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Resumo 

Este ensaio traz reflexões acerca da Cultura como eixo integrador do currículo. Parte de 
demanda real, que norteou a consultoria de orientações curriculares para a área de 
Matemática, no Estado da Bahia, Brasil, e implicou uma fundamentação que contemplasse o 
multiculturalismo, dentro do tripé metodológico contextualização-interdisciplinaridade-
transversalidade, encontrando aporte, prioritariamente, no Programa Etnomatemática 
estabelecido por D’Ambrosio, ao analisar essas orientações no processo pedagógico. Frente à 
diversidade cultural, os resultados parciais desse estudo inicial apontam a importância da 
Etnomatemática como possibilidade teórica em ações curriculares, nas quais a Cultura se 
constitui em eixo que une Educação Matemática e Educação. 
 
Palavras-chave: Cultura. Currículo. Educação Matemática. Prática Docente. Programa 
Etnomatemática. 
 

Abstract 
This essay brings reflections about culture as an integrating axis of the curriculum. Part of 
real demand, which guided the advisory of curricular guidelines for Mathematics in the State 
of Bahia, Brazil, and implied a foundation that contemplated multiculturalism, within the 
methodological tripod contextualization-interdisciplinarity-transversality, finding major 
contribution in the Program Ethnomathematics established by D'Ambrosio, when analyzing 
these orientations in the pedagogical process. In the face of cultural diversity, the partial 
results of this initial study point the relevance of ethnomathematics as a theoretical possibility 
in curricular actions, in which culture composes the axis that unites Mathematics Education 
and Education. 
 
Keywords: Culture. Curriculum. Mathematics Education. Teacher Practice. Program 
Ethnomathematics. 
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Introdução 

É perceptível o crescente interesse pelas questões culturais, nas instituições 

educacionais, políticas e na vida cotidiana. Em quaisquer casos, é notório o crescimento da 

centralidade da Cultura para pensar o mundo, não por ela ser o centro, ou o ápice, mas por 

interfacear todas as áreas da nossa vida e todas as situações que vivemos e acreditamos. 

Pensar o que é Cultura, o que é Educação e as inúmeras possibilidades dessa relação é um 

desafio, especificamente para Educação Matemática. 

Segundo definem as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCEM) Cultura é 

“o processo de produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que 

correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de 

uma sociedade” (Brasil, 2012, p. 2). No Brasil, com tantas expressões diferentes, distintas 

maneiras de ser, de viver, de conviver e variedades de credos, que se vão moldando de lugar 

para lugar e a todo o instante, não podemos falar de uma única Cultura, mas de culturas 

plurais que o formam. Estamos diante de um contexto multicultural e, similarmente ao que 

entende Semprini (1999, apud Veiga-Neto, 2003, p. 6), a realidade é uma construção, as 

interpretações são subjetivas, os valores são relativos e o conhecimento é um fato político e, 

portanto, sempre público. 

O multiculturalismo vem se tornando a característica mais marcante da Educação 

atual, segundo D’Ambrosio (2013). Assim, explorar experiências e vivências do cotidiano 

dos estudantes tem sido um encaminhamento sugerido nos documentos oficiais e nas 

pesquisas que tratam de estratégias de ensino e aprendizagem, visando à constituição de 

significados socialmente construídos e reconhecidos sobre o mundo físico, natural e de 

representações, numa perspectiva sociopolítica, bem como a compreensão de significados das 

ciências, das letras e das artes e do processo de transformação da sociedade e da Cultura, para 

o desenvolvimento das competências e habilidades ao exercício da cidadania e do trabalho. 

Diante do exposto, é razoável considerar o quanto o ensino da Matemática, ainda 

hoje, pode encontrar-se mergulhado dentro de uma visão monocultural, ou seja, única e 

universal, sendo concebida como um elemento de diferenciação desigual e de justificação 

para a dominação e a exploração. Dessa forma, a Educação era entendida como um caminho 

para o atingimento das formas mais elevadas da Cultura, tendo por modelo as conquistas já 

realizadas pelos grupos sociais detentores do poder. 

Segundo Moreira e Candau (2007), “elaborar currículos culturalmente orientados 

demanda uma nova postura, por parte da comunidade escolar, de abertura às distintas 

manifestações culturais.” (p. 31). Num tempo de profunda transição, na comunicação, na 
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economia, nos sistemas de produção e de tomadas de decisões, o educador precisa repensar 

suas práxis pedagógicas para oferecer aos estudantes uma visão crítica do presente e os 

instrumentos comunicativos, analíticos e materiais (D'Ambrosio, 2013), necessários para 

lidar com as contradições, numa sociedade multicultural, impregnada de tecnologia. 

O currículo do Brasil é organizado em áreas do conhecimento e o conhecimento 

matemático é essencial para o desenvolvimento de competências ao exercício pleno da 

cidadania, é um vínculo tangível à compreensão do mundo, e, concordando com o mesmo 

autor, a Etnomatemática constitui-se um caminho para uma Educação renovada, que 

privilegia as várias culturas e tradições na formação de uma nova civilização transcultural e 

transdisciplinar. 

Tendo em vista as questões levantadas e nosso interesse investigativo por elas, 

esboçamos um objeto de estudo. Independentemente da alternativa de pesquisa, Fiorentini e 

Lorenzato (2007) afirmam que o êxito da investigação decorre dos “estudos anteriores sobre 

o mesmo tema ou problema e das leituras teóricas [...], das reflexões e experiências práticas 

em torno desse tema” (p. 61); já o documento, diz Macedo (2004), “é uma fonte quase 

indispensável na compreensão/explicação da instituição educativa.” (p. 170). 

