. A fim de 
distinguir essas diferentes visões dentro da Educação Matemática, apresentaremos 
possíveis aproximações entre essas pesquisas que se preocupam com questões 
sociais e a Educação em Direitos Humanos. Esse último movimento compreende que, 
na nossa sociedade, há a necessidade de construir uma cultura que valorize os 
direitos humanos, de forma que o indivíduo possa reconhecer os seus direitos e dos 
demais, os respeitando e lutando por esses. Para atingir esse objetivo e permitir um 
acesso da leitura desse trabalho por um público mais amplo, optamos pelo formato 
multipaper, composto por dois artigos. O objetivo do primeiro artigo é apontar algumas 
aproximações e alguns distanciamos entre a Educação em Direitos Humanos e a 
Educação Matemática por meio de três narrativas, apontadas por Ole Skovsmose, da 
Educação Matemática preocupadas com questões sociais. Para tal, apresentamos as 
principais características das três narrativas e da Educação em Direitos Humanos. 
Assim, buscamos argumentar que nossas práticas educacionais nas salas de aula de 
Matemática não são neutras e que existem possibilidades de promovermos, nesses 
ambientes, uma cultura baseada no respeito aos direitos humanos. Por sua vez, o 
objetivo do segundo artigo é compreender, por meio de reflexões a partir de uma 
revisão de literatura, como podemos aproximar a pesquisa nacional em Educação 
Matemática que se alinha com a justiça social com a Educação em Direitos Humanos. 
Ao todo, foram analisados 22 trabalhos, sendo 1 dissertação, 1 tese e 20 publicações 
em periódicos. A análise foi organizada em três categorias não excludentes: a 
abordagem de temas relacionados aos direitos humanos, a leitura do mundo com a 
matemática e a escrita do mundo com a matemática. Consideramos que os principais 
pontos para relacionar a pesquisa em Matemática com a Educação em Direitos 
Humanos está no processo de formação crítica do pensamento em relação aos 
conhecimentos matemáticos e ao mundo. 
 

Palavras-chave: Educação Matemática. Justiça Social. Matemática. Educação em 
Direitos Humanos. Questões Sociais. 
 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Social inequalities and prejudices surround our routine and, in contemporary society, 
they can no longer be seen as normalized circumstances, without any attempt to 
overcome them. In Mathematics Education, these concerns also arise, whether 
through the understanding that knowing mathematics can change social conditions 
individually for those students who stand out, or through a more critical view of the 
system that uses this logic. In order to distinguish these different views within 
Mathematics Education, we will present possible approaches between these 
researches that are concerned with social issues and Human Rights Education. This 
last movement understands that, in our society, it is necessary to build a culture that 
values human rights, so that individuals can recognize their rights and those of others, 
respecting them and fighting for them. To achieve this goal and allow a wider audience 
to read this work, we opted for the multipaper format, consisting of two articles. The 
objective of the first article is to point out some approximations and some distances 
between Education in Human Rights and Mathematics Education through three 
narratives, pointed out by Ole Skovsmose, from Mathematics Education concerned 
with social issues. To this end, we present the main characteristics of the three 
narratives and Human Rights Education. Thus, we seek to argue that our educational 
practices in mathematics classrooms are not neutral and that there are possibilities to 
promote, in these environments, a culture based on respect for human rights. In turn, 
the objective of the second article is to understand, through reflections based on a 
literature review, how we can approach national research in Mathematics Education 
that aligns with social justice with Human Rights Education. In all, 22 works were 
analyzed, including 1 dissertation, 1 thesis and 20 publications in journals. The 
analysis was organized into three non-excluding categories: addressing issues related 
to human rights, reading the world with mathematics, and writing the world with 
mathematics. We consider that the main point to relate research in mathematics with 
Education in Human Rights is in the process of critical thinking formation concerning 
mathematical knowledge and the world. 

 

Keywords: Mathematics Education. Social justice. Mathematics. Human Rights 
Education. Social issues.   
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO ESTENDIDA 

 

 

Nesse primeiro capítulo, apresentaremos algumas ideias centrais para a 

dissertação e a estrutura do trabalho. Durante a primeira sessão, intitulada “A 

motivação e a caminhada até aqui” a escrita está em primeira pessoa para reforçar 

aspectos individuais da trajetória acadêmica e pessoal da autora que não cabe à 

suposta neutralidade assumida pela linguagem acadêmica quando escrevemos no 

plural. 

Após essa introdução sobre a autora e as motivações do trabalho, iremos para 

a segunda sessão na qual apresentaremos as ideias principais da Educação em 

Direitos Humanos. Começando pela história dos direitos humanos, explicamos porque 

a educação é um fator importante na construção de uma cultura que os defenda. Além 

disso, apresentamos alguns documentos oficiais e aspectos teóricos da Educação em 

Direitos Humanos que se alinham com o que apresentaremos ao longo de toda a 

dissertação. Na sessão seguinte, apresentaremos o que compreendemos como 

Educação Matemática alinhada à justiça social e, na última sessão, traçaremos o 

objetivo geral da pesquisa e os objetivos de cada artigo, além de elucidar a conexão 

existente entre esses, não afetando sua leitura independente. 

  

A MOTIVAÇÃO E A CAMINHADA ATÉ AQUI 

 

Entendi-me como uma mulher que pertence à “comunidade”1 LGBTI+ em uma 

fase fundamental da minha vida, ainda com 13 anos, iniciando o 9º ano de Ensino 

Fundamental. A construção da minha identidade não ocorreu de forma repentina e 

continua acontecendo até hoje, momento em que me entendo como uma mulher 

cisgênero bissexual. Quebrar padrões e expectativas tão cedo na minha vida permitiu 

que a construção da minha identidade enquanto pessoa crítica no mundo começasse 

desde aquele momento, afinal, as dores existentes nesses processos nos fazem 

questionar e investigar as raízes dos preconceitos e das injustiças que vivenciamos.  

Ao adentrar o Ensino Médio, minha identidade, assim como minha visão crítica 

 
1 Comunidade entre aspas porque muitos autores consideram que não há, de fato, uma comunidade, 
como um grupo coeso com uma mesma compreensão política do mundo e que luta junto pelas 
mesmas causas. Aqui usamos comunidade apenas como agrupamento de pessoas LGBTI+. 



 

11 
 

acerca da sociedade ainda eram tímidas. Não me apresentava enquanto mulher 

LGBTI+, não assumia para conhecidos que tinha uma namorada e me escondia por 

trás da heteronormatividade da sociedade. Além disso, não entendia o motivo de 

existirem paradas para a “comunidade” LGBTI+ e me recusava a ir em qualquer tipo 

de manifestação. Quando entrei na faculdade, um pouco dessa frieza e distância de 

pautas sociais estava começando a se quebrar. Já conseguia falar abertamente da 

minha identidade sexual para os colegas de curso e o enfrentamento da primeira greve 

enquanto estudante me fez questionar sobre a necessidade das reivindicações, 

apesar de na época ainda não compreender os meios. 

Durante os cinco anos no curso de Matemática – Licenciatura da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), amadureci e cresci junto com a minha criticidade em 

relação ao mundo e suas injustiças sociais. Pela primeira vez, vivenciei as diferenças 

junto aos meus colegas. Diferenças de classes, raças, gêneros, sexualidades, corpos 

e vivências. Compreendi, por mais ingênua que essa descoberta pareça para muitos, 

que a luta e as dores da “comunidade” LGBTI+ e das mulheres iam muito além das 

minhas. Além de existirem inúmeras outras que eu nunca chegaria a vivenciar na pele. 

Esse despertar crítico devo aos meus colegas, à minha namorada e aos meus 

professores, principalmente às professoras da disciplina “Ensino de Ciências e 

Direitos Humanos” que cursei durante meu quinto período da graduação. Nessa, 

conheci a história dos direitos humanos e a Educação em Direitos Humanos, sendo 

instigada a questionar suas relações e implicações no ensino da Matemática, área 

que me formava enquanto professora. Dessas reflexões, surgiu um projeto 

pedagógico que posteriormente foi aplicado em três turmas do 3º ano do Ensino Médio 

de duas escolas públicas localizadas em Niterói - RJ. Esse projeto abordou o ensino 

de Estatística por meio dos direitos humanos das trabalhadoras e tornou-se tema da 

minha monografia. Ao aplicar o projeto e desenvolver a escrita, apaixonei-me 

verdadeiramente pela pesquisa e percebi, acredito que pela primeira vez, que a 

criticidade que eu estava desenvolvendo ao longo daqueles cinco anos de graduação 

não se completaria com o fim do curso. 

Com anseios e desejos de estudar cada vez mais o tema, fiz a seleção para o 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (PEMAT - UFRJ) enquanto ainda escrevia a monografia. 

Em 2020, poucos meses depois de me formar na licenciatura, adentrei o mestrado 
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com grandes expectativas de aprofundar as conexões da Educação em Direitos 

Humanos com a Educação Matemática, principalmente por querer estudar as 

vertentes mais críticas dessa última. Além disso, outra fase iniciava-se na minha vida: 

minha carreira como professora de Matemática e uma nova oportunidade de me 

descobrir e me reinventar, assim como já havia feito com a minha identidade sexual e 

com a minha criticidade.  

Desde então, venho estudando e evoluindo na minha caminhada pela 

construção de uma visão crítica acerca do mundo. No PEMAT - UFRJ, devo muito 

dessa construção aos colegas e professores, principalmente aos membros do grupo 

MatematiQueer: Estudos de Gêneros e Sexualidades em Educação Matemática que 

me permitiram ser aberta em relação às minhas vulnerabilidades pessoais e 

acadêmicas enquanto estudávamos temas novos para todos, aumentando as 

incertezas e questionamentos. Além disso, desde o início do mestrado tenho tentado 

me debruçar mais sob autoras e autores negros e/ou latino-americanos/africanos por 

meio de estudos independentes, como Angela Davis, bell hooks, Eduardo Galeano, 

Frantz Fanon e Achille Mbembe. Ao expandir minhas fronteiras e barreiras 

bibliográficas, epistemológicas e metodológicas (principalmente para aquelas 

desviantes das normas), busco me desconstruir diariamente em relação às injustiças 

sociais que diversos grupos sofrem há séculos na história da humanidade. 

Atualmente, consigo perceber que a vontade de aprender e investigar são 

incansáveis e que a construção do pensamento crítico é contínua e infindável. Espero, 

durante essa dissertação, ser capaz de compartilhar esse meu crescimento pessoal 

(que não deixa de estar inserido em um contexto de grupo de estudos, programa de 

pós-graduação e de Educação Matemática) por meio das reflexões teóricas que serão 

apresentadas, tanto em relação aos direitos humanos e à Educação em Direitos 

Humanos, quanto em relação à Educação Matemática. 

 

A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: SEU DESENVOLVIMENTO E NOSSA 

VISÃO 

 

Os direitos humanos foram oficialmente consolidados em 1948 pela Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH), realizada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU, 1948), com o intuito de impedir a repetição dos horrores vivenciados 
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durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente o holocausto e o fascismo 

(BENEVIDES, 2004). Essas violências chocaram o mundo eurocêntrico por atingir as 

populações “civilizadas”, “avançadas”, entre outros adjetivos utilizados para 

engrandecer o ocidente. Entretanto, como aponta Mbembe (2018), é importante 

ressaltar que o potencial de violência testemunhado na Segunda Guerra Mundial foi 

uma expansão dos massacres cometidos contra os povos “selvagens” desde a 

conquista colonial. 

Afinal, nesse momento, como em outros da história mundial, ter sua 

humanidade reconhecida e direitos concedidos, dependia de onde a pessoa nascia, 

sua cor de pele e condição social. Desde os tempos de monarquia e escravidão, essas 

condições eram atribuídas a vontade de Deus, que, na concepção da época, tornava 

os homens reis ou escravos (BENEVIDES, 2007). A DUDH da ONU foi um marco para 

a quebra dessa visão de forma institucionalizada, reforçando a universalidade dos 

direitos humanos. Entretanto, a história pela luta e reconhecimento desses direitos 

precede essa demarcação e não tem seu fim nessa, visto que os direitos humanos 

também são históricos e refletem a sociedade e problemas contemporâneos. 

Durante as revoluções francesa e norte-americana contra os governos 

autoritários, houve o advento da primeira geração dos direitos humanos, que se refere 

aos direitos individuais: à propriedade, à crença religiosa, à opinião, à locomoção etc. 

(BENEVIDES, 2004). Algumas décadas depois, com a ascensão da burguesia e a 

Revolução Industrial, o sofrimento e a falta de dignidade dos trabalhadores em seus 

ambientes de trabalho e espaços coletivos eram inegáveis (DALLARI, 2004). Urge, 

então, a necessidade de lutar por direitos sociais, como os trabalhistas, direito à saúde 

e à educação, marcos da segunda geração dos direitos humanos (BENEVIDES, 2004; 

DALLARI, 2004). A terceira geração, por sua vez, nasce da percepção dos limites de 

legislações nacionais para atuar sobre certas condições fundamentais à dignidade, 

como o cuidado com o meio ambiente e o acesso a patrimônios do conhecimento e 

culturais. Esses direitos só podem ser efetivamente concedidos, em um contexto de 

globalização, pela colaboração entre múltiplas pátrias (BENEVIDES, 2004; SANTOS, 

1997). As três gerações estão relacionadas, respectivamente, com o lema da 

Revolução Francesa: liberdade, igualdade (enquanto equidade) e 

fraternidade/solidariedade (BENEVIDES, 2004).  
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Diante desse contexto, é possível notar que essa perspectiva história é 

centrada nos países chamados “desenvolvidos”, que foram agentes de ações 

colonialistas e imperialistas nos últimos séculos. A luta explícita pelos direitos 

humanos no Brasil, com a conotação que têm hoje, surge no processo da ditadura 

militar, como resistência as inúmeras violações à dignidade humana sofrida pelos 

presos e perseguidos políticos (SADER, 2007). Atualmente, o termo é atacado por ter 

uma concepção ambígua e deturpada por parte da população brasileira e pela mídia, 

que reforça os direitos humanos como “direitos de bandido” (BENEVIDES, 2004). 

Outra maneira de conservadores diminuírem os direitos humanos é por meio da frase 

“direitos humanos para humanos direitos”, reforçando que esses deveriam ser 

concedidos apenas para algumas pessoas. Essa visão impede que os indivíduos 

compreendam o que são os direitos humanos de fato e percebam, inclusive, que 

muitos deles são reconhecidos por lei e os pertencem. 

Vários direitos fundamentais estão incluídos na Constituição de 1988 ou em 

versões anteriores a essa (DALLARI, 2007), muitas vezes sendo apresentados como 

concessões de uma figura política ao povo, mantendo as aparências da existência de 

seres humanos superiores com essa capacidade (mesmo que essas já estejam 

ultrapassadas em caráter filosófico e legislativo). Assim, os direitos humanos são 

segregados de seu caráter natural e universal, passando a serem vistos como 

relativos à vontade benevolente de um indivíduo ou grupo no poder. Por exemplo, ao 

analisar o trabalhismo, Gomes (2005) denomina essa visão, que entende os direitos 

como doados pelas autoridades, de “ideologia da outorga”. Examinando a Era Vargas, 

a autora explicita como os direitos trabalhistas legislados na época foram 

estrategicamente concedidos e, por meio de propaganda política intensa, foram 

creditados exclusivamente ao presidente Getúlio Vargas (GOMES, 2005). Essa visão 

dos direitos como presentes à população ainda persiste no imaginário popular da 

sociedade brasileira, inclusive por causa do histórico nacional com governos 

paternalistas e autoritários (CANDAU, 2012), e pode induzir à indiferença de diversos 

setores da população se esses direitos forem retirados dos dispositivos legais, pois 

são entendidos como ideologias políticas mutáveis. 

Independentemente de como os direitos humanos são vistos pela população, 

esses, em geral, estão previstos nas leis brasileiras. Entretanto, segundo Rifiotis 

(2007), não é inequívoco afirmar que há um abismo entre os direitos determinados 
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por lei e o efetivo acesso a eles. Esse fato fica evidente quando nos remetemos às 

violações ainda existentes no cotidiano do nosso país, como o trabalho escravo, o 

trabalho infantil, o racismo, os preconceitos contra grupos historicamente oprimidos e 

as desigualdades causadas por diversos fatores, principalmente, o econômico 

(BENEVIDES, 2007). Assim, as conquistas dos direitos humanos no campo jurídico 

parecem isoladas da realidade e não autossuficientes para gerar mudanças culturais. 

Paulo Freire (2017) coloca essas violações aos direitos fundamentais como 

parte do sistema opressor-oprimido que está culturalmente enraizado em um sistema 

capitalista no qual para poucos terem muito, muitos têm pouco. De acordo com o 

autor, essa desigualdade tem origens na opressão, pois os opressores percebem os 

oprimidos como sua posse e propriedade, controlando-os para manter seus 

privilégios. Esse controle desumaniza os oprimidos que passam a entender sua vida 

como limitada a apenas o que os opressores designam para ela. Gera-se, dessa 

forma, um status quo, ou seja, uma realidade que não incomoda os opressores ou os 

oprimidos, pois, segundo Freire (2017),  

Até o momento em que os oprimidos não tomem consciência das razões de 
seu estado de opressão, “aceitam” fatalistamente a sua exploração. Mais 
ainda, provavelmente assumam posições passivas, alheadas, com relação à 
necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua 
afirmação no mundo. Nisto reside sua “convivência” com o regime opressor. 
(FREIRE, 2017, p. 71) 

 

A “aceitação” ocupa, então, o papel de mascarar a real vocação dos seres, a 

de buscar sua humanidade, o que Freire (2017) denomina como a busca pelo “ser 

mais”. Ao propor a Pedagogia do Oprimido, o autor sugere um modelo educacional 

humanista que constrói com os oprimidos uma nova forma de enxergar a sua 

realidade, possibilitando que o indivíduo perceba a opressão que sofre e a entenda 

como não-natural. Dessa forma, por meio de um processo de libertação que acontece 

com o oprimido e não para o oprimido, os indivíduos recuperam sua vocação pela 

busca da humanidade. 

Paulo Freire desenvolveu seus trabalhos antes da ampla divulgação da 

Educação em Direitos Humanos no Brasil, sem evocar para a sua escrita termos da 

área (PADILHA, 2005). Entretanto, Padilha (2008), traça concordâncias entre as 

ideias de Freire e a Educação em Direitos Humanos, afinal a busca pelo “ser mais” 

pode ser entendida como a luta pela garantia dos direitos fundamentais de todos. 

