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RESUMO 

 
Procuraram-se, com esta pesquisa, a compreensão e contribuição do trivium proposto por 
D’Ambrosio no intuito de se despertar um repensar sobre o currículo de Matemática da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), na perspectiva do Programa Etnomatemática. A questão 
suleadora desta pesquisa é: de que forma o trivium proposto por D’Ambrosio, na perspectiva 
do Programa Etnomatemática, pode suprir as necessidades formativas atuais da EJA? Para se 
responder tal questão, investigou-se o perfil do aluno da EJA do Colégio Polivalente 
Tributário Henrique Silva, apresentando-se uma rápida inserção da historicidade da EJA no 
Brasil, bem como sua lutas e conquistas. Constam nesta pesquisa uma análise cronológica e 
crítica da história do Programa Etnomatemática, seus estudos e suas aplicações, bem como 
uma investigação aprofundada das vertentes do trivium proposto por D’Ambrosio: literacia, 
materacia e tecnoracia. Para se alcançarem os objetivos da pesquisa, foram feitas intervenções 
pedagógicas na sala do 1º semestre do Ensino Médio da EJA de um colégio estadual, na 
cidade de Goiânia. Com relação à metodologia, trata-se de uma pesquisa etnográfica, cuja 
preocupação se direciona à análise holística e dialética da cultura da EJA e do ensino de 
Matemática. Utilizaram-se como instrumentos de construção dos dados: gravações de áudios 
das intervenções pedagógicas e questionários para o docente de Matemática e os discentes do 
colégio pesquisado. Dessarte, buscou-se, nos fundamentos do Programa Etnomatemática, um 
ensino no cenário da transdisciplinaridade, com viabilização e uso crítico de instrumentos 
comunicativos, analíticos e materiais do contexto sociocultural, estimulando a apreensão da 
realidade complexa pela articulação dos elementos e fenômenos que passam entre, além e 
através das disciplinas.  
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