Nesse sentido, ao elaborarmos esse breve estudo documental e teórico, nossa 

expectativa é poder ressignificar, propositivamente, as ações práticas, em futuras atualizações 

das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) (Bahia, 2015) do Estado da 

Bahia. Assim, esse trabalho se configura como um ensaio que reflete acerca de algumas 

possibilidades didático-metodológicas para a prática docente no Ensino Médio, no que diz 

respeito aos aspectos teóricos de três atividades propostas pelas OCEM e aos aspectos 

práticos dos encaminhamentos para a sua aplicação, a fim de favorecer a desnaturalização dos 

fenômenos sociais, ou seja, tomá-los não como algo sempre dado, mas como algo 

historicamente construído. 

 

A Cultura como Eixo Integrador do Currículo 

Pensar em currículo é essencial para uma sociedade em constante transformação, pois 

ela precisa desenvolver os meios educacionais que favoreçam as necessidades básicas dos 

indivíduos e dos seus grupos, contribuindo para o enfrentamento das suas questões mais 

emergentes para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática e para o 

enriquecimento de sua herança cultural. 

O Currículo não se restringe somente aos conteúdos e métodos de Educação, mas 

envolve também questões de poder, tanto nas relações professor-aluno e administrador-
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professor quanto em todas as relações que permeiam o cotidiano da escola e fora dela, ou 

seja, envolve relações de classes sociais (classe dominante, classe dominada) e questões 

raciais, étnicas e de gênero, não se resumindo a uma questão de conteúdos. (T. T. Silva, 

2003). 

Reforçando esse pensamento, D’Ambrosio (2013) traz uma visão mais abrangente 

concebendo currículo como a “estratégia da ação educativa” (p. 63), em três vertentes: 

 

LITERACIA: a capacidade de processar informação escrita e falada, o que inclui leitura, 
escritura, cálculo, diálogo, ecálogo, mídia, Internet na vida quotidiana [Instrumentos 
Comunicativos]. 
MATERACIA: a capacidade de interpretar e analisar sinais e códigos, de propor e 
utilizar modelos e simulações na vida cotidiana, de elaborar abstrações sobre 
representações do real [Instrumentos Analíticos]. 
TECNORACIA: a capacidade de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, 
inclusive o próprio corpo, avaliando suas possibilidades e suas limitações e a sua 
adequação a necessidades e situações diversas. [Instrumentos Materiais] (p. 66-67). 

 

Essa proposta não busca rotular o que já existe, nem introduzir novas disciplinas, mas 

estruturar o currículo, dentro do que é conhecido sobre a mente e o comportamento humano. 

O Programa Etnomatemática, uma teoria geral do conhecimento, reflete o que hoje se 

conhece sobre a mente e as sociedades humanas. A Educação brasileira converge nesse 

pensamento, quando estabelece, nas DCEM, o Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura 

como bases da sua proposta e desenvolvimento curricular, com o reconhecimento dessas 

quatro dimensões da formação humana: 

 

(...) a unidade entre pensamento e ação está na base da capacidade da humana de 
produzir sua existência. É na atividade orientada pela mediação entre o pensamento e 
ação que se produzem as mais diversas práticas que compõem a produção de nossa vida 
material e imaterial: o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura. (Brasil, 2011, p.19). 

 

Essas dimensões científico-tecnológico-culturais, a partir da compreensão do trabalho, 

obrigam-nos à necessidade de pensarmos como a Matemática se situa hoje na experiência 

individual e coletiva de cada estudante. Nessa perspectiva, compreendemos a Matemática 

como uma atividade humana natural e sociocultural, cuja evolução acompanha a do indivíduo 

e das suas necessidades, num mundo em constante transformação. Essa concepção de 

Matemática, imbuída de princípios etnomatemáticos, está bem consolidada na Educação 

Matemática, e, como já dizia Fonseca (1995), é necessária, pois: 

 

(...) as linhas de frente da Educação Matemática têm hoje um cuidado crescente com o 
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aspecto sociocultural da abordagem Matemática. Defendem a necessidade de 
contextualizar o conhecimento matemático a ser transmitido, buscar suas origens, 
acompanhar sua evolução, explicitar sua finalidade ou seu papel na interpretação e na 
transformação da realidade do aluno. É claro que não se quer negar a importância da 
compreensão, nem tampouco desprezar a aquisição de técnicas, mas busca-se ampliar a 
repercussão que o aprendizado daquele conhecimento possa ter na vida social, nas 
opções, na produção e nos projetos de quem aprende (p. 53). 
 

Trazendo para o contexto atual, com foco no Ensino Médio, Kuenzer (2010) analisa o 

Plano Nacional de Educação vigente e explicita que a Educação Básica está organizada como 

um sistema, pretendendo assegurar tanto a sua organicidade interna, “quanto a externa, 

articulando, pela mediação da educação, conhecimento, trabalho e cultura.” (p. 855). 

Observamos, portanto, que, nos processos pedagógicos, o essencial é incorporar a 

Matemática no momento cultural, contextualizada, na Educação Matemática. 