Assim, 
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[...] a tradução dos direitos humanos em conquistas concretas e efetivas, de 
grande alcance social, é um desafio de toda a sociedade que, certamente, 
passa também pela educação formal e não-formal, em todos os seus níveis. 
(PADILHA, 2008, p. 26) 

 

A ideia de educar em direitos humanos surgiu no Brasil de maneira informal e 

clandestina durante a ditadura militar, preocupando-se, principalmente, com os 

direitos das vítimas da repressão governamental, denunciando torturas e outras 

violações dos direitos fundamentais (CANDAU, 2012). Durante o processo de 

redemocratização na década de 1980, com o intuito de estimular uma nova 

mentalidade da população em relação aos direitos humanos, “[...] ações de defesa 

dos direitos humanos [...] se combinaram com a formação de educadores populares 

e integrantes do sistema de ensino formal” (SOUSA, 2017, p. 88). 

Nas décadas de 1990 e 2000, as instituições governamentais passaram a atuar 

junto com a sociedade civil para a difusão e ampliação de práticas da Educação em 

Direitos Humanos (CANDAU, 2012; SILVA; TAVARES, 2013). Essa parceria culminou 

em 2003 na formação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e na 

primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), que, 

depois de diversos encontros estaduais que o utilizaram como objeto de consulta, teve 

sua versão final publicada em 2006 (ZENAIDE, 2018). 

O PNEDH reconhece o papel privilegiado da educação na luta pela 

implementação dos direitos humanos e a necessidade de educar em direitos humanos 

para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização desses. O documento percebe 

a Educação em Direitos Humanos para além dos muros da escola, prevendo ações 

não só nos níveis básico e superior de ensino, como também em espaços de 

educação não-formal, na educação de profissionais de justiça e segurança e na mídia. 

Essa visão, que percebe a Educação em Direitos Humanos como um processo 

sistemático e multidimensional envolvendo diversas instituições, prevê a construção 

de uma cultura de direitos humanos (BRASIL, 2006). Em 2012, com o intuito de 

normatizar a política pública de Educação em Direitos Humanos e aproximar o PNEDH 

das instituições escolares, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos (DNEDH) foram publicadas (BRASIL, 2012). 

O interesse das instituições governamentais em impulsionar esses documentos 

está inserido em um contexto internacional de incentivo à Educação em Direitos 

Humanos. O PNEDH surge para demarcar o compromisso brasileiro com a Década 
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das Nações Unidas da Educação em Direitos Humanos, como foi denominado o 

período entre 1995 e 2004 (ONU, 2006). Entretanto, apesar de estar inserida nesse 

contexto global, cada região possui as suas necessidades peculiares para a 

implementação da Educação em Direitos Humanos. Com essa perspectiva em mente, 

em 1999, em um seminário do Instituto Interamericano de Direitos Humanos realizado 

no Peru, pesquisadores de diversos países da América Latina destacaram três 

dimensões da Educação em Direitos Humanos para serem reforçadas no continente 

a partir dos anos 2000 (CANDAU, 2012). 

Apesar de terem sido destacadas como relevantes há mais de duas décadas, 

ainda consideramos as dimensões importantes para a implementação da Educação 

em Direitos Humanos no nosso continente. Isso ocorre pois todas são necessárias 

por características historicamente construídas da cultura latino-americana que 

perduram por décadas e ainda não foram rompidas no senso comum. 

A primeira dimensão da Educação em Direitos Humanos apontada como 

essencial para a América Latina é o “educar para o nunca mais”, que visa a quebra 

da cultura do silêncio, da impunidade e da invisibilidade, buscando o resgate da 

memória histórica (CANDAU; SACAVINO, 2013). Torna-se necessário, então, ao se 

educar em direitos humanos, manter viva as memórias de horrores e violações desses 

direitos presentes na história da nossa sociedade, como a escravidão, a tortura, os 

genocídios, a perseguição política, a dominação colonialista etc.  

O resgate histórico está presente desde a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948), pois um dos seus principais objetivos era impedir a repetição 

de ações tomadas pelos governos fascistas e nazistas2 durante a Segunda Guerra 

Mundial. Uma preocupação semelhante se instaurou na América Latina no período de 

redemocratização, pois, “no caso de sociedades que conviveram com processos 

ditatoriais como o Brasil, educar para o não-retorno do autoritarismo se aproxima do 

alerta [...] de não-retorno do totalitarismo” (ZENAIDE, 2016, p. 42). Além dessa 

perspectiva, acrescentamos a importância de não invisibilizar o massacre dos povos 

originários latino-americanos e a escravização cruel dos povos africanos durante a 

colonização da América Latina. Pela falta dessa memória surgem propostas como o 

 
2 Quando pensamos no contexto da Segunda Guerra Mundial, o fascismo se refere ao movimento do 
governo italiano. Por sua vez, o nazismo é o fascismo alemão. Ainda nesse contexto histórico, também 
podemos nos referir ao fascismo e ao nazismo como fascismo mussoliniano e fascismo hitleriano, 
respectivamente (KONDER, 2009) 
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a tese jurídica do “marco temporal” que busca restringir o direito à terra aos povos 

indígenas apenas se esses a estivessem ocupando no dia 5 de outubro de 1988. 

Parafraseando o grito muito utilizado pelos povos indígenas na luta contra o marco 

histórico: “Nossa história não começa em 1988!”.3  

Por outro lado, a importância da memória se deve ao fato dessa ser entendida 

como um direito emergente englobado no direito à informação, reforçando seu caráter 

coletivo (FERREIRA, 2007). De acordo com o Programa Nacional dos Direitos 

Humanos, “a vivência do sofrimento e das perdas não pode ser reduzida a conflito 

privado e subjetivo, uma vez que se inscreveram num contexto social, e não individual” 

(BRASIL, 2010, p. 170). Além disso, sem a memória e a reparação histórica, a 

sociedade não percebe as violências, pois as considera como normais, reforçando a 

cultura do silêncio e da impunidade (RUIZ, 2016). Segundo Candau (2012), o “educar 

para o nunca mais” se torna o caminho da educação para auxiliar na construção da 

identidade do nosso país, respeitando a pluralidade de etnias e culturas. Essa questão 

fica clara quando pensamos nas populações negras e indígenas que, a partir do seu 

passado repleto de violências, constroem suas culturas e seu orgulho, apesar de 

ainda enfrentarem uma sociedade que os recrimina.  

A segunda dimensão, denominada “formação de sujeitos de direitos”, emerge 

da urgência de romper, na América Latina de uma forma geral, com a ideia de 

concessão de direitos por figuras políticas, entendendo os direitos humanos como 

aspectos que não se limitam ao campo jurídico e político (CANDAU, 2012). Além do 

sujeito se entender detentor dos direitos, no nível pessoal, busca no seu dia a dia, 

realizar ações que estão de acordo com os direitos humanos, pois 

Ser sujeito de direitos implica reforçar no cotidiano, através de práticas 
concretas, a lógica expansiva da democracia, afirmar o princípio e o direito 
da igualdade estabelecidos na esfera jurídica e política e transportar essa 
dinâmica igualitária para as diversas esferas da sociedade. (CANDAU; 
SACAVINO, 2013, p. 62) 

 
O respeito concomitante ao privado e ao social ocorre, imprescindivelmente, 

pela capacidade de articular direitos individuais com os coletivos, além dos direitos da 

equidade com os da diferença (CANDAU; SACAVINO, 2013). Essa capacidade 

 
3 Para mais informações sobre a tese jurídica do “marco temporal” e suas implicações, acesse: 
https://www.conectas.org/noticias/marco-temporal-entenda-a-importancia-do-julgamento-no-stf-para-
os-
indigenas?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQAAKmjD7qhNoFyw7T4RBv_T6sJHe7ttT8xJAqvEB4
fLYU8oaICLjSTsaAikPEALw_wcB 
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impede que o sujeito caia na armadilha do individualismo, cultivado pelo sujeito 

contemporâneo que está interessado apenas em manter seus benefícios de liberdade, 

sem inconvenientes (RIFIOTIS, 2007). Um exemplo dessa armadilha são indivíduos 

que defendem o discurso de ódio a grupos oprimidos por meio do direito à liberdade 

de expressão, ignorando, assim, a indissociabilidade desse direito com os demais.  

Para que essa formação, construída por meio da educação, vire prática 

cotidiana e concreta, essa deve ocorrer sem o que Paulo Freire chama de “falsa 

generosidade” (FREIRE, 2017, p. 41), ou seja, uma ação do opressor com o oprimido 

que o torna seu dependente, retirando sua autonomia e seu protagonismo no mundo, 

porque, dessa forma, a injustiça permanece. Assim, a formação deve ser com o sujeito 

e não para o sujeito, pois “é na vivência e capacidade criativa dos sujeitos que residem 

os Direitos Humanos como bandeira emancipatória” (RIFIOTIS, 2007, p. 241). 

O desenvolvimento da autonomia está incluído na terceira dimensão: o 

“empoderamento” de grupos historicamente oprimidos e de seus membros. Em uma 

perspectiva individual, o empoderamento busca romper com a vitimização e com o 

discurso presente na sociedade que valoriza o sujeito-vítima e negligência o sujeito-

agente (RIFIOTIS, 2007). Assim, essa dimensão liberta as potencialidades de cada 

indivíduo, como o autoconhecimento, a criatividade, a autoestima e a confiança nas 

próprias potencialidades (CANDAU; SACAVINO, 2013). Dessa forma, afasta-se da 

realidade onde apenas a “falsa generosidade” e a submissão são entendidas como 

maneiras de alcançar uma dignidade incompleta e abrem-se novas possibilidades 

para a real libertação e restabelecimento da humanidade.  

Além da perspectiva pessoal, o empoderamento também é coletivo, pois busca 

o reconhecimento e a valorização dos grupos marginalizados com a finalidade de 

possibilitar a criação de mecanismos de participação e organização (CANDAU, 2012; 

CANDAU; SACAVINO, 2013). Com empoderamento, assim, há a valorização da 

diferença e a luta por equidade, sem desarticular essas áreas dos direitos humanos. 

Portanto, os níveis pessoal e coletivo do empoderamento são extremamente 

relacionados, assim como as três dimensões para educar em direitos humanos aqui 

explicitadas.  

Apesar da existência de documentos nacionais oficiais que apresentam a 

Educação em Direitos Humanos como essencial para o processo escolar, a 

implementação dessa perspectiva ainda enfrenta desafios. Um deles é a ignorância 
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dos educadores em relação a como os direitos humanos se inserem no ambiente 

escolar. Para além da simples apresentação dos direitos, esses devem ser discutidos 

em um ambiente que os respeita, por meio de metodologias que estimulem autonomia 

e diálogo, relacionando-os com as vivências dos estudantes (CANDAU; SACAVINO, 

2013). Além disso, de acordo com o PNEDH (BRASIL, 2006), a Educação em Direitos 

Humanos deve permear todo o currículo, incluindo, dessa forma, a matemática.  

Entretanto, a existência desse documento há mais de uma década parece não 

ter surtido o impacto necessário nos currículos de licenciatura em matemática. 

Realizamos um levantamento das disciplinas dos cursos de licenciatura em 

matemática das 16 universidade públicas presencias do estado do Rio de Janeiro que 

estavam em vigência no ano de 2020. O objetivo desse levantamento foi mapear as 

disciplinas que possuíssem alguma relação com a Educação em Direitos Humanos. 

Para tal, utilizamos as categorias criadas por Vieira (2020): (1) Categoria 1 – Exercício 

da Cidadania e da Democracia; (2) Categoria 2 – Comprometimento com questões 

sociais/justiça social; (3) Categoria 3 – Valorização da Diversidade; (4) Categoria 4 – 

Combate à violência; (5) Categoria 5 – Citações explícitas aos Direitos Humanos. Os 

resultados encontrados estão apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Resultado da categorização das disciplinas 

Caráter Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Obrigatória 2 1 21 0 2 

Optativa 2 3 10 0 1 

Total 4 4 31 0 3 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

As categorias 1, 2 e 4, apesar de abrangerem temas mais amplos, ainda são 

pouco contempladas nos cursos analisados, as duas primeiras com algumas 

disciplinas pontuais e a quarta sem ser contemplada. Por sua vez, a categoria 3 é a 

mais expressiva quantitativamente, sendo a maioria das disciplinas voltadas para a 

educação especial, tópico mais frequente na graduação, apesar de poucas terem um 

foco específico para a Educação Matemática. As disciplinas que citam explicitamente 

os Direitos Humanos também são pontuais. Além disso, apenas a optativa tem o foco 

para o ensino, apesar de esse não ser exclusivo para a matemática. 

Esses resultados indicam que as ideias da Educação em Direitos Humanos 

ainda não estão tão difundidas quanto o desejado na formação inicial dos professores 

de matemática do estado do Rio de Janeiro. Ao longo dessa dissertação, pretendemos 
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explorar como a Educação Matemática alinhada com a justiça social pode se articular 

com os conceitos e ideias da Educação em Direitos Humanos aqui apresentados. 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ALINHADA COM A JUSTIÇA SOCIAL 

 

 A matemática presente nas salas de aula normalmente é apresentada como 

neutra, apolítica e infalível, não abrindo espaço para discussões críticas acerca de 

questões sociais. Esse discurso vem de um local de distanciamento da matemática 

dos humanos, confortavelmente aceito por matemáticos e não-matemáticos, 

comumente denominado de platonismo, pois se baseia na ideia de que existe uma 

realidade matemática para ser descoberta (RAVN; SKOVSMOSE, 2019). Dessa 

forma, por ser considerada uma ferramenta não-humana e pura, a matemática ocupa 

um papel, tanto na escola quanto na mídia, de recurso que contém um argumento 

definitivo, que não pode ser questionado (BORBA; SKOVSMOSE, 2001). Por 

exemplo, “frases como “foi provado matematicamente”, “os números expressam a 

verdade”, “os números falam por si mesmos”, “as equações mostram/asseguram que” 

são frequentemente usadas na mídia e nas escolas.” (BORBA; SKOVSMOSE, 2001, 

p. 129). 

 Essa visão também apresenta reflexos na sala de aula, visto que, a maioria das 

atividades em que os estudantes têm contato com a matemática partem de dados bem 

definidos, com respostas fechadas e sem espaço para diálogo. A correção dessas 

atividades é, então, conduzida pelos professores de forma absoluta, criando um 

paradigma verdadeiro-falso que domina o processo de aprendizagem (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001). Essa percepção historicamente construída sobre a matemática 

e que permeia a noção de grande parte da população, inclusive de professores, 

juntamente com um desejo natural por algo certo e inquestionável, constituem a 

“ideologia da certeza”. De acordo com Borba e Skovsmose (2001), essa “conclui que 

a matemática pode ser aplicada em todo lugar e que seus resultados são 

necessariamente melhores que aqueles obtidos sem a matemática” (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001, p. 131).  

 Essa falsa percepção de certeza absoluta é perigosa quando utilizada para falar 

de aplicações da matemática que envolvem escolhas não explícitas, passando uma 

falsa sensação de imparcialidade. Essa atitude em relação ao conhecimento 

matemático é o que justifica a procura por algoritmos e procedimentos que 

ingenuamente buscam isentar a responsabilidade de escolhas e julgamentos 
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humanos em situações sociais complexas (SKOVSMOSE; GREER, 2012). Situações 

complexas não podem ser matematicamente ou logicamente simplificadas. Como 

concluir, por exemplo, que a concessão de 8 anos de um quiosque de praia a uma 

família que perdeu um dos seus brutalmente assassinado é uma resposta digna do 

Governo?4 Quantificar vidas com a matemática é tirar de si a responsabilidade por 

uma decisão, escondendo-se por trás de uma suposta neutralidade que não está 

presente na natureza da ciência. 

O olhar crítico para a utilização da matemática na argumentação, 

principalmente de forma que favorece aqueles que já estão no poder, raramente é 

incentivado no atual modelo educacional. Esse último não forma pessoas capazes de 

olhar para a matemática em ação no mundo de forma crítica e questionar as formas 

como essa favorece o sistema de dominação e opressão, inibindo o poder de 

mudança social dessas pessoas (GREER; MUKHOPADHYAY, 2012). Segundo Greer 

e Mukhopaghyay (2012), “[...] depois de alguns anos na escola, as crianças aprendem 

a jogar um jogo no qual uma das regras é que quando perguntadas a respeito de um 

problema matemático do mundo, o que eles sabem sobre o mundo deve ser ignorado.” 

(GREER; MUKHOPADHYAY, 2012, p. 237, tradução nossa).  

Entretanto, existem perspectivas e pesquisadores da Educação Matemática 

que percebem que essa deve se comprometer com questões sociais e compreendem 

a urgência de as abordarmos em sala de aula. Essa percepção é a que decidimos, 

nesse trabalho, denominar de Educação Matemática alinhada à justiça social. Não 

percebemos o estabelecimento desse nome como a criação de uma percepção 

original, mas apenas para deixar claro que não nos restringiremos a um autor/uma 

teoria. Apresentaremos agora, então, algumas ideias que estarão presentes durante 

o texto da dissertação direta ou indiretamente e que compõem essa perspectiva. 

Para sair de uma perspectiva da Educação Matemática que reforça a ideologia 

da certeza e a ilusória neutralidade da área, uma das principais mudanças vem da 

concepção do educador matemático acerca do seu papel. Esse não deve mais ser o 

de servir a ciência Matemática, utilizando da educação como um caminho de 

divulgação dos seus instrumentos, mas sim o de ser “um educador que tem 

 
4 Aqui fazemos referência à solução rapidamente oferecida pela prefeitura do Rio de Janeiro, em janeiro 
de 2022, ao assassinato do congolês Moïse Kabagambe no quiosque em que trabalhava na praia da 
Barra da Tijuca, após ele cobrar pagamento atrasado. 
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Matemática como sua área de competência e seu instrumento de ação” 

(D’AMBRÓSIO, 2014, p. 44) 

 Ainda assim, a compreensão do que significa ser um educador pode ser muito 

ampla. Para o que aqui propomos, acreditamos que o educador matemático que 

subverte o papel usualmente estabelecido é aquele que coloca para si algumas 

preocupações que permeiam sua prática. Encaixam, nesse contexto, as 

preocupações apontadas por Skovsmose (2020a) ao explicar seu entendimento sobre 

a Educação Matemática Crítica: a de endereçar a exclusão e a repressão social; a de 

trabalhar para a justiça social, a de abrir novas possibilidades para os estudantes e a 

de endereçar criticamente a matemática em todas as suas formas e aplicações. 

Gutstein (2009), por sua vez, coloca que ensinar matemática para a justiça 

social/matemática crítica implica tentar engajar os estudantes para usar a matemática 

para pensar sobre e agir no mundo. 

 Entendemos essas ideias como complementares e não faz sentido aqui fazer 

uma distinção entre Educação Matemática para a justiça social e Educação 

Matemática Crítica (ou qualquer outra), visto, inclusive, que Skovsmose (2017) as 

coloca como abordagens por grande parte sobrepostas. 

 Essas percepções e preocupações não se dissociam da própria matemática. É 

inegável que a matemática está presente na vida de várias formas, pela economia, 

pela tecnologia, automatização etc. Por isso, Skovsmose (2020b) enfatiza as ações 

baseadas na matemática no mundo, a matemática em ação, visto que essa está 

presente em vários contextos, podendo ser entendidas qualitativamente de diversas 

formas, como no exercício de poder de forma violenta ou benevolente. Afinal, como já 

discutido, as decisões tomadas a partir da matemática exercem o poder que essa traz 

consigo por transferir para tal a responsabilidade disfarçada pela neutralidade. 

 Para fazer sentido na sala de aula, a Educação Matemática alinhada à justiça 

social também nunca pode deixar de considerar os interesses dos estudantes e dos 

próprios professores (SKOVSMOSE, 2020a). Para o primeiro grupo, além de respeitar 

seus interesses e perspectivas, é importante considerar os seus conhecimentos 

prévios, que vem de uma vivência para além da escola. Nesse sentido, Gutstein 

(2006) enfatiza o conhecimento da comunidade, percebendo que a produção do 

conhecimento não está restrita à academia e perpassa todos os seres humanos, 

inclusive em relação ao conhecimento matemático. Já os interesses dos professores, 
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não se restringem apenas a uma perspectiva individual de cada docente, mas 

abrangem também a consideração das condições de trabalho, incluindo a percepção 

de limitações estabelecidas pelo espaço físico e pela lógica escolar a quem esses 

estão submetidos. Essas considerações vão, então, do micro ao macro, ou seja, da 

sala de aula à sociedade (SKOVSMOSE, 2020a). Acreditamos que essas 

preocupações devem partir dos educadores matemáticos de uma forma geral, 

incluindo os próprios professores que, nesse movimento, e em outros semelhantes, 

tornam-se docentes ativistas. Enfatizamos que “professores que se engajam como 

ativistas (de diversas formas) também garantem que seus estudantes tenham 

oportunidades de se tornarem agentes de mudança” (GUTSTEIN, 2009, p. 17, 

tradução nossa).  

 Agentes de mudança para a sociedade, agentes de mudança em prol da justiça 

social. Afinal, o que seria a justiça social? Skovsmose (2020a) aponta como o conceito 

de justiça social é aberto e que discuti-lo é trazer para a pauta assuntos como a 

equidade, a inclusão e a exclusão. Desse modo, na perspectiva de uma Educação 

Matemática Crítica, essa discussão não pode representar a busca por inclusão de um 

modo capitalista e consumista, ou seja, voltado apenas para os interesses individuais 

dos sujeitos.  

 Essa concepção de justiça social na Educação Matemática (e na Educação de 

forma mais geral), teve como um de seus pilares os trabalhos de Paulo Freire acerca 

da busca pela liberdade e da restauração da humanidade. Restauração porque Freire 

(2017) compreende que a opressão é uma forma de roubar a humanidade dos 

indivíduos. Frankstein (1993) coloca que a aplicação da teoria freiriana na Educação 

Matemática está voltada no direcionar a atenção para como essa pode desenvolver 

um entendimento crítico e levar à ação crítica. Essas competências são relativas ao 

que Paulo Freire formulou como literacia e ao que os educadores matemáticos em 

sua especificidade na área nomearam de matemacia, que está relacionada a leitura e 

escrita do mundo com a matemática. 

 Esses dois conceitos também foram baseados nos de Paulo Freire, de leitura 

e escrita do mundo. A leitura do mundo com a matemática, pautada no 

desenvolvimento do entendimento crítico, busca  

dissecar e desconstruir as representações da mídia ou de outras vias 
do uso da matemática para examinar esses vários fenômenos tanto 
na vida imediata de alguém quanto no mundo social mais amplo e 
identificar relações que façam conexões entre eles (GUTSTEIN, 2003, 
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p.45, tradução nossa). 

 

Assim, a matemática auxilia na percepção das relações de poder no mundo e 

das injustiças sociais. Por sua vez, a escrita do mundo com a matemática, apesar 

dessas serem interdependentes e não se sucederem linearmente, é entendida como 

necessária para o processo de leitura do mundo, no sentido da transformação 

consciente do mundo, na ação individual e coletiva (GUTSTEIN, 2016). Assim, a 

escrita do mundo com a matemática se relaciona diretamente com o desenvolvimento 

da ação crítica na Educação Matemática. 

Outro aspecto freiriano dessa perspectiva da Educação Matemática é a 

necessidade do diálogo durante todo o processo. O ensino e a aprendizagem 

dialógicos, ao estabelecerem formas de relacionamentos em sala de aula, são 

tentativas de romper com a lógica escolar dominante (SKOVSMOSE, 2020a). O 

diálogo não pode ser interrompido na sala de aula, e o mesmo deve ocorrer nos 

ambientes de pesquisa e de produção de conhecimento acerca de uma Educação 

Matemática alinhada com a justiça social. O “pré-suposto” é que nessa concepção 

nada pode ser percebido como pré-estabelecido, sejam os conceitos ou a prática 

(SKOVSMOSE, 2020a). Dessa forma, qualquer forma de leitura e escrita do mundo 

com a matemática, seja estabelecida na matemática acadêmica ou na 

etnomatemática, deve ser englobada na abordagem crítica, incluindo, então, a 

autocrítica (SKOVSMOSE, 2017). 

Esperamos ter conseguido, nessa seção, esclarecer as ideias e percepções 

que serão utilizadas direta ou indiretamente ao longo dessa dissertação, sem nos 

prendermos nos pré-estabelecimentos e abrindo possibilidades de diálogo continua 

com o leitor.  

 

O FORMATO DA DISSERTAÇÃO 

 

Decidimos, nessa dissertação, utilizar o formato multipaper, um formato 

composto por um conjunto de artigos científicos, cada um com o seu próprio objetivo, 

referencial bibliográfico, metodologia, resultados, discussões e conclusões (COSTA, 

2014). Uma característica interessante desse formato é a viabilidade de leitura de um 

trabalho extenso por públicos que vão além da banca examinadora, do orientador e 

das pessoas mais próximas ao estudante. Afinal, quando falamos em educação, 
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esperamos que nossas pesquisas atinjam também as escolas e seus profissionais.  

Apesar de serem trabalhos independentes, todos os artigos da dissertação 

derivam e se relacionam com o mesmo estudo. Com isso em mente, delimitamos 

como objetivo geral dessa dissertação apresentar possíveis aproximações entre a 

Educação em Direitos Humanos e pesquisas em Educação Matemática que se 

alinham com questões sociais. 

Além disso, é importante vincular os resultados dos artigos, por meio de uma 

sequência de raciocínio. Portanto, os dois artigos que compõem essa dissertação 

foram cuidadosamente planejados para serem independentes e, ao mesmo tempo, se 

comunicarem. O objetivo do primeiro artigo é refletir sobre as aproximações e os 

distanciamos da Educação em Direitos Humanos e da Educação Matemática por meio 

das três narrativas da Educação Matemática preocupadas com questões sociais, 

conforme apontadas por Skovsmose (2020c). Por sua vez, o objetivo do segundo 

artigo é promover reflexões a partir de uma revisão de literatura procurando 

compreender como podemos aproximar a pesquisa nacional em Educação 

Matemática que se alinha com a justiça social com a Educação em Direitos Humanos. 

A ordem escolhida para os artigos decorre das influências dos resultados do 

primeiro sobre o segundo. Entendemos as teorias que compõem a Educação 

Matemática alinhada com a justiça social como um recorte da Educação Matemática 

preocupada com questões sociais, estando a primeira mais próxima dos objetivos da 

Educação em Direitos Humanos. A análise das três narrativas de Skovsmose (2020c) 

no primeiro artigo possibilitaram esse recorte, auxiliando no refinamento da definição 

dos descritores para a busca e na delimitação dos critérios de inclusão e exclusão 

para a revisão de literatura do segundo artigo. 

 

Com essa estrutura aqui apresentada, buscaremos atingir o objetivo geral 

desse trabalho, mantendo a coerência e a estrutura da dissertação, sem deixar de 

lado a possibilidade de leitura independente dos artigos para que esses sejam 

publicados em formatos com maior alcance e mais impacto. Após o segundo artigo, 

também faremos uma sessão para as considerações finais dessa dissertação. 

Optamos, neste texto, por relacionar as referências utilizadas na introdução e nas 

considerações finais após esse último capítulo. As referências dos artigos, por sua 

vez, estão elencadas ao final de cada um. 
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CAPÍTULO II – ARTIGO 1: OS PROPÓSITOS DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

PODEM SE ALINHAR À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS? 

 

Luísa Cardoso Mendes 

Agnaldo da Conceição Esquincalha 

 

Resumo: Quando se aborda as intenções e propósitos que envolvem uma prática 
educativa ou a pesquisa em Educação Matemática, usualmente a preocupação com 
a cidadania está explícita. No entanto, existem também questões implícitas que não 
aparecem com tanta clareza, mas, por vezes, tem mais força de ação do que as 
colocadas em palavras. Para investigar os propósitos de algumas perspectivas da 
Educação Matemática, tomaremos a Educação em Direitos Humanos como a teoria 
norteadora desse trabalho. As aproximações e os distanciamos desses dois campos 
serão introduzidos por meio de três narrativas, apontadas por Ole Skovsmose, que 
permeiam a Educação Matemática. A primeira baseia-se na ascensão econômica e 
social dos indivíduos, a segunda no desvelamento dos discursos falsamente 
amparados no alcance da equidade e a terceira pautada no desenvolvimento do 
pensamento crítico e na busca da justiça social. Assim, buscamos argumentar que 
nossas práticas educacionais nas salas de aula de Matemática não são neutras e que 
existem possibilidades de promovermos, nesses ambientes, uma cultura baseada no 
respeito aos direitos humanos. 
 

Palavras-chave: Justiça social; Dignidade humana; Educação em Direitos Humanos; 
Educação Matemática; Equidade. 
 

Abstract: When the intentions and purposes that involve an educational practice or 
the research in Mathematics Education are approached, usually the concern with 
citizenship is explicit. However, there are also implicit issues that do not appear so 
clearly, but sometimes have more power than those put into words. To investigate the 
purposes of some perspectives on Mathematics Education, we will take Education in 
Human Rights as the guiding theory of this work. The approximations and distances 
between these two fields will be introduced through the three narratives, proposed by 
Ole Skovsmose, about Mathematics Education. The first is based on the economic and 
social rise of individuals, the second on the unveiling of speeches falsely supported in 
achieving equity, and the third is based on the development of critical thinking and the 
search for social justice. Thus, we seek to argue that our educational practices in 
mathematics classrooms are not neutral and that there are possibilities to promote, in 
these environments, a culture based on respect for human rights. 
 

Keywords: Social justice; Human dignity; Human Rights Education; Mathematics 
Education; Equity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As dores, injustiças e desigualdades sociais são diversas, profundas e 

históricas no país em que vivemos, permeadas por diversos recortes. No contexto de 

classes, nos deparamos com uma desigualdade econômica profunda, com acúmulos 

de riquezas e luxos de um lado, e a pobreza e a miséria no outro. Nos deparamos 

com a realidade do povo negro, há menos de 150 anos com uma liberdade no papel 

que carrega a história de séculos de escravidão, menosprezo, torturas e 

impossibilidades de receber o mínimo de respeito. Não nos esqueçamos também dos 

povos originários, covardemente massacrados e que atualmente lutam pelo mínimo 

respeito a sua cultura e a seu território. Na perspectiva de gênero e sexualidade, 

temos as mulheres e as pessoas LGBTI+, que são menosprezados e muitas vezes 

perseguidas nessa sociedade na qual o patriarcado e a moral judaico-cristã 

predominam para ditar regras, excluir e agredir. 

Esses são apenas alguns dos grupos marginalizados da nossa sociedade, 

poderíamos ainda estender nossa discussão para pessoas com deficiência, pessoas 

gordas etc. Com isso em mente, lembramos também da escola, onde todos esses 

grupos devem estar, por lei, inseridos. Como eles são recebidos? Como a escola 

acolhe essas pessoas em sua luta diária por sobrevivência e respeito? Nos parece 

viável que educadores se preocupem com a realidade de estudantes e de suas 

comunidades. Estamos fazendo algo para direcionar os propósitos da educação para 

reconhecer esses alunos ou estamos apenas preocupados com o desenvolvimento 

de uma habilidade técnica? 

São esses os questionamentos que nos motivam ao redigir esse texto. 

Acreditamos que a educação pode ter um papel na busca da superação dessas 

realidades, essa superação que gostaríamos de aqui definir como a luta pelos direitos 

humanos de cada pessoa. Na primeira parte desse texto, introduziremos a Educação 

em Direitos Humanos e os seus propósitos, aproximando-os dessas angústias aqui 

explicitadas. Nesse sentido, queremos refletir sobre como o professor de matemática 

pode, em sua sala de aula, auxiliar na ação de educar em direitos humanos. Já 

existem pesquisas em Educação Matemática que se preocupam com os propósitos 

da área em relação à esfera social. Porém, essa esfera é ampla e pode ser abordada 

de formas diversas. Por isso, nesse texto nos basearemos em três narrativas acerca 
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da Educação Matemática apontadas por Skovsmose (2020c), que serão discutidas e 

detalhadas ao longo da segunda parte desse texto. Para cada uma dessas, 

levantaremos aproximações ou distanciamentos com a Educação em Direitos 

Humanos, a partir dos propósitos explícitos ou implícitos de cada narrativa. 

Esperamos, ao fim, que possamos traçar algumas considerações sobre as ideologias 

implícitas em nossas ações enquanto educadores matemáticos. 

 

O QUE É EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS? 

 

Quando pensamos em monstruosidades que já ocorreram contra a vida e a 

dignidade humana ao longo da história, nos lembramos (principalmente por termos 

um olhar treinado e educado na visão hegemônica e ocidental) das atrocidades 

cometidas durante a Segunda Guerra Mundial: as mortes de milhares de civis na 

Europa pelos ataques aéreos, as bombas atômicas e o holocausto promovido pelos 

fascistas contra diversos povos minoritários, em especial os judeus. Essas violações 

à dignidade humana foram, justamente, os impulsos para a promulgação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) pela Organização das Nações 

Unidas (BENEVIDES, 2004; ONU, 1948). 

Alguns dos principais pontos desse documento são o direito à vida, à igualdade, 

à liberdade, os direitos sociais (educação, saúde, condições trabalhistas dignas) e o 

respeito e a preservação dos patrimônios mundiais, como os intelectuais e os recursos 

naturais. Por mais que tenham sido consolidados pela DUDH em 1948, a construção 

desses direitos ocorreu antes desse momento histórico e foi marcada por 

reivindicações de movimentos civis e populares, como a Revolução Francesa 

(BENEVIDES, 2004; DALLARI, 2004). Afinal, os direitos humanos não são uma 

instituição estagnada, são uma concepção em constante mudança porque refletem a 

sociedade e suas necessidades. 

A história do Brasil, desde a invasão portuguesa, é marcada por violações 

sistemáticas aos direitos humanos. Essas perpassaram a dizimação da população 

indígena, a escravidão de negras e negros por séculos e os períodos ditatoriais, 

quando a falta de liberdade resultou em torturas e mortes. Assim, mesmo com a 

DUDH, os direitos humanos no Brasil (como em outros países, em especial da 

América Latina) eram e ainda são violados diariamente. 



 

30 
 

Mesmo que a DUDH tenha sido consolidada em 1948, por anos o termo 

“direitos humanos” não estava presente na realidade brasileira e esses só foram 

incorporados à Constituição em 1988. Durante a ditadura militar, a luta pelos direitos 

fundamentais surge na resistência ao regime (SADER, 2007). Também é nessa época 

que o termo “direitos de bandidos” começa a ser utilizado e, com a perpetuação pela 

mídia, até hoje as classes de média e alta renda o empregam com falsa moralidade e 

a fim de manterem intactos os seus privilégios (BENEVIDES, 2004, 2007). 

Atualmente, a ideia de que os direitos humanos servem apenas a um grupo 

restrito de indivíduos dificulta a percepção da universalidade desses direitos. Essa 

visão limitada torna-se, junto com o histórico de governos paternalistas e autoritários, 

um dos fatores que leva à percepção dos direitos humanos como presentes das 

autoridades e não como naturais, inerentes ao ser humano (CANDAU, 2012). Um 

exemplo na história brasileira corresponde ao que Gomes (2005) denominou de 

“ideologia da outorga” em relação aos direitos trabalhistas legislados durante a Era 

Vargas que foram estrategicamente, por meio de propaganda política intensa, 

creditados exclusivamente ao presidente Getúlio Vargas. Esses fatores resultaram em 

uma cultura dos direitos humanos estigmatizada e fragmentada no nosso país, pois a 

população não os compreende como naturais a qualquer ser humano. 

Em 2003, impulsionado por demandas internacionais, o Governo Federal 

formou um comitê para a elaboração da primeira versão do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH) (SOUSA, 2017; ZENAIDE, 2018). O 

documento aponta a necessidade da construção de uma cultura pautada nos direitos 

humanos no Brasil, ou seja, que se comprometa com a defesa, o respeito, a promoção 

e a valorização desses (BRASIL, 2006). Além disso, o PNEDH, por mais que entenda 

a Educação em Direitos Humanos como um processo sistemático e multidimensional, 

percebe a escola como um local privilegiado para a construção dessa cultura, pois 

Nas sociedades contemporâneas, a escola é o local de estruturação de 
concepções de mundo e de consciência social, de circulação e consolidação 
de valores, de promoção da diversidade cultural, da formação para a 
cidadania, de constituição de sujeitos sociais e de desenvolvimento de 
práticas pedagógicas. (BRASIL, 2006, p. 31) 

 

O PNEDH, apesar de ter surgido de demandas internacionais (principalmente 

europeias), inseriu-se também no contexto regional ao contemplar as três dimensões 

para a Educação em Direitos Humanos na América Latina para o século XXI, 

apontadas no seminário do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, realizado 
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no Peru em 1999 (CANDAU, 2012). As três dimensões foram denominadas: educar 

para o nunca mais, formação de sujeitos de direito e empoderamento. 