Dessa forma, buscamos conectar Matemática escolar e realidade, sem desconsiderar a 

historicidade da construção desse conhecimento por: articulação da Matemática com outras 

ciências, em vez da apresentação isolada; problematizações partindo de contextos ricos de 

significados, ao invés de textos sem contexto; elaboração de figuras mentais, em vez de 

conceitos; ressignificação em vez de transmissão. Sinteticamente, compreensão e não 

repetição. 

Essa concepção fomenta um ensino para a formação crítica e reflexiva do estudante, 

para além da compreensão e uso dos conteúdos de Matemática, visando uma formação 

humana integral de qualidade social, que lhe permita o desenvolvimento de competências 

relacionadas à tomada de decisão. Como vantagem, o Programa Etnomatemática apresenta 

um caráter genérico, conforme afirma Sousa (2016), “que viabiliza o estabelecimento de 

interfaces com quaisquer teorias e a orientação a quaisquer práticas pedagógicas na Educação 

Matemática e Educação em geral.” (p. 257). 

Mais que isso, concordamos com Bello (2007) de que é viável ser Etnomatemática 

uma proposta pedagógica com potencial para “compartilhar do ideário de uma educação para 

a cidadania, para a produção de cidadãos críticos, conscientes da sua realidade e plausíveis de 

transformações, com efeitos futuros para a paz e a felicidade da humanidade.” (p. 3). Assim, 

sob nosso ponto de vista, um caminho para a práxis, com base nessa concepção, é colocar a 

Cultura como eixo integrador do currículo. 

 

Da construção à 1ª validação das OCEM-Matemática na Bahia 

Tendo em vista a necessidade de divulgação da versão preliminar da proposta das 

OCEM, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) oportunizou aos educadores 
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da rede estadual, e de outras redes, de Instituições de Educação Superior, aos estudantes, aos 

seus pais e familiares e à sociedade em geral, a possibilidade de conhecerem, criticarem, 

contribuírem, sugerirem e o que mais fosse possível, com relação à sua primeira versão. Para 

tanto, os documentos das OCEM foram disponibilizados no portal da SEC-BA. 

As contribuições/sugestões foram registradas no Instrumento de Consulta, composto 

por três partes, conforme organização das OCEM: na primeira, foram levantadas questões 

sobre pertinência e alcance da discussão apresentada sobre as Políticas para o Ensino Médio, 

com aspectos relativos às modalidades de ensino, ao contexto baiano, às políticas de 

Educação da SEC-BA, ao estudante; a segunda tratou dos pressupostos que norteiam as 

decisões sobre a organização do currículo, envolvendo aspectos normativos, norteadores e 

metodológicos, bem como questões das práticas avaliativas; na terceira, foi apresentada a 

proposta curricular nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Naturais e Ciências 

Sociais, incluindo a apresentação das competências e habilidades em função de eixos 

integradores comuns, bem como as possibilidades metodológicas por componente curricular 

e por área. 

Esta ação favoreceu uma construção coletiva, garantindo que as OCEM 

apresentassem uma vinculação orgânica com os espaços escolares, com intenção de que a 

consulta fosse iniciada simultaneamente à ocorrência das reuniões de formação docente. 

Foram 275 escolas da SEC-BA participantes, sendo elencadas em 10 categorias, que 

seriam justificadas a partir do sim, não e em parte. São elas: 1) O documento atende as 

referências legais sobre a área de conhecimento? 2) O documento traz uma linguagem clara e 

compreensível para o leitor? 3) As competências e habilidades da área de conhecimento 

abarcam um currículo mínimo de acordo com os referenciais legais e a realidade sociopolítica 

e cultural da escola pública baiana? 4) As competências e habilidades apresentadas 

possibilitam ao professor a realização de um planejamento curricular adequado às 

necessidades educacionais e regionais? 5) É possível identificar a existência de articulação 

entre as competências e habilidades propostas em cada um dos componentes curriculares e os 

eixos integradores propostos para o conjunto da área? 6) Há diálogo entre os componentes 

curriculares e entre as áreas no que se refere à contextualização e à interdisciplinaridade? 7) 

As competências e habilidades apresentadas consideram os diferentes contextos dos 

estudantes baianos? 8) As orientações metodológicas apresentadas contribuem com a prática 

pedagógica dos professores? 9) O documento revela a concepção de educação na qual os 

estudantes são sujeitos do processo de construção do conhecimento? 10) As estratégias de 

avaliação da aprendizagem sugeridas contribuem para o processo de ensino e de 
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aprendizagem? 

A figura 1 ilustra os resultados da visão geral dos professores com relação ao 

documento, e a figura 2, os dos professores de Matemática para os mesmos questionamentos. 

 

 
Figura 1: Dados da 1ª validação das OCEM do Estado da Bahia 

 

 
Figura 2: Dados da 1ª validação das OCEM do Estado da Bahia/ Área Matemática 

 

Avaliando ambas as figuras, constatamos a aceitabilidade do documento com relação 

às 10 categorias. No contexto restrito da Matemática, isso se ratifica com as justificativas 

docentes, das quais destacamos alguns trechos: 
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(...) está de acordo as referências legais sobre esta área de conhecimento, visto que a 
Matemática, nesta proposta, é concebida como uma atividade humana natural e 
sociocultural cuja evolução acompanha àquela do indivíduo e das necessidades num 
mundo em constante transformação. 
O texto possibilita uma formação e assegura ao estudante uma leitura do mundo como 
também a sua atuação como cidadão. 
Diante das transformações sociais e tecnológicas que vivenciamos no dia a dia, há a 
necessidade de um currículo voltado para o desenvolvimento lógico dedutivo, com a 
utilização de recursos tecnológicos em apoio ao desenvolvimento do educando. 
Mesmo os leigos em Matemática conseguem compreender de forma objetiva os objetivos 
do documento. Não somente a mudança em relação a forma como será transmitido o 
conhecimento matemático, mas principalmente como serão desenvolvidos os conteúdos 
buscando sempre o questionamento, a formulação e a interpretação do que estar sendo 
estudado. 