A dimensão educar para o nunca mais reforça a importância da memória e da 

quebra da cultura do silêncio, da invisibilidade e da impunidade em relação aos 

acontecimentos históricos que violaram a dignidade humana (CANDAU; SACAVINO, 

2013). A importância da memória está presente desde a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pois, além dessa ser um direito emergente, vinculado à informação 

(FERREIRA, 2007), um dos principais objetivos da Declaração era impedir o retorno 

das ações tomadas pelos governos fascistas na 2ª Guerra Mundial (ZENAIDE, 2016). 

A história do Brasil também é repleta de ações contra a humanidade, o que torna o 

educar para o nunca mais essencial, visto que, sem a memória e a reparação, 

violência e injustiça são normalizadas no cotidiano (RUIZ, 2016), dificultando a criação 

de uma cultura pautada nos direitos humanos. 

A formação de sujeitos de direito, por sua vez, busca que os alunos se tornem 

pessoas que reconhecem seus próprios direitos e os dos demais indivíduos, agindo 

de forma ética e respeitosa no seu dia a dia (CANDAU, 2012). O sujeito de direitos 

consegue articular direitos individuais e coletivos, não os sobrepondo (CANDAU; 

SACAVINO, 2013). Para que essa formação ocorra de fato, a educação preocupada 

com os direitos fundamentais deve promover, sem paternalismo ou falsa caridade, 

essa percepção com o sujeito em formação e não para ele. 

Segundo Candau e Sacavino (2013), a terceira dimensão denominada 

empoderamento possui uma perspectiva individual e outra coletiva. Em seu aspecto 

individual, busca a superação do sujeito-vítima para o sujeito-agente (RIFIOTIS, 

2007), ou seja, um indivíduo capaz de explorar suas potencialidades criativas, 

cognitivas e de autoconhecimento, a fim de alcançar a autoestima e a confiança 

(CANDAU; SACAVINO, 2013). Por sua vez, a perspectiva coletiva almeja a 

valorização dos grupos historicamente oprimidos por meio da organização e 

articulação, buscando a igualdade sem se subjugar a uma norma dominante que 

apague as diferenças (CANDAU, 2012; CANDAU; SACAVINO, 2013). 

Entendemos que, atualmente, o termo “empoderamento” foi apropriado dos 

movimentos sociais por grupos neoliberais no sentido do que Cornwall (2018) chama 

de “empoderamento light, uma versão de empoderamento destituída de qualquer 

confrontação com as relações sociais e de poder subjacentes que produzem 
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iniquidades sociais e materiais” (CORNWALL, 2018, p. 3, grifos da autora). Entretanto, 

o empoderamento como entendido pela Educação em Direitos Humanos está longe 

de focar única e exclusivamente na dimensão econômica. 

Essas três dimensões são interdependentes e devem ser desenvolvidas em 

conjunto. Ao ressaltar o papel fundamental da escola na educação em direitos 

humanos, o PNEDH (2006) enfatiza que essa deve perpassar todo o currículo. 

Portanto, acreditamos que a disciplina de matemática também deve ter um papel 

nessa formação. Nas próximas sessões, vamos investigar quais os propósitos das 

vertentes, na perspectiva de Skovsmose (2020a), da Educação Matemática 

preocupadas com as injustiças sociais e se suas ideias vão ao encontro da criação de 

uma nova cultura de direitos humanos. 

 
EDUCAR EM DIREITOS HUMANOS POR MEIO DA MATEMÁTICA 

 

Preocupado com os possíveis posicionamentos da Educação Matemática no 

mundo contemporâneo, Skovsmose (2020a) elencou três narrativas na área. Essas 

são distintas em seus posicionamentos sociopolíticos e em seus propósitos ao utilizar 

a matemática a favor desses posicionamentos. Escolhemos utilizar como lente essas 

narrativas pois Skovsmose (2019) apontar, a partir dessas, possíveis funcionamentos 

sociais da Educação Matemática, além do autor apresentar a ética como uma das 

dimensões filosóficas da matemática, trazendo à tona as implicações sociais da 

matemática em ação, ou seja, que a matemática influencia o mundo e não é apenas 

um elemento neutro na sociedade (SKOVSMOSE, 2020b).  

Acreditamos que o recorte social e ético já existente no trabalho do autor nos 

auxiliará nas percepções entre os direitos humanos e essas narrativas, visto que 

investigaremos se há, em práticas permeadas por essas, a possibilidade de 

desenvolver uma cultura pautada nos direitos humanos por meio da matemática. Para 

isso, vamos destacar as principais características de cada narrativa e propor 

articulações entre essas e a Educação em Direitos Humanos. 

 

A primeira narrativa 

Inicialmente, para entender como essa narrativa compreende o papel da 

Educação Matemática, precisamos clarificar sua ideia acerca da própria matemática. 

De acordo com Skovsmose (2020a), a primeira narrativa organiza-se em duas partes: 



 

33 
 

a primeira percebe a matemática como um objeto belo e o segundo como um objeto 

útil. 

A beleza da matemática é uma ideia presente desde a Grécia Antiga. Um 

exemplo notório do caráter estético apreciado nessa época mostra-se na relação dos 

Pitagóricos com os números, atribuindo-lhes personalidade e beleza, sendo o 10 o 

mais belo e perfeito, pois contém os quatro primeiros números: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 

(RAVN; SKOVSMOSE, 2019). 

Relacionado à beleza, encontra-se o aspecto divino da matemática. Grandes 

nomes da revolução científica como Descartes, Galileu e Newton, defenderam ideias 

acerca da matemática que a tornariam um meio para explorar a racionalidade de Deus 

(RAVN; SKOVSMOSE, 2019). Mesmo que atualmente não haja mais, na maioria das 

produções acadêmicas, referências ao caráter divino da matemática, as 

consequências desse pensamento permanecem, como a crença na existência de uma 

matemática pura e infalível (BORBA; SKOVSMOSE, 2001). 

Essas características são a base da elaboração da ideologia da certeza, que 

ampara o poder da matemática “de conter o argumento definitivo” (BORBA; 

SKOVSMOSE, 2001, p. 127) em muitas discussões, visto que não haveria como 

discutir com dados produzidos pela matemática. Nesse aspecto, o ensino da 

matemática, amparado na visão de objeto belo e divino, torna-se basicamente um 

requisito religioso, ao justificar seu aprendizado por seu caráter estético e por seus 

valores epistêmicos (SKOVSMOSE, 2020a). 

A segunda parte da primeira narrativa percebe a matemática como um objeto 

útil, visto que essa é uma ferramenta fundamental na sociedade moderna por sua 

presença na tecnologia (SKOVSMOSE, 2020a). Nessa perspectiva, encontra-se a 

justificativa presente em diversos currículos para o ensino da matemática, como a 

própria Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018). Além da 

preocupação em abarcar características do sistema abstrato matemático, coloca-se 

na BNCC que  

[...] o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da 
Educação Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade 
contemporânea, pelas suas potencialidades na formação de cidadãos 
críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. (BRASIL, 2018, p. 261) 

 

O que poderíamos entender como um cidadão crítico? O que seriam essas 

responsabilidades sociais? Ao longo do texto da BNCC, ao apontar os aspectos do 
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mundo que a matemática deve abarcar, o foco é o mundo do trabalho, economia, 

finanças, tecnologia etc. Assim, percebe-se que o interesse reside no caráter utilitário 

da disciplina, não evidenciando a formação do cidadão e levando-nos a crer que as 

responsabilidades sociais são aquelas baseadas nesses aspectos do mundo. 

Essas características exemplificam o que Skovsmose (2020a) relata sobre a 

Educação Matemática baseada na perspectiva utilitarista, pois nessa: 

Não existe controvérsias políticas relacionadas com o ensino e a 
aprendizagem de matemática. Na verdade, a educação matemática pode se 
abster de prestar atenção a qualquer problema e concentrar-se nos 
chamados problemas relacionados ao conteúdo. (SKOVSMOSE, 2020a, p. 
48, tradução nossa)  

 

Se a Educação Matemática pode se abster das questões políticas, como os 

trabalhos baseados na primeira narrativa percebem o papel social da matemática? O 

argumento para responder à essa pergunta é baseado na ascensão econômica de 

indivíduos de grupos marginalizados, visto que a matemática é uma ferramenta 

fundamental para o acesso à educação superior e a cargos mais elevados no mercado 

de trabalho (SILVA, 2016; SKOVSMOSE, 2020a). A importância da matemática nesse 

sentido está pautada na forma que ela é percebida pela sociedade: como bela, neutra, 

justa e útil. 

Questionamos, então: essa narrativa pode ser articulada com a Educação em 

Direitos Humanos para sua promoção? Acreditamos que não. Com os fins baseados 

em uma ascensão social individual, a primeira narrativa vai contra a dimensão coletiva 

do empoderamento dos grupos marginalizados, porque esse aspecto apaga as 

diferenças ao tentar ajustar as pessoas em uma norma social vigente. Essa norma, 

por sua vez, é justamente a que oprime, excluí e é baseada na constante violação dos 

direitos humanos, pois perpetua as desigualdades sociais e econômicas, 

responsáveis pela falta de dignidade humana sofrida por milhares de indivíduos. 

Dessa forma, pesquisas em Educação Matemática que assumem essa primeira 

narrativa como norte teórico-epistemológico não só não fundamentam a discussão da 

Educação em Direitos Humanos como frequentemente reforçam a ideia de 

matemática como forma de exclusão social. 

 

A segunda narrativa 

 

A segunda narrativa surge como uma clara oposição à primeira, pois toma 
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como pressuposto que as instituições servem a interesses e funções sociais que 

divergem do publicamente assumido (SKOVSMOSE, 2020a). Assim, a intenção dessa 

narrativa é explicitar os valores e ideologias das práticas educacionais que se 

expressam a partir de discursos de mudança social a partir da matemática, como os 

dos documentos oficiais. 

O discurso público, de uma forma geral, não nega que a matemática possui um 

papel social ou que não devemos buscar a equidade por meio da matemática (PAIS; 

VALERO, 2011). Assim, há uma preocupação explícita com a valorização e o estímulo 

da criatividade e do pensamento crítico (SKOVSMOSE, 2020a). Sobre esse último, 

em um contexto nacional, podemos relembrar a importância da matemática para a 

formação de cidadãos críticos presente na BNCC (BRASIL, 2018). Entretanto, a 

primeira narrativa, na qual esse discurso está pautado, ignora o caráter político de 

todos esses objetivos. Para Pais e Valero (2011), o repúdio à política faz com que a 

pesquisa em Educação Matemática fique em um nível técnico. 

Esses autores acreditam que existe uma tendência de reduzir as teorias nas 

pesquisas às teorias de aprendizado, ou seja, focar na melhora do desenvolvimento 

dos estudantes em matemática. Nesse sentido, o aspecto mecânico da resolução de 

problemas ganha um destaque maior. Afinal, como medir a qualidade da 

aprendizagem em matemática? Atualmente, a régua mais utilizada é a dos exames. 

Assim, para melhorar o desempenho dos estudantes, muitas vezes esses são 

condicionados a resolverem exercícios com dados pré-determinados, sendo 

apresentados apenas se necessários e com respostas únicas (SKOVSMOSE, 2020a). 

Dessa forma, talvez seja possível apontar que a Educação Matemática dominante 

pouco estimula a criatividade e o pensamento crítico. 

Assim como outros mecanismos, a matemática ajuda a produzir indivíduos com 

um certo modo de agir e pensar. Popkewitz (2004), ao pensar sobre o processo 

educacional afirma que “É comum que a pesquisa em educação seja entendida como 

o meio de achar as estratégias corretas para substituir o raciocínio “ingênuo” das 

crianças por um novo conjunto de regras para “agir” e “ver”.” (POPKEWITZ, 2004, p. 

6, tradução nossa). 

Pensando mais especificamente na matemática, o autor afirma que alguns 

projetos de ensino da disciplina não têm o foco apenas no conteúdo, mas também nos 

padrões de comunicação, participação e relações sociais na sala de aula. Dessa 
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forma, dentro das salas de aula, ocorre a fabricação do pensamento da criança, 

baseada no que é considerado melhor e mais adequado para ela (SKOVSMOSE, 

2019). Entretanto, por mais ingênua e bem intencionada que essa ideia pareça, de 

acordo com Pais e Valero (2011), as concepções de qualidade de ensino e de 

aprendizagem de matemática estão enraizadas no sistema social vigente ao 

buscarem formar para o que é ser um trabalhador e um cidadão na sociedade atual. 

Obviamente, a fabricação de sujeitos que agem e pensam de formas desejáveis 

não é um objetivo consciente da maioria dos educadores que se preocupam com uma 

qualidade do ensino de matemática medida por meio de exames. Como vimos em 

relação à primeira narrativa, os objetivos estão pautados em uma ideia de ascensão 

social, visando um sucesso individual. 

No entanto, Pais (2012a) destaca que, no sistema capitalista em que vivemos, 

para que alguém consiga sucesso, é necessário que vários outros sejam descartados 

e deixados à margem. Nesse sentido, a matemática, por possuir valor para a 

sociedade, torna-se um conhecimento essencial para diferenciar os que têm sucesso 

e os que não o têm. De acordo com Pais e Valero (2011), o fracasso em matemática, 

por sua vez, vai continuar existindo, pois é uma condição necessária para o 

funcionamento do capitalismo, assim como a exclusão social, para o qual a 

matemática acaba contribuindo de alguma forma. Por esse motivo, Skovsmose 

(2020a) denomina a matemática como uma “disciplina suspeita” (SKOVSMOSE, 

2020a, p. 48, tradução nossa) para a segunda narrativa. 

Pais (2012a) aponta a ineficiência de uma matemática salvadora das 

desigualdades na sociedade atual, pois acabar com a exclusão significa acabar com 

o sistema educacional vigente. Porém, isso não parece perto de acontecer. O que 

fazer então? Para tentar responder a essa pergunta, o autor afirma, baseado nas 

ideias de Žižek, que às vezes o melhor jeito de agir é parar de agir, porque, de acordo 

com o filósofo, a pior ameaça para o sistema atual não é o ativismo, mas sim a 

passividade. Nesse sentido, Pais (2012a) propõe que o campo da Educação 

Matemática se preocupe mais com o porquê do fracasso escolar do que com fazer os 

alunos alcançarem sucesso.  

Na perspectiva da Educação em Direitos Humanos, a escola é apenas um dos 

ambientes em que o educar nessa perspectiva deve ocorrer. Além do ambiente 

escolar, o PNEDH aponta a educação não-formal, a educação de agentes de justiça 
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e segurança pública e a mídia como meios de promover a cultura pautada nos direitos 

humanos (BRASIL, 2006). Por outro lado, a escola não deve só promover essas ideias 

por palavras, mas principalmente por ações, tornando-se um ambiente de respeito ao 

próximo, de aceitação das diferenças e a promoção dos direitos humanos (BRASIL, 

2012). 

Pela visão da segunda narrativa, esse ambiente escolar idealizado pela 

Educação em Direitos Humanos ainda está longe de virar realidade. Principalmente 

porque há, por meio da normalização de pessoas em um padrão social imposto, o 

apagamento das diferenças e a perpetuação da exclusão dos indivíduos e grupos que 

não alcançam as expectativas definidas pelo sistema. 

Entendemos que a Educação Matemática não tem a capacidade de educar em 

direitos humanos isoladamente, pois esse é um processo de mudança cultural que 

interliga diversas instituições e, principalmente, ocorre de forma que os indivíduos em 

formação são os protagonistas dessa ação coletiva. Ou seja, há uma cultura de 

violações de direitos humanos que não pode ser mudada pelas práticas pedagógicas 

por si, mas sim pela sociedade em um sentido maior. 

No entanto, em uma sociedade na qual não há o respeito pelos direitos 

fundamentais, de onde esperar essa transformação? A Educação em Direitos 

Humanos percebe a escola como um local privilegiado para o estímulo de uma 

mudança de ideias de forma autônoma e com protagonismo estudantil. Nos 

estagnarmos na passividade é realmente a melhor opção? Realmente não há nada 

que possa ser feito no ambiente escolar? Entendemos que esse não é o 

posicionamento da Educação em Direitos Humanos. 

 

A terceira narrativa 

 

Assim como a segunda narrativa, a terceira está em oposição à primeira, pois 

não percebe o ensino tradicional de matemática como uma forma de alcançar a 

equidade. Entretanto, diferente da segunda, percebe que a Educação Matemática 

possui um “potencial crítico” (SKOVSMOSE, 2020a, p. 49, tradução nossa). Ou seja, 

acredita na possibilidade da matemática de formar cidadãos críticos, que percebem 

injustiças sociais e têm a capacidade de exigir mudanças na sociedade. 

Uma das principais influências para os trabalhos incluídos nessa narrativa é 
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Paulo Freire, que propôs uma educação problematizadora em oposição à educação 

bancária vigente. Essa educação bancária é caracterizada por Freire (2017) pelos 

conteúdos alheios à realidade do estudante e pela transferência e depósito de valores 

e conhecimentos do educador para o educando. Tendo incorporados nesses valores 

e conhecimentos a passividade e a conformidade com as injustiças, pois  

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que 
lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 
resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 
sujeitos. (FREIRE, 2017, p. 83) 

 

Ao apresentar a educação problematizadora e libertadora, Freire (2017) 

preocupa-se sempre em ressaltar que nessas os educandos se reconhecem no 

mundo, investigam a sua realidade e são críticos em relação à essa. O autor acredita 

que a partir de uma educação que preconiza essa visão crítica do educando sobre 

mundo em que vive, esse tem a capacidade de libertar-se. Essa libertação não é uma 

situação imposta e sim algo que vem do próprio educando por meio da práxis, ou seja, 

da “[...] reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 

2017, p. 52). Dessa forma, entendemos que as concepções freirianas em relação à 

educação são de resistência e ação e que as pesquisas e práticas em Educação 

Matemática que se baseiam nessas também devem ter esse fim. 