 
Algumas insatisfações podem ser percebidas em relação às categorias 3, 4 e 7, que 

versavam sobre as competências e habilidades, segundo tripé metodológico contextualização-

interdisciplinaridade-transversalidade: 

 

Há uma tentativa de banir a abstração da Matemática e de transforma-la apenas em um 
instrumento de ratificação da visão sociológica e pedagógica oficial. 
Vejo a Matemática sendo transformada em uma ciência de justificação para uma 
determinada visão sociopolítica e não vejo uma abertura das outras áreas para a 
colaboração lógico racional e investigativa que a Matemática pode oferecer. 
Isso é uma pretensão absurdamente totalitária. O professor não consegue isso em uma 
turma de 40 alunos, como seria possível para o conjunto dos estudantes baianos. 
A diversidade dos conteúdos apresentados atende uma minoria dos alunos, regidas por 
um curriculum que deverá ser adaptado de forma com a realidade de cada escola. 
Perceber as diferenças culturas dos jovens baianos principalmente em comunidades 
tradicionais que tiveram seu reconhecimento recentemente representa ainda um grande 
desafio. 
 

No entanto, para esse ensaio, a categoria 8 torna-se alvo de maior interesse, pois 

algumas escolas afirmaram que “em parte” as orientações contribuíram para a prática 

pedagógica: 

 
Porque valoriza o pouco conhecimento do aluno à sua cultura. 
As metodologias podem ser compreendidas e possivelmente aplicadas podendo colaborar 
com a prática diária do professor, mas não podemos perder de vista a realidade do aluno, 
as dificuldades estruturais e pedagógicas da unidade escolar, além da dificuldade em 
encontrar textos bases para trabalhar as metodologias citadas. 
Apontam para diversas possibilidades, mas não dão sugestões concretas quanto à 
utilização de metodologias inovadoras principalmente no que diz respeito ao uso das 
tecnologias da informação e comunicação. 
Não condizem com a realidade de toda escola pública baiana. 

 

Diante do exposto, podemos concluir que as OCEM se constituem, de fato, em um 

documento de orientação à prática docente, se nelas fossem acrescentadas algumas propostas 
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mais concretas de atividades, passíveis de desenvolvimento, nas quais a Cultura se prestasse 

como eixo integrador do currículo do Ensino Médio, no contexto de ação. 

 

Possibilidades Didático-Metodológicas: Reflexões à Luz do Programa Etnomatemática 

A melhoria do ensino da Matemática impõe reflexões acerca das possibilidades de 

ações pedagógicas mais significativas, que tenham como propósito a busca para reverter a 

aversão discente com relação à disciplina e superar processos de ensino que não atendam às 

expectativas dos seus envolvidos. Reiteramos que, sob nosso ponto de vista, as referências à 

realidade podem contribuir para dar significado aos conteúdos escolares, inserindo-se num 

processo de desenvolvimento de competências, ao torná-los úteis à vida prática. 

Essa concepção é também defendida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

de Brasil (2017), que, ao se fundamentar nos princípios éticos, políticos e estéticos das suas 

diretrizes curriculares, foca o desenvolvimento processual de conhecimentos e competências 

numa perspectiva de Educação Integral do ser humano-social, definindo dez competências 

para a educação, das quais destacamos alguns trechos: 

 
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos [...] colaborando para 
a construção de uma sociedade solidária. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências […]. 4. Utilizar conhecimentos [da] Matemática [para] 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Utilizar tecnologias digitais de 
comunicação e informação [...] nas diversas práticas do cotidiano [...]. 6. Valorizar a 
diversidade de saberes e vivências culturais [...]. 7. Argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis [...] com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta. 9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, [...] reconhecendo-se como parte de uma 
coletividade com a qual deve se comprometer (p. 18-19). 

 

A BNCC conceitua competência como o conhecimento, em suas dimensões 

conceituais, procedimentais, de valores e atitudinais, mobilizado, operado e aplicado. Nesse 

sentido, podemos perceber convergência entre as expectativas de desenvolvimento das 

competências presentes na BNCC e a perspectiva epistemológica do Programa 

Etnomatemática, que descreve o Ciclo Vital, no qual a realidade é colocada como ponto de 

partida e de chegada, pois é ela que informa o indivíduo, que gera conhecimentos para 

explicá-la, compreendê-la e com ela lidar. 

Assim, o processo individual do Ciclo Vital, conforme D'Ambrosio (2009), consiste 

nesse caminho cíclico da realidade, que informa o indivíduo, que processa a informação e 
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exerce uma ação que, naturalmente, modifica a própria realidade, incorporando-lhe fatos, 

artefatos e mentefatos. Por conta disso, o autor considera vital o conhecimento, isto é, 

essencial à garantia do viver do ser (substantivo) humano, na ação e prática presentes, mas 

que é projetado no futuro, levando-o a afirmar que “sobrevivência e transcendência 

constituem a essência do ser (verbo) humano.” (p. 26). 