Nessa perspectiva, Frankenstein (1993), ao defender a Educação Matemática 

Crítica baseada nas ideias freirianas, afirma que  

Aplicar a teoria de Freire à educação matemática volta a nossa atenção para 
como a maioria dos usos atuais da matemática apoiam ideologias 
hegemônicas, como a educação matemática também reforça ideologias 
hegemônicas e como a educação matemática crítica pode desenvolver o 
entendimento crítico e pode levar a ações críticas. (FRANKENSTEIN, 1993, 
p. 327, tradução nossa) 

 

Para explicitarmos porque a matemática apoia as ideologias hegemônicas, 

precisamos, primeiramente, reconhecer que essa é percebida como neutra pela 

sociedade, apesar de não ser. Envolvida com esse caráter supostamente neutro, a 

quantificação é utilizada para além de seus limites, como ao tentar calcular o valor da 

vida humana. Skovsmose (2020b), aborda um exemplo muito pertinente para os 

tempos que vivemos, ao apontar que, quando um governo decide entre gastar ou não 

dinheiro com investimentos na saúde durante uma epidemia, as autoridades utilizam 

da suposta neutralidade da matemática para fazer uma escolha política. 

Assim, a matemática auxilia na perpetuação das ideologias hegemônicas ao 

servir a essas como uma ferramenta neutra que carrega todas as respostas e 
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verdades. Por sua vez, ao não questionar esse uso da matemática e ensiná-la aos 

alunos perpassada por esse caráter de obtenção de respostas únicas e verdadeiras, 

a Educação Matemática também reforça essas ideologias hegemônicas. 

Entretanto, na perspectiva dos autores que compreendem a Educação 

Matemática na perspectiva da terceira narrativa, essa situação pode ser revertida, 

pois, para eles, o objetivo da Educação Matemática é lutar para tornar explícitas as 

parcialidades de certas escolhas políticas e as injustiças sociais por meio da 

matemática. Paulo Freire, nesse sentido, também é a inspiração da Educação 

Matemática para a justiça social de Gutstein (2006). O autor faz um recorte da leitura 

e escrita do mundo de Freire para a matemática.  

Ao propor que o aluno leia o mundo com a matemática, Gutstein (2006) afirma 

que a matemática deve ser algo que possibilite ao indivíduo ter um novo olhar para a 

sua realidade e seus elementos, ou seja, perceber as relações de poder, 

desigualdades sociais e preconceitos. Essa dinâmica está relacionada com o que 

Freire (2017) chama de descodificação de uma situação, pois o estudante analisa 

criticamente a realidade em que está imerso em seu cotidiano. No caso da 

matemática, essa é utilizada nesse processo como uma linguagem com um papel 

analítico essencial, com a qual os estudantes percebem as injustiças sociais 

(GUTSTEIN, 2006). 

A leitura não tem fim em si, pois deve estar sempre relacionada com a escrita 

do mundo com a matemática. Em paralelo com a práxis, entendemos a leitura como 

o momento de reflexão e a escrita como o potencial de ação. Sem a ação, a reflexão 

sozinha pode levar o indivíduo a compreender a sua realidade e conformar-se com as 

injustiças sociais, por não enxergar perspectivas de mudança. Então, nesse momento 

de escrita, os estudantes usam a matemática para produzir mudanças em sua 

realidade. Porém, sabendo que esse é um processo em desenvolvimento e que não 

pode ser realizado com facilidade, Gutstein (2006) entende a escrita do mundo com a 

matemática como a percepção dos estudantes do seu potencial como agentes sociais 

ao mudarem a forma como agem no mundo. A mudança da realidade, em si, é algo 

que nenhum professor ou instituição escolar pode realizar pelos alunos ou obriga-los 

a fazer, visto que, de acordo com Paulo Freire, “[...] ninguém liberta ninguém, ninguém 

se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2017, p. 71). 

Quando pensamos especificamente em incluir os direitos humanos nas salas 
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de aula de matemática, um caminho possível por essa perspectiva é pensar em 

situações nas quais os alunos utilizam ideias matemáticas para investigar violações 

dos direitos humanos que ocorrem no seu dia a dia. Podemos utilizar como exemplo 

um trabalho realizado por alunos de origens latinas cursando o último ano do Ensino 

Médio, em uma escola americana entre 2008 e 2009, realizado e relatado por Gutstein 

(2016) com seus estudantes. Em um projeto de 13 semanas, os alunos discutiram e 

analisaram a realidade de diversas famílias (inclusive as deles) das duas regiões de 

origem dos estudantes acerca de deslocamento e moradia, causados por 

gentrificação e deportação de imigrantes. Os alunos desenvolveram modelos 

matemáticos para entender esse deslocamento, interpretaram e construíram gráficos 

sobre as taxas de juros de financiamento de moradia, investigações que evidenciaram 

como as pessoas de cor eram desproporcionalmente mais impactadas pelos 

empréstimos de risco, analisaram taxas de imigração e tendências usando regressão 

linear e quadrática etc. A pergunta que permeou todo esse processo foi “Nós seremos 

capazes de continuar morando no nosso próprio bairro?” (GUTSTEIN, 2016, p. 479, 

tradução nossa). 

Assim, na nossa percepção, os propósitos da terceira narrativa estão alinhados 

com a Educação em Direitos Humanos, pois esses almejam a formação de sujeitos 

de direito e o empoderamento por meio de uma Educação Matemática 

problematizadora, crítica e libertadora. Contribuindo, dessa forma, com a construção 

de uma cultura pautada nos direitos humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do texto, apontamos os perigos da suposta posição neutra tomada 

muitas vezes pela matemática e pela pesquisa em Educação Matemática. Como não 

é mais concebível defender o ensino da matemática pela própria disciplina quando se 

aborda a importância desse, busca-se um discurso de formação para a cidadania e 

sobre a utilidade das ferramentas matemáticas. No entanto, ao não explicitar ou 

analisar criticamente os seus propósitos em relação à finalidade do ensino de 

matemática, alguns pesquisadores falham ao não reconhecerem os reais objetivos do 

sistema educacional vigente. Torna-se, então, necessário investigar o caráter político 

muitas vezes implícito das pesquisas em Educação Matemática em suas articulações 
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com ideias de transformações sociais. Que transformações são essas? A quem 

servem?  

Buscamos com esse trabalho despertar no leitor uma visão mais crítica em 

relação aos propósitos de certas afirmações acerca da Educação Matemática e de 

seus objetivos sociais. Por outro lado, não queremos que essa percepção gere 

paralização ou conformismo, pois não podemos negar que há uma necessidade de 

aproximar a Educação Matemática da esfera social de forma questionadora e 

problematizadora. Nesse sentido, entendemos que o campo da Educação em Direitos 

Humanos pode apontar um caminho nessa busca, aliado a perspectivas da Educação 

Matemática que refletem de maneira crítica em relação às injustiças sociais. 

Quais seriam, então, os propósitos desse caminho gerado por essa 

aproximação? Entendemos que a Educação Matemática não tem capacidade de 

mudar o mundo, as desigualdades ou a cultura em relação aos direitos humanos.  

Entretanto, a Educação Matemática tem o potencial de desenvolver indivíduos mais 

críticos em relação às injustiças sociais em suas realidades e aos seus direitos. Esses 

indivíduos têm a capacidade de reivindicar os seus direitos, construir em coletividade 

uma cultura pautada nos direitos humanos e promover transformações sociais. Todo 

esse processo regado de reflexões políticas, conhecimentos das mais diversas áreas, 

incluindo a matemática, percepções de como articulá-los e autonomia. 
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CAPÍTULO III – ARTIGO 2: ARTICULAÇÕES ENTRE A PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NO BRASIL E AS DIMENSÕES DA EDUCAÇÃO EM 

DIREITOS HUMANOS: UM ENSAIO DE POSSIBILIDADES 

 

Resumo: Com o amadurecimento da área, a Educação Matemática tem se 
preocupado com os impactos sociais da matemática na sociedade, principalmente em 
relação ao impacto do sucesso ou fracasso com a matemática escolar nas 
desigualdades sociais. Apesar dessa percepção, muitos pesquisadores ainda se 
baseiam na suposta neutralidade da matemática e da ciência de uma forma geral para 
evitar tocar em assuntos de natureza política. A partir de um olhar mais crítico, alguns 
pesquisadores buscam romper com essa visão, aproximando a Educação Matemática 
de discussões políticas e sociais de caráter reflexivo. Nesse artigo, realizaremos uma 
revisão de literatura da pesquisa brasileira em Educação Matemática a fim de discutir 
os resultados dessa revisão permeados pelas três dimensões da Educação em 
Direitos Humanos e evidenciar como esses trabalhos articulam as questões 
particulares da Educação Matemática com os aspectos críticos abordados em cada 
pesquisa. 
 

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação em Direitos Humanos. Justiça 

Social.  

 

Abstract: With the developments of the area, Mathematics Education has been 
concerned with the social impacts of mathematics on society, mainly concerning the 
impact of success or failure with school mathematics on social inequalities. Despite 
this perception, many researchers still rely on the supposed neutrality of mathematics 
and Science, in general, to avoid talking about political issues. From a more critical 
view, some researchers seek to break with this perception, bringing mathematics 
Education closer to reflexive political and social discussions. In this article, we will 
conduct a literature review of Brazilian research in Mathematics Education to discuss 
the results of this review permeated by the three dimensions of Human Rights 
Education and show how these researches articulate the particular issues of 
Mathematics Education with the critical aspects addressed in each research. 
 
Keywords: Mathematics Education. Human Rights Education. Social justice.  

 

INTRODUÇÃO 
 

 A área da Educação Matemática tem raízes tanto na matemática quanto na 

psicologia, por meio da motivação da primeira área na reforma da matemática escolar 

e dos estudos da segunda sobre o pensamento que frequentemente abordavam as 

habilidades mentais utilizadas no fazer matemático (KILPATRICK, 1992). Na década 

de 1980, exatamente pelo interesse de áreas como Psicologia, Sociologia e 
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Antropologia pelo conhecimento matemático, Lerman (2000) as aponta como 

auxiliares no desenvolvimento do que ele nomeia de virada social da Educação 

Matemática. Essa virada social é caracterizada pela “emergência, na comunidade da 

Educação Matemática, de teorias que entendem o significado, pensamento e 

raciocínio enquanto produtos de atividades sociais” (LERMAN, 2000, p. 8, tradução 

nossa).  

 Com o avanço da influência das pesquisas de Vygotsky, a Educação 

Matemática enquanto área passa a demonstrar preocupação com o contexto social 

dos estudantes, principalmente com a percepção de que as desigualdades na 

sociedade estivessem sendo reforçadas pelo sucesso ou fracasso escolar em 

matemática (LERMAN, 2000; VALERO, 2004). Entretanto, Valero (2004) aponta o 

risco desse contexto social perder sua profunda natureza política quando os 

pesquisadores o reduzem à sala de aula, criando objetos “socioculturais” que, na 

realidade, são descritos no vácuo, como os alunos e professores. Mais adiante, com 

o advento de teorias como a Educação Matemática Crítica, a Teoria Crítica da Raça 

e o Pós-estruturalismo, Gutiérrez (2013) percebe um novo rompimento no campo da 

Educação Matemática, aprofundando o olhar sociocultural para o olhar sociopolítico. 

 Essa nova virada, entretanto, ainda traz mudanças menos estruturais ao 

campo, visto que  

enquanto muitos educadores matemáticos se sentem confortáveis em incluir 
aspectos culturais e sociais em seus trabalhos, a maioria não está disposta a 
reconhecer que ensinar e aprender matemática não são atividades 
politicamente neutras. (GUTIÉRREZ, 2013, p. 40, tradução nossa) 

 

Portanto, torna-se necessário reconhecer que nem todos os trabalhos na 

Educação Matemática que se preocupam com desigualdades sociais estão alinhados 

em uma perspectiva de justiça social e de valorização dos direitos humanos, que é 

intrinsecamente política. Skovsmose (2020), por exemplo, aponta três narrativas que 

descrevem possíveis posicionamentos na Educação Matemática acerca dessas 

questões. A primeira narrativa percebe que o poder concebido para a matemática pela 

sociedade pode auxiliar na ascensão econômica individual. Problematizando essa 

visão, a segunda narrativa evidencia o que o discurso da primeira narrativa traz de 

fora omitida: que para alguns serem bem-sucedidos, muitos precisam fracassar. 

Dessa forma, a segunda narrativa percebe a matemática como uma disciplina 

suspeita. Por sua vez, a terceira narrativa, ao mesmo tempo que também se contrapõe 

à primeira, percebe que a Educação Matemática possui um potencial crítico, ou seja, 
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que essa pode ser um caminho para o desenvolvimento de uma percepção crítica 

acerca do mundo e das suas injustiças, despertando um potencial de ação.  

Para nos auxiliar a identificar as pesquisas que possuem um viés sociocrítico 

utilizaremos como guia as três dimensões da Educação em Direitos Humanos 

apresentadas por Candau (2012). A primeira delas, denominada educar para o nunca 

mais preocupa-se com a memória e a quebra da cultura do silêncio em relação a 

acontecimentos que violaram os direitos humanos ao longo da história. Por sua vez, 

a segunda, chamada formação de sujeitos de direito, busca a formação de indivíduos 

que reconheçam seus próprios direitos e dos demais. A última, intitulada 

empoderamento, almeja desvelar as potencialidades de pessoas que pertencem a 

grupos marginalizadas de forma individual e coletiva. Nesse trabalho, conduziremos 

uma revisão de literatura da pesquisa brasileira em Educação Matemática que se 

alinham no descrito pela terceira narrativa de Skovsmose (2020), visto que essa é a 

mais alinhada com as três dimensões da Educação em Direitos Humanos, como 

apresentado por Mendes e Esquincalha (2021)5. Apresentamos, a seguir, os métodos 

para a realização das buscas, os critérios de exclusão e os textos encontrados para a 

composição dessa revisão. Nossa proposta é discutir os resultados dessa revisão 

permeados pelas três dimensões da Educação em Direitos Humanos e evidenciar 

como esses trabalhos articulam as questões particulares da Educação Matemática 

com os aspectos críticos abordados em cada pesquisa. 

 

AS PESQUISAS ENCONTRADAS 

 

Para qualquer pesquisador, é fundamental ter ciência das pesquisas do seu 

campo que foram realizadas antes da sua, pois só a partir desse estudo podemos 

garantir o ineditismo e o avanço na área proposto pela pesquisa. Na Educação 

Matemática, pesquisas que entrelaçam o campo com questões sociais podem estar 

inseridas em diversas subáreas historicamente delimitadas como formação de 

professores; Educação Matemática nos diferentes segmentos de ensino; inclusão; 

modelagem matemática; currículo etc. Portanto, existe a necessidade de buscar, 

analisar e categorizar as produções na área. 

A revisão de literatura aqui proposta é baseada na metodologia de estado do 

 
5 Em elaboração, primeiro artigo dessa dissertação. 



 

47 
 

conhecimento, abrangendo teses, dissertações e publicações em periódicos no 

campo da Educação Matemática e que podem ser articuladas com a Educação em 

Direitos Humanos. O estado do conhecimento, como o estado da arte, vai além da 

pura identificação da produção, precisando categorizá-la e analisá-la. O que difere os 

dois tipos de revisão é o fato do estado do conhecimento abordar apenas algumas 

categorias de publicações sobre o tema estudado (ROMANOWSKI; ENS, 2006).  

Apesar do recorte, os objetivos do estado do conhecimento continuam 

alinhados com os apontados por Romanowski e Ens (2006) para o estado da arte no 

campo da Educação: 

[...] 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 investigadas 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). 

 

Como o objetivo dessa revisão é investigar as pesquisas brasileiras em 

Educação Matemática que estão alinhadas com visões mais críticas acerca das 

questões sociais e aproximá-las da Educação em Direitos Humanos com o recorte de 

publicações em periódicos, dissertações e teses, delimitamos as bases de busca e os 

descritores para encontrar esses trabalhos. Os repositórios utilizados foram: a 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), o Portal de Periódicos 

Capes e o Scielo. Além desses repositórios, a busca também foi feita no catálogo de 

28 revistas de Ensino de/Educação Matemática que obtiveram qualificação Qualis 

entre A1 e B2 na área de avaliação Ensino e/ou Educação, durante o quadriênio 2013-

2016. 

Os descritores utilizados para a busca foram organizados em dois grupos. O 

primeiro, referente à área da Educação Matemática: “Educação Matemática”; “Ensino 

de Matemática”; “Matemacia”; “Educação Matemática Crítica”; “Educação Matemática 

para justiça social”. Optamos por utilizar esses descritores para abrangermos 

trabalhos que utilizam teorias que já se aproximam de uma Educação Matemática 

alinhada com a justiça social e para o pensamento crítico, mas também para incluir 

trabalhos que podem também ter esses propósitos apesar de não utilizarem de teorias 

específicas. O termo “matemacia”, por exemplo, foi escolhido para contemplar a ideia, 

baseada no que Paulo Freire denominou de literacia, de compreender o mundo com 

a matemática e agir no mundo com a matemática. Por sua vez, os descritores 
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“Educação Matemática Crítica” e “Educação Matemática para justiça social” 

representam vertentes teóricas da Educação Matemática que estão intimamente 

ligadas aos elementos que buscamos resgatar nos trabalhos. A primeira, baseia-se 

na Educação Crítica e vem sendo debatida na Educação Matemática desde os anos 

1970. Já a segunda é como diversos pesquisadores se referem às ideias 

apresentadas nos trabalhos de Eric Gutstein, que se em algumas concepções 

freireanas em relação à educação, voltando-se para como a matemática pode atuar 

na promoção da justiça social. Vários outros pesquisadores, além de Gutstein, têm se 

dedicado a uma educação matemática para a justiça social. 

O segundo grupo foi composto por descritores relacionados aos Direitos 

Humanos de forma direta ou indireta: “Direitos Humanos”; “Educação em Direitos 

Humanos”; “Equidade”; “Justiça social”; “Questões sociais”; “Diversidade”; 

“Preconceitos”; “Violência”; “Cidadania”; “Democracia”; “Transformação social”; 

“Igualdade”; e “Discriminação”. Todos os descritores desse grupo foram escolhidos 

por meio de palavras recorrentes na Educação em Direitos Humanos no contexto 

brasileiro ou por situações que remetem ao respeito ou à discussão de violação dos 

direitos humanos. 

Durante as buscas, operadores booleanos foram utilizados de forma que pelo 

menos uma palavra de cada grupo estivesse presente nos trabalhos. Ao todo, sem 

duplicatas, foram encontrados 125 trabalhos para serem analisados para inclusão ou 

exclusão.  