Nesse sentido, podemos inferir, inicialmente, que as possibilidades didático-

metodológicas não podem deixar às margens do processo educativo a subjetividade de cada 

ser humano que dele faz parte e que esforços devem ser feitos para que, independentemente 

do modelo curricular do sistema de ensino regular, possam ser considerados os diversos 

contextos e encontros de saberes e aspectos que perpassam o exercício pleno do ser (verbo) 

humano. 

Essas considerações, por sua vez, também convergem com as prescrições oficiais para 

o currículo de Matemática no Brasil, que se baseia nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (Brasil, 1999) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(Brasil, 2013), que trazem como tripé metodológico a contextualização, a 

interdisciplinaridade e a transversalidade. 

É nesse propósito que julgamos que as abordagens didático-metodológicas podem 

assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares, 

propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento, e são 

nessa perspectiva que foram apresentadas as possibilidades para a Educação Matemática do 

Ensino Médio, através de atividades multidisciplinares, que trataremos em seguida, cuja 

ênfase no aspecto histórico-cultural dos conteúdos matemáticos produzidos ao longo da 

História pode se configurar indispensável tanto para a compreensão da realidade quanto para 

a formação humana e integral, humanização dos estudantes. 

 

Atividade I 

Nessa sugestão de trabalho interdisciplinar e contextualizado, a Modelagem 

Matemática pode ser aplicada numa perspectiva da pedagogia de projetos. Partindo de 

situação real, podemos dizer que a realidade se integra ao currículo, “estratégia da ação 

educativa” (D’Ambrosio, 2013, p. 63), que se imbui, portanto, do desejo de resolução de 

problemas reais, para os quais são demandadas ações que vão modificar a realidade, 

implicando projetos de trabalho que contemplam o Ciclo Vital etnomatemático. 

Nesse sentido, a Modelagem Matemática pode viabilizar construções significativas, 

por sua estreita conexão com a resolução de problemas abertos e de situações-problema reais, 
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e a Etnomatemática pode dar mais segurança, como sugere Barbosa (2002), “para incluir 

Modelagem, em particular, através do trabalho de projeto em sua [...] prática de ensino” (p. 

5), com base em uma investigação sobre como futuros professores de Matemática concebem 

Modelagem Matemática. 

Conforme as OCEM (Bahia, 2015, p. 20), a atividade 1 contempla a ideia de 

desenvolvimento de um projeto de tema Educação Financeira e de eixo integrador Conexões 

entre saberes: estudo de modelos, levantamento de estratégias e resolução de problemas e 

pretende a provocação discente para a discussão sobre o impacto da crise econômica no 

Brasil. Ainda segundo mesmo documento (Bahia, 2015, p. 21), um trabalho conjunto entre os 

estudantes e os professores das áreas envolvidas é recomendado na idealização do projeto. 

Nesse sentido, tais ações possibilitam encorajar os professores a examinarem conjuntamente 

com os seus alunos os métodos e as maneiras diferenciadas para a conceituação do 

conhecimento matemático, pois está relacionado com a utilização de práticas exercidas 

externamente ao ambiente escolar (Rosa, 2010). 

Embora outros componentes curriculares do Ensino Médio possam ser inseridos, 

como Sociologia e Filosofia, na proposta de prática foram contemplados os componentes 

Matemática, Português, História e Geografia, e a eles foram relacionadas habilidades 

específicas que, por sua vez, estavam relacionadas a competências específicas, 

respectivamente: conectar saberes relacionados a fenômenos econômicos, sociais e 

matemáticos para compreensão da realidade; compreender a Língua Portuguesa como 

instrumento de conhecimento, de informação, de expressão de emoções e de posicionamento 

crítico; compreender o processo do desenvolvimento da economia atual numa perspectiva 

histórica a partir da análise de processos econômicos; compreender alguns elementos da 

economia no campo do estudo geográfico. Além disso, Bahia (2015) apresenta as seguintes 

orientações didáticas: 

 
Produção de textos orais e escritos de diversos gêneros [...] para que [os estudantes] se 
tornem conscientes das oportunidades e dos riscos a elas associados [...], façam escolhas 
bem embasadas, saibam onde procurar ajuda e adotem outras ações que melhorem o seu 
bem-estar e planejem o seu futuro; seminários sobre as funções econômicas: custo, 
receita e lucro. Definir as funções demanda e oferta de mercado de produtos; discussão 
[...] sobre Matemática financeira; produção e apresentação de planilhas financeiras; 
elaboração e discussão de gráficos e tabelas; e produção de uma página on-line […] um 
repositório, como espaço de socialização das informações selecionadas, recomendando 
que sejam feitos comentários acerca do que foi postado […] (p. 22). 

 

No referido documento, não vemos, na atividade I, referências à Etnomatemática, mas 
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consta uma observação de que devem ser consideradas a Modelagem Matemática e a 

Pedagogia de Projetos, com a ressalva de que ambas pressupõem “diálogo, interação, 

colaboração, negociação, interesse, trabalho em grupo sem divisões de tarefas, dentre outras 

características [...]” (Bahia, 2015, p. 22). 

No que se refere à avaliação, há uma alerta da necessidade de professores e estudantes 

perceberem “o quê e como os conhecimentos foram construídos, de modo sistemático e 

contínuo” e uma sugestão de que “sejam realizadas observações em sala de aula e em 

reuniões de professores e estudantes, e da página on-line, com a coleta de depoimentos orais 

e escritos dos estudantes, visando avaliar o progresso individual do estudante mediante o 

projeto” e a orientação de que a avaliação “pode ser realizada a partir da aplicação de um 

questionário que aborde os principais aspectos do projeto, tais como: metodologia, conteúdo, 

dimensões educativas e avaliação da disciplina.” (Bahia, 2015, p. 22). 