Desses trabalhos, 6 foram excluídos devido ao formato que não se enquadrava 

em tese, dissertação ou artigo de periódico; 6 por serem revisões de literatura; 22 por 

serem oriundos de pesquisas estrangeiras; e 69 por estarem fora de tópico. Os 

trabalhos fora de tópico formam um grupo heterogêneo, porém pudemos perceber 

alguns dos principais motivos de exclusão. Uma parte dos trabalhos continha as 

palavras encontradas pelos descritores referentes aos direitos humanos com 

significados que não se encaixam no objetivo desse estado do conhecimento, como o 

uso de “igualdade” para se referir ao símbolo matemático ou “diversidade” para tratar 

de estratégias diversas de ensino. 

Outros casos necessitaram de uma leitura mais atenta do resumo ou do escopo 

do trabalho para realizar a exclusão. Por vezes, termos como “cidadania” e 

“democracia” estavam presentes no resumo do trabalho, apesar de não comporem o 
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objetivo da pesquisa, aparentemente sendo utilizados de forma rasa para contemplar 

uma romantização da aprendizagem de matemática que seria capaz de, por si só, 

formar cidadãos ou realizar transformações sociais. Em outros casos, a “cidadania” 

ou “democracia” anunciadas de forma mais enfática no resumo, têm sentidos distintos 

dos objetivos dessa revisão. Nesses trabalhos, o foco está na preparação para o 

mundo do trabalho, economia, finanças ou tecnologia, alocando o interesse apenas 

no caráter utilitário da matemática, visando uma ascensão social individual. De acordo 

com Mendes e Esquincalha (2021), essa visão não contempla os objetivos da 

Educação em Direitos Humanos e, por essa razão, excluímos esses trabalhos da 

revisão. Com isso, analisaremos um grupo de 22 trabalhos composto por 1 

dissertação, 1 tese e 20 artigos publicados em periódicos. No Quadro 1, 

apresentamos todos os trabalhos por ordem de publicação. 

 

Quadro 1 – Corpus de Análise 

Formato de 
publicação 

Ano 
Programa de Pós-

graduação ou 
revista 

Autores Título 

Artigo 2005 

Amazônia: Revista 
de Educação em 
Ciências e 
Matemáticas 

Neivaldo Silva 
Ensino de matemática, ética e 
sociedade: A etnomatemática e a 
modelagem como possibilidades 

Artigo 2006 
Bolema: Boletim de 
Educação 
Matemática 

Élen Patricia 
Alonso; Mara 
Sueli Simão 
Moraes 

Uma Abordagem Político-Social para o 
Ensino de Funções no Ensino Médio. 

Artigo 2006 
Bolema: Boletim de 
Educação 
Matemática 

Otávio Roberto 
Jacobini; Maria 
Lucia Wodewotzki 

Uma reflexão sobre a modelagem 
matemática no contexto da educação 
matemática crítica. 

Dissertação 2006 

Programa de Pós-
graduação em 
Educação, da 
Universidade do 
Vale do Rio dos 
Sinos 

Rosália Marisa de 
Mello 

“É a cor da pele que faz a pessoa ser 
discriminada”: Narrativas sobre o 
negro e a discriminação racial 
produzidas em uma experiência 
pedagógica de educação matemática 

Artigo 2009 

Alexandria: Revista 
de Educação em 
Ciência e 
Tecnologia 

Jussara de Loiola 
Araújo 

Uma abordagem sócio-crítica da 
Modelagem Matemática: a perspectiva 
da educação matemática crítica. 

Artigo 2013 
Bolema: Boletim de 
Educação 
Matemática 

Cíntia da Silva; 
Lilian Akemi Kato 

Quais Elementos Caracterizam uma 
Atividade de Modelagem Matemática 
na Perspectiva Sociocrítica? 

Artigo 2014 

Revista 
Paranaense de 
Educação 
Matemática 

Manuella Heloisa 
de Souza Carrijo 

O Resgate Do Poder Social Da 
Matemática a Partir Da Educação 
Matemática Crítica: Uma Possibilidade 
Na Formação Para a Cidadania 

Artigo 2015 
Revista Eletrônica 
Debates em 
Educação 

Ricardo Moura 
dos Santos 
Marques;, 

Por uma educação matemática crítica 
na EJA: da desopressão à 
conscientização do aluno-cidadão-
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Científica e 
Tecnológica 

Christiane Sertã 
da Costa 

consumidor. 

Artigo 2016 
Educação 
Matemática 
Pesquisa 

Guilherme 
Henrique Gomes 
Silva. 

Equidade e educação matemática. 

Artigo 2017 

Revista 
Paranaense de 
Educação 
Matemática 

Guilherme 
Henrique Gomes 
da Silva; Renato 
Marcone; 
Gabriela Felix 
Brião; Marco 
Aurélio Kistemann 
Jr. 

Educação matemática crítica e 
preocupações urgentes: cenários 
promovedores de equidade e justiça 
social. 

Artigo 2018 
Revista de 
Educação 
Matemática 

Lygianne Batista 
Vieira; Geraldo 
Eustáquio Moreira 

Direitos Humanos e Educação: o 
professor de matemática como agente 
sociocultural e político. 

Artigo 2018 

Educação 
Matemática 
Pesquisa: Revista 
do Programa de 
Estudos Pós-
Graduados em 
Educação 
Matemática 

Jonisario Littig; 
Adriana da 
Conceição Tech; 
Leonardo Correia 
Alves 

A educação matemática crítica nas 
aulas de matemática em escolas 
estaduais do Espírito Santo: uma 
reflexão a partir das narrativas dos 
professores. 

Artigo 2018 

REAMEC - Rede 
Amazônica de 
Educação em 
Ciências e 
Matemática 

Milton Rosa; 
Daniel Clark 
Orey. 

Conectando a Etnomatemática e a 
Pedagogia Culturalmente Relevante 
na Educação Matemática para a 
Promoção da Justiça Social. 

Artigo 2019 
Bolema: Boletim de 
Educação 
Matemática 

Bruno Damien da 
Costa Paes 
Jürgensen. 

“Lendo e escrevendo o mundo” com 
Matemática: estudando trigonometria 
com alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental. 

Artigo 2020 

Educação 
Matemática 
Pesquisa: Revista 
do Programa de 
Estudos Pós-
Graduados em 
Educação 
Matemática 

Aldinete Silvino 
de Lima;  
Iranete Maria da 
Silva Lima; 
Hélia Margarida 
Oliveira 

Diversidade, investigação e 
emancipação humana como princípios 
da formação de professores de 
Matemática em cursos de licenciatura 
em Educação do Campo 

Tese 2020 

Programa de Pós-
graduação em 
Educação, da 
Universidade de 
Brasília 

Lygianne Batista 
Vieira. 

Educação matemática crítica na 
perspectiva de educar em direitos 
humanos: conexões entre políticas 
públicas e formação de professores 

Artigo 2020 

Revista 
Paranaense De 
Educação 
Matemática 

Lygianne Batista 
Vieira; Geraldo 
Eustáquio 
Moreira. 

A formação de professores de 
matemática na esfera pública do 
estado de goiás e do Distrito Federal: 
direitos humanos como elemento 
curricular 

Artigo 2020 

REAMEC - Rede 
Amazônica de 
Educação em 
Ciências e 
Matemática 

Lygianne Batista 
Vieira; Geraldo 
Eustáquio 
Moreira. 

Políticas públicas no âmbito da 
educação em direitos humanos: 
conexões com a educação matemática 

Artigo 2020 
Brazilian Applied 
Science Review 

Lygianne Batista 
Vieira; Geraldo 

Sociedade Contemporânea e o Ensino 
de Matemática: Conexões com a 
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Eustáquio 
Moreira. 

Educação em Direitos Humanos 

Artigo 2021 

International 
Journal for 
Research in 
Mathematics 
Education 

Denner Dias 
Barros 

Da comunidade LGBT+ para as aulas 
de matemática: que interlocuções são 
possíveis? 

Artigo 2021 RIPEM 

Dayene Ferreira 
dos Santos; Jorge 
Costa Silva Filho; 
Claudio Fernando 
Andre 

O Racismo Contemporâneo em 
Projetos Pedagógicos de Cursos de 
Licenciatura em Matemática 

Artigo 2021 RIPEM 

Dayene Ferreira 
dos Santos; Jorge 
Costa Silva Filho; 
Claudio Fernando 
Andre 

Racismo na educação: uma análise 
das representações da população 
negra nos livros didáticos de 
Matemática 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Para a realização das buscas, não houve nenhuma delimitação do ano de 

publicação do trabalho, entretanto, o artigo mais antigo que foi incluído é do ano de 

2005 e o mais recente de 2021, havendo anos em que nenhum trabalho atendeu aos 

nossos pré-requisitos, como representado pelo Gráfico 1. Além disso, vale ressaltar 

que em 2020, ano com mais trabalhos analisados, 4 dos 5 textos selecionados são da 

mesma autora, sendo 1 sua tese e 3 artigos publicados em periódicos. O ano de 2021 

apresenta 3 trabalhos, porém é importante ressaltar que a busca da presente revisão 

foi realizada em outubro de 2021, provavelmente não contemplando, então, todos os 

textos publicados. 

Gráfico 1 – Número de trabalhos publicados por ano 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

Com a intenção de melhor compreender as origens geográficas dos trabalhos, 

também levantamos o estado brasileiro ao qual a publicação está vinculada. Para tal, 
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consideramos o local de atuação do pesquisador ou a instituição da titulação mais 

recente do autor no ano da publicação. Como detalhado no Quadro 2, todas as cinco 

regiões brasileiras foram contempladas nessa revisão (apesar desse não ter sido um 

pré-requisito inicial nosso). Entretanto, São Paulo continua sendo o estado que mais 

aparece, afinal possui um quantitativo significativo em produções em Educação 

Matemática, possivelmente, pela concentração de programas de pós-graduação na 

área. Vale ressaltar que a frequência absoluta dos estados combinados é maior do 

que a quantidade de trabalhos analisados visto que, por vezes, um mesmo artigo foi 

considerado para mais de um estado, dado que os coautores eram de diferentes 

instituições ou regiões. 

 

Quadro 2 – Número de trabalhos publicados por estado brasileiro 

Estado SP DF MG RJ ES PA GO RS PE BA 

Quantidade 
de trabalhos 
publicados 

7 5 4 2 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Entre os trabalhos analisados, também há uma grande variedade dos tipos de 

pesquisas realizadas. Dos 22 trabalhos, sete se propõem a realizar uma abordagem 

teórica, interconectando diferentes teorias ou em uma perspectiva filosófica do campo 

da Educação Matemática. Outros tipos de pesquisas frequentes são a análise 

documental e produção de dados por meio de atividades pedagógicas, com quatro 

trabalhos a primeira e cinco a segunda. Três trabalhos apresentam análise de 

entrevistas, um com professores da educação básica, um com professores 

formadores e outro com voluntários de uma casa que acolhe pessoas LGBTI+. De 

forma mais pontual, surgiu um trabalho de análise de livro didático, uma discussão de 

três crônicas apresentadas pelos autores e uma análise de relatos de experiências 

apresentados em um evento. 

Apesar de todas as pesquisas estarem relacionadas de forma implícita ou 

explícita com a Educação em Direitos Humanos, como esperado, diferentes aportes 

teóricos foram abordados ao longo dos trabalhos. O mais frequente foi a Educação 

Matemática Crítica, utilizada como referencial teórico de dez dos trabalhos. Também 

frequentes foram a Etnomatemática, com cinco aparições, sendo duas enquanto 

Afroetnomatemática, e a Modelagem Matemática, contemplada por quatro trabalhos, 
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um dele se apoiando na perspectiva sociocrítica da teoria. A Educação Matemática 

para a justiça social aparece em dois dos trabalhos. Por sua vez, a Educação em 

Direitos Humanos também é contemplada de forma explícita em cinco trabalhos, 

tendo todos a mesma autora e quatro o mesmo coautor. Na próxima sessão, 

exploraremos mais como cada referencial se articula com as dimensões da Educação 

em Direitos Humanos dentro de cada trabalho. 

Após a leitura de todos os trabalhos, decidimos que, para discutirmos as 

reflexões trazidas por cada uma das pesquisas, organizaremos os resultados dessa 

revisão de literatura em três categorias que estão interconectadas com três dimensões 

da Educação em Direitos Humanos. Essas dimensões foram apontadas como 

essenciais para serem trabalhadas no continente latino-americano no século XXI em 

um seminário do Instituto Interamericano de Direitos Humanos realizado no Peru em 

1999 (CANDAU, 2012). Apesar de terem sido formuladas há mais de duas décadas, 

ainda consideramos essas dimensões relevantes para o contexto brasileiro, visto que 

foram baseadas em aspectos enraizados na cultura latina. 

A primeira categoria abordará a apresentação da problemática ou do tema que 

está relacionado aos direitos humanos, sendo essa uma crítica (como no apontamento 

de discriminações) ou um incentivo à discussão do tema. Percebemos essa categoria 

de forma relacionada com a dimensão do “educar para o nunca mais” (CANDAU, 

2012, p. 22) da Educação em Direitos Humanos, visto que essa dimensão busca criar 

uma memória histórica acerca de violações aos direitos humanos ocorridas no 

passado, enfatizando o que não deveria ser repetido.  

Por sua vez, a segunda categoria elucidará como os trabalhos pensam na 

leitura do mundo com matemática. Essa ideia foi elaborada por Gutstein (2003), 

baseada na leitura do mundo discutida por Paulo Freire. Essa habilidade perpassa 

construir uma percepção crítica da realidade para além de apenas reconhecê-la, e na 

matemática presente nesse processo. Acreditamos que essa categoria se relaciona 

com a “formação de sujeitos de direitos” (CANDAU, 2012, p. 21), pois essa dimensão 

busca que os indivíduos compreendam quais são seus direitos e os dos demais.  

Por fim, a terceira categoria apresentará como as pesquisas analisadas 

refletem acerca da escrita do mundo com matemática, ou seja, o papel dessa no 

despertar das pessoas para a ação e a transformação. A escrita do mundo com a 

matemática é interdependente da leitura, ocorrendo de forma não linear no processo 
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de ensino e aprendizagem que busca trazer essas habilidades (GUTSTEIN, 2016). 

Relacionamos essa última categoria com a dimensão do “empoderamento” (CANDAU, 

2012, p. 22), por esse buscar, por meio da autonomia do indivíduo, a potencialização 

da autoestima e da criatividade e o reconhecimento e a valorização de grupos 

historicamente oprimidos.  

Torna-se importante ressaltar que alguns trabalhos serão contemplados por 

mais de uma categoria, enquanto outros não, ou seja, não é um processo de 

categorização que utiliza categorias mutuamente excludentes. Esse fato se dá pela 

categorização estar relacionada com a presença de três lentes de análise, ligadas à 

Educação em Direitos Humanos, cuja uma das principais características é a 

interdependência. 

 

ABORDANDO QUESTÕES SOCIAIS 
 

Uma das motivações para discutirmos temas referentes aos direitos humanos 

em sala de aula (não exclusivamente de matemática) vem das múltiplas violações a 

esses que ocorrem dentro de ambientes educacionais. Vieira e Moreira (2020c) citam 

a existência de violências verbais ou físicas contra alunos praticadas por colegas ou 

até mesmo professores. Essa temática também foi explorada em duas crônicas 

apresentadas por Silva et al. (2017), a primeira sobre uma aluna cega no curso de 

Matemática e a segunda sobre um estudante negro e ingressante por meio de ações 

afirmativas no curso de Engenharia. Em ambos os casos, o preconceito estava 

presente, por meio do capacitismo e do racismo. Buscando refletir a equidade como 

um conceito interligado à justiça social por meio desses cenários, os autores apontam 

que essa “deve ser vista como um ciclo que envolve acesso, permanência e formação” 

(SILVA et al., 2017, p. 152).  

Assim, não basta apenas que corpos diferentes existam no ambiente 

educacional. Torna-se necessária uma mudança de mentalidade por parte dos 

membros da comunidade acadêmica, visto que esses estudantes sofrem micro 

agressões no dia a dia. Vieira e Moreira (2020c) apontam que inserir esses tópicos na 

sala de aula é uma discussão já existente em documentos como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular, além do comprometimento 

do Brasil enquanto signatário de diversos acordos internacionais relacionados aos 
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direitos humanos. Entretanto, os autores afirmam que o uso dessas orientações ainda 

é tímido diante das diversas violações existentes no ambiente escolar. 

A lacuna entre os documentos e a prática é uma discussão que inevitavelmente 

deve perpassar a formação de professores. Vieira e Moreira (2020a) analisaram que 

existem elementos referentes à Educação em Direitos Humanos nos projetos 

pedagógicos de cursos de licenciatura em matemática das universidades públicas e 

institutos federais do Estado de Goiás e do Distrito Federal, mas esses não 

necessariamente refletem na matriz curricular do curso. Apesar de existir nas 

instituições um esforço de incluir um perfil de egresso menos tecnicista, incluindo 

temas como diversidade, cidadania e democracia, apenas 50% das instituições 

analisadas apresentaram disciplinas relacionadas aos Direitos Humanos de forma 

explícita, sendo algumas não obrigatórias. 

Por sua vez, Santos, Filho e Andre (2021a) analisaram 23 projetos políticos 

pedagógicos de cursos de licenciatura em matemática de instituições públicas do 

Estado de São Paulo a fim de investigar a existência ou não de disciplinas que se 

referem à aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 (que trazem a obrigatoriedade da 

abordagem da história e cultura afro-brasileira em todo o currículo escolar) ou voltadas 

a temas como Etnomatemática, Decolonialidade, Cultura e Diversidade. Das 

instituições estudadas, 15 possuem pelo menos uma disciplina que cumpre esses 

critérios, sendo 17 o número total de disciplinas. Os autores colocam que há, em 

média, apenas uma disciplina por curso, o que não seria suficiente para realizar uma 

discussão sobre o racismo, visto que "é um assunto que deve ser retomado em vários 

momentos do curso pelo fato da temática se desenvolver em diversos contextos, a 

saber, políticos, sociais, econômicos e educativos." (SANTOS; FILHO; ANDRE, 

2021a, p. 296). 