Entendemos que, de fato, Etnomatemática deve ser objeto de reflexão dos docentes 

em exercício, especialmente no que tange ao aspecto epistemológico, sociocultural e político 

do conhecimento. Sob nosso olhar, a atividade I tem potencial para viabilizar tanto o contato 

crítico com a realidade vivencial dos educandos, ao colher informações de caráter financeiro, 

quanto a criatividade e criticidade, ao objetivar, na perspectiva da Modelagem Matemática, a 

geração de conhecimentos para o entendimento, explicação e lida com as situações 

financeiras que vivenciam. 

Ao propor um trabalho conjunto, permite uma comunicação, na qual estão implícitas 

diversas negociações de significados, que podem implicar o compartilhamento de 

conhecimentos comuns e úteis à situação-tema e a inibição do tradicional modelo de ensino 

de transmissão de conceitos pré-definidos, a serem aplicados em situações também pré-

definidas, que acabam por reforçar, mesmo que não intencionalmente, os interesses de poder 

dos sistemas de ensino e até a redução do papel da escola à formação para a subserviência a 

esse poder. 

Essas considerações ampliadas acerca da geração, organização intelectual e social e da 

difusão do conhecimento constituem-se a própria proposta epistemológica do Programa 

Etnomatemática, segundo D'Ambrosio (2013, p. 38), para entender de forma integrada o 

Ciclo do Conhecimento, que ele sistematiza. Ademais, ao focarem a disciplina Matemática e 

a interdisciplinaridade, podemos expectar um perfil transdisciplinar para a atividade 1, se 

levarmos em conta a afirmação de D'Ambrosio (2009), de que “o projeto transdisciplinar é 

intra e interdisciplinar.” (p. 15). 

Com o agravamento da crise econômica e política no Brasil, as instabilidades 
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financeira e social são crescentes. Nesse contexto, os noticiários veiculam na mídia sobre as 

oscilações nos índices das bolsas de valores, das taxas de câmbio, das taxas de juros de 

empréstimos, dos cheques especiais e da inflação, bem como informações relacionadas com 

outros indicadores financeiros, comerciais e sociais. Esse cenário, portanto, constitui-se de 

um encontro polissêmico entre essas duas áreas de conhecimento. Conforme Rosa e Orey 

(2016), 

 

Então, existe a necessidade da proposição do desenvolvimento de uma Educação 
Matemática que reflita criticamente sobre os problemas enfrentados no presente, tendo 
também uma proposta pedagógica para o futuro que seja embasada na Educação 
Financeira e na Etnomatemática, pois esse tipo de ação educacional deve ser amplo e 
contextualizado para que os alunos possam entender e compreender os fenômenos que 
ocorrem no cotidiano e praticar amplamente a cidadania (p. 157). 
 

Atividade II 

 A atividade II propõe um caso de ensino de temática Educação para o campo e busca 

o desenvolvimento de habilidades ao mercado de trabalho, dentro da tendência Resolução de 

Problemas de diferentes tipos, tendo em vista o que afirma Diniz (2001, p. 88, apud Bahia, 

2015) de que “a característica principal da Resolução de Problemas numa Perspectiva 

Metodológica é considerar como problema toda situação que pode ser problematizada.” (p. 

22). 

 Especificamente, um caso de ensino com base na real produção estadual de bananas, 

no qual há uma situação fictícia de um agricultor, que informa dados de preço e quantidade, 

de comportamento linear, a partir de uma determinada função demanda. A atividade insere-se 

no eixo Linguagem, estruturas e abstrações matemáticas, ao qual estão associadas 

habilidades referentes a duas competências: compreender os números, seus significados, 

representações, operações e suas relações entre si e compreender padrões, relações e funções, 

representando e analisando situações e estruturas matemáticas algebricamente. Como 

avaliação, é proposto um trabalho de campo relativo à situação-problema, a partir de um caso 

da realidade. 

 A Etnomatemática, enquanto tendência da Educação Matemática, abarca esse mesmo 

objetivo. Para D’Ambrosio (1994), esta se ocupa do estudo/investigação da: 

 

Matemática encontrada entre os grupos culturais identificáveis, tais como: sociedades 
tribais nacionais, grupos de obreiros, crianças de uma certa categoria de idade, classe 
profissionais, etc. Sua identidade depende amplamente dos focos de interesse, da 
motivação e de certos códigos e jargões que não pertencem ao domínio da Matemática 
acadêmica (p. 89). 
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 Apesar desse aporte pedagógico, essa tendência não deve ser vista como metodologia 

de ensino, mas como uma “proposta de caráter mais filosófico, por colocar em debate a 

produção, a validação e a legitimação do conhecimento matemático em diferentes práticas 

sociais” (Monteiro, 2004, p.2). A promoção de conexões entre os saberes etnomatemáticos no 

estudante, essenciais para seu contexto sociocultural, e a Matemática escolar/acadêmica, 

conhecimento socialmente concebido, é necessária para inclusão discente no mundo 

globalizado e são igualmente relevantes, pois se consistem em meios de explicação da 

realidade. 

 Ao invés disso, a matemática, assim como em outras formas de conhecimento, é 

produzida para atender não apenas as demandas e necessidades internas a ela mesma, 

podendo ser motivada a partir de certas condições econômicas, sociais e culturais (S. F. Silva, 

2011). 

Portanto, as ações docentes devem ser norteadas de modo que a Matemática utilizada 

nas atividades econômicas deva ter espaço considerável nos bancos escolares o que, entre 

outros aspectos, justifica que não se minimize as discussões a seu respeito. Deseja-se, desta 

forma, ampliar as possibilidades e reproduzir em sala o mundo do trabalho. Desta forma, esse 

fazer deve refletir o diálogo entre o conhecimento produzido no currículo acadêmico e as 

atividades realizadas externamente ao contexto escolar (Rosa, 2010). Assim, os conteúdos 

matemáticos, nessas atividades comerciais presentes no cotidiano, podem proporcionar as-

pectos relevantes para contextualização da Matemática em sala de aula. 

 

Atividade III 

 De caráter interdisciplinar e concebida por área de conhecimento, Linguagens, 

Matemática, Ciências Humanas e Naturais, a atividade III tem por tema a diversidade e 

relações étnico-raciais, que será explorado no eixo Tratamento da Informação e 

Probabilidades, conforme as OCEM (Bahia, 2015, p. 26). A prática consiste de levantamento 

estatístico do perfil socioeconômico das famílias de três gerações anteriores dos estudantes, 

que, por meio da história oral, identifica aspectos relativos à ascensão social das suas 

famílias e/ou de grupos ou comunidades, estabelecendo reflexões acerca da realidade social 

local, suas características e seus problemas. 

As categorias nominais e funcionais da pesquisa podem abranger: sexo, raça, estado 

civil, nível de escolaridade, qualificação profissional, renda, trabalho infantil, evasão e atraso 

escolar, mortalidade infantil, padrão alimentar, espaço geográfico, etc. Destaca-se a 
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proposição dos relatos da questão sociorracial do século XX comparando-as com as 

contemporâneas, visando estabelecer avanços com relação ao combate ao racismo nas 

relações de trabalho e de outros aspectos da vida cotidiana. 

 Como resultado, são esperadas reflexões advindas do diagnóstico da desigualdade 

social e da questão sociorracial, enfatizando, dentre as categorias sugeridas, trabalho infantil 

e o percentual de pessoas que têm onze anos de estudo ou mais por raça. Orienta-se que a 

atividade pode ser feita individualmente e, depois, realizada numa dinâmica que agrupe os 

estudantes conforme suas características físicas, constatando a distribuição percentual no total 

da turma, para que vivenciem a diversidade entre eles. A socialização dos dados obtidos por 

cada estudante nos seus respectivos grupos será necessária para que se possa fazer o 

tratamento, a análise e a interpretação dos dados, objetivando as conclusões relacionadas à 

diversidade e às relações étnico-raciais.  Dentre as habilidades apresentadas nas OCEM que 

estão alinhadas com os objetivos da Etnomatemática, destacamos: 

 
Compreender as formas de preconceito e exclusão (gênero, etnia, classe social, opção 
sexual, religiosa), existentes na Bahia. Discutir como o atual estágio do capitalismo pode 
empobrecer, ou diversificar, os modos possíveis de interação social. Questionar de que 
forma processos e agentes globais podem contribuir para a territorialização e/ou 
desterritorialização (exclusão socioespacial, alienação espacial etc.) de agentes sociais 
locais (comunidades tradicionais, movimentos sociais etc.) (Bahia, 2015, p. 27), 

 

A abordagem adotada nesta atividade pode favorecer os estabelecimentos de ideias 

matemáticas dentro da diversidade que caracteriza das realidades socioculturais da Bahia. As 

múltiplas possibilidades e conhecimentos embutidos no fazer deste povo podem ser transfor-

mados em situações de aprendizagem. Segundo Madruga, Biembengut e Lima (2015), 

 
Cada grupo social determina as suas próprias regras, os valores, os comportamentos e os 
símbolos do grupo social que representa. Para que ocorra a (con)vivência, o diálogo, o 
(com)partilhamento entre seus membros, assim, ele constrói e reconstrói a cultura a todo 
momento. É nesse ambiente, a partir de práticas e reflexões diferenciadas, que os vários 
conhecimentos são produzidos (p. 44). 

 

Nessas condições, a Etnomatemática é um princípio de respeito à diversidade. Assim, 

diante de um mundo diversificado e globalizado, a formação docente continua singularizada e 

compartimentada e a escola continua com dificuldades para implementar uma prática peda-

gógica em que esteja incorporada a diversidade, apesar de ser exercida por indivíduos plurais. 

Ademais, esse ambiente, em todas as suas dimensões, favorece, segundo Domite (2006, p. 

24), citada por Madruga et al. (2015), “a mutação de um paradigma universalista para um 



Journal of Mathematics and Culture 
September 2017 11(1) 
ISSN-1558-5336 

102 

paradigma ético e solidário, [...] mutação de uma dimensão social e solidária que aspira por 

uma sociedade inclusiva” (p. 44). 

Esperamos que estas atividades sejam um ponto de partida, dentre as inúmeras e vari-

adas possibilidades didático-metodológicas para a atuação docente, sob um olhar que valorize 

a diferença cultural e diversidade, em promoção da equidade social em vista da paz, segundo 

D'Ambrosio (2017), dando suporte para que o estudante possa desenvolver estratégias mate-

máticas que proporcionem sucesso e eficiência na tomada de decisão em situações reais da 

vida. Estas estratégias são manifestações culturais (S. F. Silva, 2011) e devem ser comparti-

lhadas e desmitificadas pelos grupos. 