Em outra publicação, Santos, Filho e Andre (2021b) investigam a contemplação 

da mesma temática nos livros didáticos oferecidos às escolas públicas de São Paulo 

entre 2016 e 2019. Os livros didáticos de matemática que chegam até os alunos e 

professores possuem um papel fundamental na introdução desses temas em sala, 

pois  

Quando se pensa, discute e propõe práxis nos processos educativos na 
escola, o livro didático é um instrumento fundamental neste processo de 
desenvolvimento político-pedagógico para todos que usufruem e trabalham 
no dia a dia da educação. (SANTOS; FILHO; ANDRE, 2021b, p. 31) 
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Entretanto, ao analisar as coleções, Santos, Filho e Andre (2021b) percebem 

que as populações indígenas ficam restritas a referências aos seus adornos, tecidos 

e linguagens, sem outras menções à sua rica cultura, ou reduzidas ao seu 

embranquecimento, como o acesso do indígena às tecnologias digitais. Já em relação 

à população negra, os autores apontam que as mulheres apresentadas em posição 

de sucesso muitas vezes estão com o cabelo alisado e, para os homens, a 

representação mais utilizada é o sucesso por meio do esporte. Além disso, indígenas 

e negros não são apontados como produtores de conhecimento matemático. 

 Negligenciados nas disciplinas da formação inicial e nos livros didáticos, os 

temas relacionados aos direitos humanos não são inseridos facilmente nas aulas de 

matemática. O não reconhecimento, por parte de licenciandos, da validade dessas 

discussões em aulas de matemática foi apresentado nos resultados obtidos por Vieira 

e Moreira (2018) em uma atividade aplicada no curso de matemática de uma 

universidade privada em Goiás. As questões discutidas foram em relação à gênero e 

violência contra a população LGBT, algumas envolvendo interpretação de gráfico e 

outras discursivas e reflexivas. 

Vieira e Moreira (2018) apontam que os estudantes não reconhecem que 

atividades voltadas para a sua formação geral podem fazer parte da disciplina de 

matemática e que aceitaram com mais facilidades as questões que trabalhavam com 

porcentagem e gráfico.  

 A preocupação com o currículo e com o conteúdo matemático que deve ser 

ensinado é compreensível, visto que esse é o maior ponto de cobrança das 

instituições de ensino em relação aos professores. Como um contraponto, Silva et al. 

(2017) trazem a necessidade da insubordinação criativa para a prática docente, 

quando, para além de reproduzir ideias, o professor mobiliza teorias, metodologias, 

suas concepções, seus sentimentos e seu saber-fazer. 

 Um dos argumentos que Vieira e Moreira (2020c) apresentam para que o 

professor de matemática se comprometa com questões relacionadas aos direitos 

humanos é o pedagógico. Baseados nas ideias de Ole Skovsmose, os autores 

afirmam que “O argumento pedagógico é olharmos agora para dentro do processo 

educacional, compreendendo que existe uma grande lacuna entre o assunto ensinado 

e o assunto aprendido.” (VIEIRA; MOREIRA, 2020c, p. 484). Os temas político-sociais 

são compreendidos por Alonso e Moraes (2006) como uma forma de superar a 



 

57 
 

dicotomia entre trabalhar apenas conteúdos clássicos ou somente questões do 

cotidiano, interrelacionando ambos. As autoras trabalharam a partir do conteúdo de 

funções para que alunos do primeiro ano do Ensino Médio percebessem a importância 

na matemática em situações reais. 

 Outra experiência na educação básica foi relatada por Mello (2006), dessa vez 

com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na qual eles produziram narrativas 

sobre o negro e a discriminação racial. O projeto possibilitou que o tema fosse 

discutido muitas vezes sem usar matemática (apesar de essa aparecer pontualmente 

por meio de conteúdos estatísticos), o que gerou resistência por alguns alunos que 

acreditavam não estarem estudando matemática, mas também motivou o 

engajamento de estudantes que normalmente pouco participavam das aulas. A 

motivação para o estudo de matemática por meio dos temas também é apontada por 

Rosa e Orey (2018), com um recorte em relação à Etnomatemática, e os autores 

acreditam que a justiça social tem o objetivo de orientar o ensino e instrução da 

matemática.  

 Nesse ponto, gostaríamos de instigar a reflexão sobre até que ponto a pura 

abordagem de temas sociais e/ou políticos de fato contribui para uma mudança efetiva 

do que é feito nas salas de aula de matemática. Pais (2012) aponta como a 

Etnomatemática é utilizada frequentemente de forma “domesticada”, ou seja, sem o 

seu caráter crítico essencial, servindo, então, como ferramenta para registrar o status 

quo do sistema educacional, ao invés de tensioná-lo. Traçamos aqui uma 

preocupação paralela em relação aos temas conectados aos direitos humanos, pois 

a simples utilização de um problema social é confundida com uma discussão crítica 

acerca do assunto. 

 Esse fato também foi apontado por Littig, Tech e Alves (2018) ao analisarem 

entrevistas semiestruturadas realizadas com professoras de matemática de escolas 

estaduais do Espírito Santo acerca de suas práticas pedagógicas, apontando 

convergências e divergências dessas com a teoria da Educação Matemática Crítica. 

Os autores perceberam que quando as professoras traziam em suas respostas a 

preocupação de aproximar o conteúdo com o dia a dia dos alunos, essa não estava 

relacionada com o papel político da matemática. Além disso, os métodos pedagógicos 

relatados por elas não conduzem à transformação da sala de aula em um ambiente 

democrático e não há indícios de investigações de situações da realidade do aluno 
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(características importantes da Educação Matemática Crítica) e sim de investigação 

de problemas matemáticos, de forma que as atividades fazem referência a uma 

semirrealidade. 

 Abordando a equidade, Silva (2016) aponta as armadilhas que algumas 

pesquisas caem ao reduzir esse problema político e econômico a um problema de 

ensino e aprendizagem. Preocupação também enfatizada por Araújo (2009) ao traçar 

aproximações entre a Modelagem Matemática e Educação Matemática Crítica, pois 

Se trabalharmos com modelagem matemática na educação matemática e 
não discutirmos questões como o uso da matemática na sociedade, a 
ideologia da certeza e o poder formatador na matemática, podemos estar 
contribuindo para a manutenção de uma sociedade injusta ou até mesmo 
reforçando tal situação. (ARAÚJO, 2009, p. 64) 

  

 O que, então, os textos aqui analisados propõem para que esses temas sejam 

apresentados sem endossar a ideologia da certeza? Ou seja, para que esses não 

sustentem o caráter de neutralidade da ciência ou atribuam a essa um poder absoluto 

na argumentação que não pode ser rebatido (ARAÚJO, 2009). Apesar de trazer para 

o seu trabalho reflexões acerca da não potencialidade das aulas de matemática, por 

si só, mudarem um sistema que produz inequidades, Silva (2016) pontua ser ingênuo 

acreditar que sem essas ações em sala de aula seria possível modificar algo nesse 

sistema, apontando que esse é apenas um primeiro passo.  

 No trabalho de Lima, Lima e Oliveira (2020), focado na Educação do Campo, 

as autoras citam elementos que aproximam esta da Educação Matemática Crítica, 

sendo esses a diversidade (de condições); a investigação, para incentivar reflexões 

sobre situações cotidianas dos estudantes; e a emancipação humana. Vieira (2020) 

também discute sobre a importância dessas reflexões de maneira crítica, acreditando 

que a matemática deve ser plural e intercultural, isso “significa que seus conteúdos 

estão além dos muros das escolas e sua conexão com o social, cultural e econômico 

deve balizar as aulas de matemática" (VIEIRA, 2020, p. 172). 

 Acreditamos que esse balizamento deve ocorrer ao longo de todo o processo 

e evitar ser apenas um motivador inicial, quase como um enunciado de problema com 

um extenso texto que ao fim só irá avaliar se o aluno aprendeu uma fórmula. Assim, 

torna-se essencial que a abordagem de temas relacionados aos direitos humanos e à 

justiça social nas aulas de matemática seja feita de forma que a construção do 

pensamento crítico permeie todo o processo pedagógico, incluindo a leitura e a escrita 

do mundo com a matemática. 
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LENDO O MUNDO COM A MATEMÁTICA 
 

 A partir do apresentado na última sessão, acreditamos que discutir com os 

estudantes questões sociais com uma visão crítica acerca do papel da matemática na 

sociedade é um ponto essencial para educar em direitos humanos nas aulas de 

matemática. Entretanto, não podemos dissociar esse movimento da formação de 

sujeitos de direitos, ou seja, de indivíduos que prezem pelo respeito aos direitos 

humanos no seu cotidiano, não ignorando a interdependência dos direitos individuais 

e coletivos (CANDAU; SACAVINO, 2013). Essa formação torna-se possível quando 

buscamos compreender as relações de poder que cercam a nossa realidade e são 

fomentadoras de inequidades. A matemática, como uma das ferramentas que 

impulsiona essas relações, pode ser utilizada de forma crítica nessa compreensão, 

contemplando a leitura do mundo com a matemática (GUTSTEIN, 2006). 

 Outra maneira de abordar a formação de sujeitos de direito poderia ser por meio 

do termo “formação de cidadãos”. Porém, devemos ter cuidado, pois as palavras 

cidadão e cidadania podem conter diferentes significados dependendo do contexto e 

da intenção implicada a estas. Carrijo (2014) apresenta a cidadania como um conceito 

histórico e não unívoco que está presente nas discussões do campo educacional. 

Assim, dependendo do que a sociedade entende por cidadania, a educação pode 

desempenhar diferentes papéis para a sua promoção. Nesse sentido, ela destaca dois 

possíveis entendimentos da cidadania no contexto do ensino de matemática. O 

primeiro refere-se à matemática na perspectiva de atendimento ao mercado de 

trabalho, no qual a concepção de cidadania está voltada para o consumo e a qualidade 

do que é comprado. A matemática, nesse sentido, surge para desenvolver o raciocínio 

lógico, preparando o sujeito para o mercado de trabalho. Ajuda a excluir e criar uma 

elite de pessoas "inteligentes" que têm acesso à matemática e à cidadania. Dessa 

forma, a cidadania não abarca todos. 

 O segundo entendimento, e para nós o mais interessante, percebe a cidadania 

como qualificação da condição de existência dos homens. Segundo a autora, "nessa 

visão, o povo comum aprende a ser sujeito de direitos e a lutar por eles numa postura 

consciente, ética, crítica, reflexiva e capaz de modificar a realidade a que pertence" 

(CARRIJO, 2014, p. 252). A matemática comprometida com a formação crítica e 

abrangente procura que o aluno questione e busque explicações para situações da 

sua realidade. Essa percepção vai ao encontro do discutido por Marques e Costa 
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(2015) sobre a Educação Matemática Crítica no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos, que procura proporcionar que o aluno seja capaz de 

Criticar um encarte promocional, duvidar de uma pesquisa estatística, 
investigar as cobranças de consumo e exigir direitos sobre os equívocos da 
maquinização dos serviços são tomadas de consciência que propulsionam a 
libertação do aluno-cidadão-consumidor. É essa postura crítica que o faz sair 
da sombra em que vivia; que o absolve da manipulação opressora. 
(MARQUES; COSTA, 2015, p. 151) 

 

 Assim, percebemos que os autores sugerem que os alunos estariam cientes 

acerca dos seus direitos individuais. Ademais, Carrijo (2014) aponta que esse ensino 

de matemática está para além de algo que se adapta a prioridades econômicas 

estando também engajado no processo político e democrático. Compreendemos que 

esse processo ocorre por meio do respeito simultâneo de todos os direitos, individuais 

e coletivos, evitando assim uma postura individualista em relação aos direitos 

humanos. 

 Para Jacobini e Wodewotzki (2006), atuar politicamente na sala de aula de 

matemática possibilita a formação de um estudante que, entre outras características, 

é “envolvido na luta democrática pela conquista da igualdade de direitos, deveres e 

oportunidades” (JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006, p. 14). Os autores discutem as 

possibilidades de articulações entre os projetos de modelagem e a Educação 

Matemática Crítica para a contribuição do crescimento político dos estudantes. Além 

das articulações teóricas, exemplificam suas colocações por meio do projeto 

Orçamento Participativo na disciplina Estatística e o projeto Tributação e Imposto de 

Renda na disciplina Cálculo Diferencial e Integral, realizados com estudantes de 

Engenharia da Computação. Nesses, os alunos se envolveram em discussões que 

extrapolaram os procedimentos formais matemáticos e abordaram pontos como o 

acesso da população à saúde, educação, moradia e trabalho, propondo a implantação 

de um imposto de renda inverso ou de um sistema de renda mínima.  

Tecendo articulações com a Educação Matemática para justiça social de 

Gutstein, Jürgensen (2019), por sua vez, relata uma experiência extracurricular 

realizada com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola particular. No 

decorrer de 6 encontros semanais, os alunos, utilizando conhecimentos 

trigonométricos, perceberam a inadequação da rampa da escola para um acesso 

independente de cadeirantes, o que o autor relacionou com a leitura do mundo com a 

matemática. 

Apoiando-se também nos trabalhos de Gutstein, Barros (2021) investiga 
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possibilidades de interlocuções da matemática com o movimento LGBT+. Sendo parte 

de uma pesquisa de doutorado, os dados investigados foram produzidos em uma casa 

que acolhe pessoas LGBT+ que foram expulsas de suas casas pelas famílias que não 

as aceitam. A partir de relatos de sete voluntários entrevistados e duas rodas de 

conversas com voluntários e acolhidos da casa, o autor aponta que o lugar das 

discussões sobre questões LGBT+ na escola é ainda percebido por eles como um 

tabu. Porém, ao mesmo tempo, é necessário, pois entende-se a sua importância, visto 

que a comunidade LGBT+ precisa de um local de acolhimento. De acordo com Barros 

(2021), a temática deve ser abordada na aula de matemática para que histórias 

contadas sobre a população LGBT+ possam ser outras. 

O processo de conscientização acerca dos direitos humanos para pessoas 

pertencentes a grupos historicamente oprimidos e/ou em vulnerabilidade social está 

intrinsecamente relacionado à formação de sujeitos de direito. E como a matemática 

pode se encaixar nesse processo? De acordo com Vieira e Moreira (2020c), a 

matemática é um instrumento básico para reflexões críticas acerca de violações e 

afirmações dos direitos humanos no dia a dia, refletindo sobre essas e auxiliando, 

inclusive, na tomada de decisões desses indivíduos em formação.  

 

ESCREVENDO O MUNDO COM A MATEMÁTICA 

 

 A partir do conceito de Cidadania Ética apresentado por Silva (2005), que parte 

do princípio da existência de direitos, mas principalmente de deveres em relação ao 

outro, o autor defende que "a Matemática poderia ser utilizada como forma de 

compreender e agir no mundo" (SILVA, 2005, p. 50). Para explicitar essa ideia, ele 

apresenta como a Etnomatemática e a Modelagem Matemática poderiam auxiliar 

nesse processo. Ao tirar o objetivo final da matemática, essa se tornaria apenas o 

recurso que o aluno utilizaria para compreender sua realidade e as injustiças 

presentes nessa e para agir sobre o mundo, transformando-o.  

A ideia de transformação do mundo por meio da educação e, no nosso caso 

em específico, pela Educação Matemática é algo que aparece em diversos trabalhos 

analisados, inclusive em alguns que foram excluídos dessa revisão por trazerem esse 

conceito de forma rasa, como se o ensino de matemática por si tivesse esse potencial. 

Como já discutido previamente, não acreditamos que qualquer tipo de transformação 
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do mundo pode ocorrer por meio de um ensino de matemática que reforça a ideologia 

da certeza e não apresenta um caráter crítico. Nessa sessão, analisaremos como os 

trabalhos trataram sobre uma questão essencial tanto para a dimensão do 

empoderamento da Educação em Direitos Humanos quanto para a escrita do mundo: 

a autonomia do estudante.  

 Em ambos os trabalhos, já introduzidos anteriormente, de Jacobini e 

Wodewotzi (2006) e de Jürgensen (2019), os estudantes envolvidos na pesquisa 

levaram as discussões para além da sala de aula por meio de suas ações. No caso 

do primeiro, os autores relatam como alguns dos estudantes de Engenharia, que 

discutiram na aulas da graduação questões sociais, posteriormente se envolveram em 

um trabalho social voltado para o ensino de alunos de uma escola da rede municipal 

(JACOBINI; WODEWOTZKI, 2006). No trabalho com alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental relato por Jürgensen (2019), após perceberem a inadequação da rampa 

de acesso da escola, os estudantes desenvolveram, também com conhecimentos de 

trigonometria, um projeto para uma nova rampa que segue as normas de 

acessibilidade. Esse projeto foi enviado, juntamente com uma carta, para a direção da 

escola, configurando, segundo o autor, um passo para a escrita do mundo com a 

matemática. 

 Nos dois relatos, os autores apontam que os alunos participantes vinham de 

contextos em que ocupavam uma “posição favorável” (JÜRGENSEN, 2019, p. 1417). 

No primeiro, jovens universitários de famílias de classe média e, no segundo, 

adolescentes que estudavam em uma escola privada. As ações desenvolvidas pelos 

estudantes, com certeza, foram de extrema importância para o desenvolvimento da 

escrita do mundo para esses indivíduos, porém essa não se restringe a ações pontuais 

e envolve dimensões que dificilmente conseguem ser pontuadas dentro dos dados de 

uma pesquisa. A escrita do mundo com a matemática abrange dimensões políticas e 

sociais que continuam para além de um ano letivo ou o fim da vida estudantil.  

 Apesar de atravessar os muros da escola, a escrita do mundo com a 

matemática não está desconectada das outras características do trabalho realizado 

em sala de aula. Silva e Kato (2013), por exemplo, ao explorarem a perspectiva 

sociocrítica da Modelagem Matemática, apontam quatro características dessa: a 

participação ativa do aluno na construção do modelo; a participação ativa do aluno na 

sociedade; o problema não-matemático da realidade; e a atuação do professor como 
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mediador. A segunda característica, para as autoras, envolve o desenvolvimento de 

ações comunitárias, a extensão para o contexto social, a atuação crítica na sociedade 

e a percepção da importância da matemática na sociedade. Segundo as autoras, "é 

natural que as soluções encontradas sejam levadas de volta para o contexto social do 

qual foram retiradas” (SILVA; KATO, 2013, p. 830), visto que uma das outras 

características é justamente que o problema seja escolhido pelos alunos, advindo da 

sua realidade.  

 Silva (2016), baseando-se nas ideias da educadora matemática Rochelle 

Gutiérrez, apresenta quatro dimensões da equidade na Educação Matemática. O 

acesso, que trata da disponibilidade de todos os recursos para que os estudantes se 

envolvam com matemática. A realização, abordando a participação nos diferentes 

níveis de educação, com capacidade de alcançar os requisitos matemáticos da 

sociedade. A identidade, de forma que os estudantes não tenham suas capacidades 

minimizadas por outros ou por eles mesmos. E, por fim, o poder, que aborda a ação 

sobre o mundo. Para o autor,  

Voz ativa, oportunidade para analisar e criticar aspectos sociais através da 
matemática, desenvolvimento de abordagens com noções alternativas de 
conhecimento e repensar a matemática como sendo um campo mais 
humanístico, são exemplos dos possíveis níveis de atuação dessa dimensão. 
(SILVA, 2016, p. 410) 

 

 Os dois trabalhos abordam como essa ação do estudante sobre o mundo 

perpassa outros aspectos que começam dentro de sala de aula, seja pela escolha dos 

temas ou por se sentirem capazes, reforçando a autonomia e a autoestima. Esse 

protagonismo do aluno não significa um papel mais apagado do professor, pelo 

contrário. O professor de matemática deve se atentar ainda mais aos propósitos de 

suas ações em sala de aula para não oprimir essas capacidades dos estudantes. Para 

Vieira e Moreira (2020b), os professores de matemática devem ser agentes 

socioculturais e políticos, que tem como propósito a transformação social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir das análises apresentadas, acreditamos que também tem ocorrido no 

contexto brasileiro uma virada sociopolítica em relação à pesquisa em Educação 

Matemática. Todos os trabalhos selecionados possuem aspectos relacionados aos 

propósitos da Educação em Direitos Humanos. Percebemos, na maioria dos textos, a 
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quebra do discurso das questões sociais como um meio para se ensinar matemática. 

A aproximação faz-se presente em discursos que percebem a matemática como uma 

das ferramentas de poder do sistema opressivo em que estamos inseridos e pensa 

em formas de elucidar esse uso e tomar o conhecimento matemático como uma forma 

de ler e escrever o mundo a partir de uma percepção que valorize os direitos humanos 

e a justiça social. 

 Entretanto, ainda existe uma lacuna entre os discursos dos documentos 

oficiais, dos projetos político pedagógicos para a formação de professores e até dos 

trabalhos teóricos apresentados para o que foi investigado na prática da sala de aula, 

principalmente em relação à visão dos professores de matemática quanto à inserção 

dessas temáticas em aula. Percebemos, então, que ainda urge a necessidade de 

inserir as reflexões acerca da matemática enquanto meio de educar para a justiça 

social a formação inicial e continuada de professores. Além disso, a visão da 

matemática como finalidade nessas reflexões precisa ser problematizada e o enfoque 

deve ser no porquê ensinar esses conteúdos e não como encaixar o mundo neles. 

Sabemos que ações com esse foco ainda são difíceis em um sistema educacional 

cujo foco é o cumprimento de um currículo uniformizado, porém a pesquisa também 

pode se beneficiar da insubordinação criativa e ultrapassar essas barreiras. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALONSO, E. P.; MORAES, M. S. S. Uma Abordagem Político-Social para o Ensino 
de Funções no Ensino Médio. Bolema: Boletim de Educação Matemática, v. 19, n. 
25, p. 1–16, 2006. 
 

ARAÚJO, J. L. Uma abordagem sócio-crítica da Modelagem Matemática: a 
perspectiva da educação matemática crítica. Alexandria: Revista de Educação em 
Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 2, p. 55–68, 2009.  
 

BARROS, D. D. Da comunidade LGBT + para as aulas de matemática: que 
interlocuções são possíveis?. International Journal for Research in Mathematics 
Education, v. 11, n. 2, p. 91–104, 2021. 
 

CANDAU, V. M. F. Educação em Direitos Humanos no Brasil: gênese, 
desenvovimento e desafios atuais. In: PAIVA, A. R. (ed.). Direitos humanos em 
seus desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2012. p. 17–33. 
 



 

65 
 

CARRIJO, M. H. S. O Resgate do Poder Social da Matemática a partir da Educação 
Matemática Crítica: Uma Possibilidade na Formação para a Cidadania. Revista 
Paranaense de Educação Matemática, v. 3, n. 5, p. 248–270, 2014. 
 

GUTIÉRREZ, R. The Sociopolitical Turn in Mathematics Education. Journal for 
Research in Mathematics Education, v. 44, n. 1, 2013, p. 37–68. 
 
GUTSTEIN, E. Teaching and Learning Mathematics for Social Justice in an Urban, 
Latino School. Journal for Research in Mathematics Education, v. 34, n. 1, 2003, 
p. 37–73.  
 
______. Reading and writing the world with mathematics: Toward a pedagogy for 
social justice. New York: Routledge, 2006.  
 

______. “Our Issues, Our People-Math as Our Weapon”: Critical Mathematics in a 
Chicago Neighborhood High School. Journal for Research in Mathematics 
Education, v. 47, n. 5, 2016, p. 454–504. 
 

JACOBINI, O. R.; WODEWOTZKI, M. L. Uma reflexão sobre a modelagem 
matemática no contexto da educação matemática crítica. Bolema: Boletim de 
Educação Matemática, v. 19, n. 25, 2006, p. 71–88.  
 

JÜRGENSEN, B. D. C. P. “Lendo e escrevendo o mundo” com Matemática: 
estudando trigonometria com alunos do 9° ano do Ensino Fundamental. Bolema: 
Boletim de Educação Matemática, v. 33, n. 65, 2019, p. 1400–1423.  
 

KILPATRICK, J. A history of research in Mathematics Education. In: GROUWS,  
D. (org.). Handbook of research on mathematics teaching and learning. New 
York: Macmillan, 1992. p. 3–38. 
 

LERMAN, S. The social turn in mathematics education research. In: BOALER, J. 
(org.). Multiple perspectives on mathematics teaching and learning. Westport: 
Ablex, 2000, p. 19–44. 
 

LIMA, A. S.; LIMA, I. M. S.; OLIVEIRA, H. M. Diversidade, investigação e 
emancipação humana como princípios da formação de professores de Matemática 
em cursos de licenciatura em Educação do Campo. Educação Matemática 
Pesquisa: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação 
Matemática, v. 22, n. 1, 2020, p. 731–752. 
 

LITTIG, J.; TECH, A. C.; ALVES, L. C. A educação matemática crítica nas aulas de 
matemática em escolas estaduais do Espírito Santo: uma reflexão a partir das 
narrativas dos professores. Educação Matemática Pesquisa: Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática, v. 20, n. 2, 
2018, p. 1–19. 
 



 

66 
 

MARQUES, R. M. S.; COSTA, C. S. Por uma Educação Matemática Crítica na EJA: 
da desopressão à conscientização do aluno-cidadão-consumidor. Revista 
Eletrônica Debates em Educação Científica e Tecnológica, v. 5, n. 1, 2015, p. 
139–154. 
 

MELLO, R. M. “É a cor da pele que faz a pessoa ser discriminada”: narrativas 
sobre o negro e a discriminação racial produzidas em uma experiência pedagógica 
de Educação Matemática. São Leopoldo, 2006. 112 f. Dissertação (Mestrado em 
Educação) - Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2006. 
 

PAIS, A. A Investigação em Etnomatemática e os Limites da Cultura. Revista 
Reflexão e Ação, v. 20, n. 2, 2012, p. 32–48. 
 

ROMANOWSKI, J. P.; ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo “Estado da 
Arte” em Educação. Revista Diálogo Educacional, v. 6, n. 19, p. 37–50, 2006.  
 

ROSA, M.; OREY, D. C. Conectando a Etnomatemática e a Pedagogia 
Culturalmente Relevante na Educação Matemática para a Promoção da Justiça 
Social. REMATEC, n. 29, p. 6–23, 2018.  
 

SANTOS, D. F.; FILHO, J. C. S.; ANDRE, C. F. O Racismo Contemporâneo em 
Projetos Pedagógicos de Cursos de Licenciatura em Matemática. RIPEM, v. 11, n. 2, 
p. 283–300, 2021a. 
 

SANTOS, D. F.; FILHO, J. C. S.; ANDRE, C. F. Racismo na educação: uma análise 
das representações da população negra nos livros didáticos de Matemática. RIPEM, 
v. 11, n. 2, p. 30–43, 2021b. 
 

SILVA, C.; KATO, L. A. Quais Elementos Caracterizam uma Atividade de 
Modelagem Matemática na Perspectiva Sociocrítica?. Bolema: Boletim de 
Educação Matemática, v. 26, n. 43, p. 817–838, 2013.  
 

SILVA, G. H. G.; MARCONE, R.; BRIÃO, G. F.; KISTEMANN, M. A. Educação 
Matemática Crítica e Preocupações Urgentes: Cenários Promovedores de Equidade 
e Justiça Social. Revista Paranaense de Educação Matemática, v. 6, n. 12, p. 
130–157, 2017. 
 

SILVA, G. H. G. Equidade e educação matemática. Educação Matemática 
Pesquisa, v. 18, n. 1, p. 397–420, 2016. 
 

SILVA, N. Ensino de matemática, ética e sociedade: A etnomatemática e a 
modelagem como possibilidades. Amazônia: Revista de Educação em Ciências e 
Matemáticas, v. 1, n. 2, p. 49–54, 2005.  
 



 

67 
 

SKOVSMOSE, O. Three narratives about mathematics education. For the Learning 
of Mathematics, v. 40, n. 1, p. 47–51, 2020. 
 

VALERO, P. Socio-Political Perspectives on Mathematics Education. In: VALERO, 
P.; ZEVENBERGEN, R. (eds.). Researching the socio-political dimensions of 
mathematics education: Issues of power in theory and methodology (pp. 5–23). 
Dordrecht: Springer, 2004. 
 

VIEIRA, L. B. Educação Matemática Crítica na Perspectiva de Educar em 
Direitos Humanos: Conexões entre Políticas Públicas e Formação de Professores. 
Brasília, 2020. 197 f. Tese (Doutorado em Educação) –Universidade de Brasília, 
2020. 
 

______; MOREIRA, G. E. Direitos Humanos e Educação: o professor de matemática 
como agente sociocultural e político. Revista de Educação Matemática, v. 15, n. 
20, p. 548–564, 2018.  
 

______. E. A formação de professores de Matemática na esfera pública do estado 
de Goiás e do Distrito Federal: Direitos Humanos como elemento curricular. Revista 
Paranaense De Educação Matemática, v. 9, n. 19, p. 578–601, 2020a.  
 

______. Políticas públicas no âmbito da Educação em Direitos Humanos: conexões 
com a Educação Matemática. REAMEC - Rede Amazônica de Educação em 
Ciências e Matemática, v. 8, n. 2, p. 622–647, 2020b. 
 

______. Sociedade Contemporânea e o Ensino de Matemática: Conexões com a 
Educação em Direitos Humanos. Brazilian Applied Science Review, v. 4, n. 2, p. 
478–490, 2020c.  
 
 

  



 

68 
 

CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Acreditamos que, ao longo desse trabalho, conseguimos apresentar possíveis 

aproximações entre a Educação em Direitos Humanos e pesquisas existentes em 

Educação Matemática que se preocupam com questões sociopolíticas. Sobre as 

últimas, destacamos as comprometidas com a compreensão crítica acerca dos 

conhecimentos matemáticos e na utilização desses para ler e escrever o mundo. Um 

ponto essencial para essa aproximação é a retirada da finalidade da aprendizagem 

de matemática a partir dos temas (relacionados aos direitos humanos), criando-se, na 

realidade, um movimento da matemática para promover o respeito aos direitos 

humanos e o comprometimento com a justiça social. 

 No primeiro artigo, por meio das reflexões acerca de três narrativas 

apresentadas por Skovsmose (2020c), consideramos essencial que a pesquisa em 

Educação Matemática, que realmente deseja promover direitos humanos, repense a 

finalidade do ensino da matemática, invertendo essa lógica usualmente atribuída por 

currículos. Se o foco continua sendo o ensino e a aprendizagem do conteúdo 

matemático, não há uma real promoção do pensamento crítico acerca das questões 

sociais. Ao mesmo tempo, enquanto pesquisadores, também precisamos equilibrar 

nossas expectativas em relação ao real potencial de mudança existente na Educação 

Matemática. Os conhecimentos matemáticos ocupam uma posição de poder na 

sociedade contemporânea em um sistema de opressão que vai além desses, tendo 

uma extensão que não pode ser atingida pelas ações isoladas dentro das aulas de 

matemática. Entretanto, transformar essas limitações em barreiras para a ação 

resultam em uma sensação de impotencia e passividade que não condizem com o 

potencial crítico e com a posição privilegiada para a promoção dos direitos humanos 

da educação. 

 Nossas colocações no segundo artigo, por sua vez, buscaram apontar, por 

meio de uma revisão de literatura, como a pesquisa nacional em Educação 

Matemática alinhada com a justiça social pode se aproximar da Educação em Direitos 

Humanos. Os trabalhos analisados aparecem com diversos tipos de pesquisas, em 

diversas subáreas da Educação Matemática e com uma grande variedade em relação 

aos principais referenciais teóricos utilizados. Porém, as convergências entre as 
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pesquisas entre si e a Educação em Direitos Humanos existe, mostrando que os 

pesquisadores nacionais têm se engajado na realização de trabalhos comprometidos 

com a justiça social de forma crítica.  

 Compreender, no primeiro artigo, como a terceira narrativa apresentada por 

Skovsmose (2020c) se articula com a Educação em Direitos Humanos possibilitou 

uma percepção mais abrangente das pesquisas nacionais durante a revisão 

apresentada no segundo artigo. Além de possibilitar uma visão mais crítica acerca do 

que cada autor compreendia enquanto cidadania ou democracia, identificando casos 

em que essas eram citadas apenas para enfatizar o caráter utilitário da matemática. 

 As três dimensões da Educação em Direitos Humanos foram aspectos que 

permearam todo o trabalho, interconectando-se com aspectos da Educação 

Matemática. Como relacioná-las ao ensino e à aprendizagem de matemática? Como 

buscar que os alunos alcancem o desejado por cada dimensão nas aulas de 

matemática?  

Na dimensão do educar para o nunca mais, o foco é o resgate da memória 

acerca de violações históricas dos direitos humanos afim de quebrar com a 

normalização dessas e a impunidade dos grupos responsáveis por essas.  

Acreditamos que o primeiro passo para trazer a tona essas questões é aborda-las e, 

nesse movimento, questionar o papel da matemática nesses momentos de violação. 

Questionar como a matemática é colocada em ação pelos grupos no poder 

proporciona a quebra da visão de suposta neutralidade dessa. 

Em relação à segunda dimensão, formação de sujeitos de direito, o 

fundamental é a percepção que os direitos humanos pertencem a todos e devem ser 

respeitados e promovidos sem dissociar o individual do coletivo. Dessa forma, quando 

o uso da matemática em situações de violências aos direitos fundamentais é 

explicitada em sala de aula deve-se explicitar que para além de questões éticas, 

direitos que são reconhecidos universalmente estão sendo violados. Nesse contexto, 

a matemática pode ser utilizada para perceber violações de direitos do próprio 

indivíduo e/ou de um grupo a qual ele pertence, ou de outros grupos. 

A última dimensão, denominada empoderamento, busca, de forma individual e 

coletiva, o desenvolvimento de potencialidades de autonomia, participação e 

organização. Nesse sentido, ao pensar criticamente sobre matemática e perceber 

suas tendências e os impactos da matemática em ação no mundo, também devemos 
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desenvolver com os estudantes a percepção das potencialidades de ações da 

matemática não retida aos grupos no poder, auxiliando no rompimento com injustiças 

sociais. Assim, percebemos um paralelo de todas essas características relacionadas 

com as três dimensões com a leitura e a escrita do mundo com a matemática.

 Dessa forma, acreditamos que há espaço para que a atual pesquisa em 

Educação Matemática aborde mais questões sociopolíticas de forma responsável, 

crítica e interessada com a promoção dos direitos humanos e da justiça social. Essa 

aproximação deve ocorrer por meio de objetivos conscientes acerca das reais 

consequências das ações em sala de aula, equilibrando expectativas. Equilíbrio esse 

que vem da consciência de que as ações isoladas em sala de aula não podem 

transformar o mundo, mas também da percepção que podemos utilizar esse espaço 

para promover a tomada crítica de consciência por parte dos alunos e de forma 

autônoma. Assim, torna-se essencial que os professores de matemática sejam 

instigados a se envolverem na formação do seu próprio pensamento crítico, buscando 

sempre tensionar as limitações e as potencialidades das suas ações.  

 Em uma perspectiva pessoal, coloco, agora, essa narrativa na primeira pessoa 

para enfatizar os impactos da pesquisa na minha docência e na minha visão enquanto 

pesquisadora. Espero que as reflexões presentes nesse trabalho possam incorporar 

as discussões acerca do papel da disciplina de matemática para o educar em direitos 

humanos impactando de alguma forma todos os educadores matemáticos que se 

depararem com essa pesquisa tanto quanto essa me impactou. Essa pesquisa me 

possibilitou o amadurecimento em relação aos propósitos ocultos da Educação 

Matemática e como, muitas vezes, as percepções para os mesmos termos como 

“transformação social”, “formação cidadã” etc. possuem significados distintos para 

pesquisadores distintos. E, por meio dessas reflexões, mostrou-me também que, por 

mais que o caminho seja longo, há sim o que ser feito e que, enquanto professora, 

não preciso restringir o ensino de matemática ao discurso do currículo e que posso 

buscar formas de me insubordinar criativamente.  

 Gosto de pensar nessa dissertação não como um ponto final de uma pesquisa, 

mas sim como o impulso para outra, visto que o exposto nos dois artigos deixa claro 

que ainda existem muitas áreas a serem exploradas de forma a articular a matemática 

com questões sociopolíticas. Precisamos, enquanto pesquisadores, de mais ações 

que cheguem aos alunos, aos licenciandos e aos professores e não para lá ficarem, 
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mas sim para dialogarem e fazerem com que as nossas percepções, em contato com 

a sala de aula, se modifiquem e se transformem constantemente, em uma troca 

mútua. A relevância desse tipo de ação torna-se ainda mais evidente quando 

pensamos no atual contexto político brasileiro que tenta mobilizar ações para calarem 

os educadores em frente a injustiças sociais. Esperamos, então, que essa pesquisa 

possa ser um ponto de resistência nesse cenário. 
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