 

Ações na Prática: Uma Proposta de Experimentação 

A partir da validação inicial com os professores, foram reformuladas as possibilidades 

didático-metodológicas e submetidas, novamente, a uma equipe de professores da 

Superintendência da Educação Básica da SEC-BA, Pacto Ensino médio, que fez a validação 

final do documento para publicação. 

Por entendermos que existe uma incompletude dessas atividades e lacunas 

epistemológicas na prática do docente, buscamos validar as atividades na sala de aula do 

professor da rede, introduzindo explicitamente o Programa Etnomatemática, na primeira 

unidade letiva de 2017, a fim de validar e legitimar o conhecimento matemático escolar em 

diferentes práticas socioculturais, em diferentes séries do Ensino Médio e programas, a partir 

das OCEM. A saber: Colégio Estadual Rubén Dario, EJA, Tempo formativo III- Eixo VII, 

em Salvador- Bahia; Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, série regular do Ensino 

Médio, em Alagoinhas-Bahia; Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) - Vale 

do Jiquiriça, Ensino Profissionalizante Médio Integrado, 1ª série. 

No processo de 1ª validação, validação final e a posteriori, com a aplicação das 

atividades sugeridas em escolas da rede, foi constatado que os professores sempre 

compraram a ideia do documento, mas demonstravam um desconhecimento das concepções 

das OCEM, bem como das atividades apresentadas, o que, para nós, sinalizava dificuldades 

na compreensão do uso das tendências de Educação Matemática, fundamentos da Didática, 

disciplina obrigatória dos cursos de licenciatura, no Brasil. 

As conclusões anteriores podem ser compartilhadas nas falas docentes e nas 

justificativas dadas ao “não” e/ou “em parte”, como, por exemplo, na categoria 4 da consulta 

pública: 
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Falta um maior aprofundamento quanto ao como trabalhar com as competências e 
habilidades exigidas. 
Este diálogo acontece de forma tímida e superficial. Embora boa parte dos professores no 
desenvolvimento de suas atividades já estabeleça essas relações acredito que o texto 
poderia contribuir de forma mais substancial neste aspecto, apontando mais 
possibilidades e, dessa forma, contribuindo de modo mais direto para o fornecimento de 
material que subsidiou a preparação de aulas condizentes com a proposta que este 
documento traz. 
Apesar de os eixos serem apresentados detalhadamente e nestes conterem exemplos de 
abordagem dos conteúdos, estas abordagens são insuficientes, e apresentam apenas uma 
possibilidade de exploração dos conteúdos. Este material poderia ser mais rico em 
exemplos de exploração e aplicação apontando novas formas de se trabalhar com o tripé 
metodológico: contextualização, interdisciplinaridade e transversalidade. 

 

A nossa expectativa de continuidade é fazer desse fazer pedagógico, ainda em fase 

inicial, um objeto de investigação com objetivo central de verificar como as três atividades 

podem desenvolver na prática docente um caminho sociocrítico, possibilitando a tomada de 

decisões sobre o fenômeno estudado, princípios da metodologia Engenharia Didática. Esta 

escolha se justifica por se tratar de um processo de ensino e aprendizagem, caracterizado por 

um esquema experimental com bases em realizações didáticas em sala de aula. 

Segundo Almouloud (2007), nas pesquisas cujas metodologias são baseadas nos 

princípios da Engenharia Didática, podemos identificar algumas etapas de seu 

desenvolvimento, que tomam como pressuposto um quadro teórico geral da didática: 1. as 

análises prévias; 2. construção e análise a priori; 3. experimentação; 4. análise a posteriori e 

validação. Esse autor destaca ainda que a fase da experimentação é o momento de se colocar 

em funcionamento todo o dispositivo construído, corrigindo alguns pontos quando 

necessário, o que às vezes implica um retorno à análise a priori, como um processo de 

complementação. 

A fase da experimentação é seguida da análise a posteriori, que se apoia no conjunto 

de dados coletados durante a experimentação, por meio de observações das sessões de ensino 

e das produções dos estudantes em sala de aula ou fora dela. Esses dados são, às vezes, 

completados por dados obtidos pela utilização de metodologias externas: questionários, 

entrevistas individuais ou em pequenos grupos, realizadas em diversos momentos do ensino. 

Concebemos como importante que a prática, teoricamente orientada pelas OCEM, 

seja coorientada pelo Programa Etnomatemática, uma vez que, diante das constatações que 

nos fizeram construir essa concepção, torna-se essencial uma abordagem dentro de uma 

perspectiva, duplamente, epistemológica e sociocultural. Outro fator importante é a 

contribuição que os resultados de uma pesquisa como essa pode trazer para a formação e 

prática docente. 
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Considerações Finais 

Ao longo dessas reflexões, buscamos apontar a demanda e a importância de 

orientações curriculares para a Educação Matemática do Ensino Médio, a partir de uma 

vivência particular no Estado da Bahia, Brasil, e garimpar aspectos mais marcantes de sua 

idealização, validação e publicação, evidenciando a necessidade imediata de sua vigente 

experimentação, com a apresentação de algumas informações acerca dessa iniciativa. 

Como as OCEM tomaram a Cultura como eixo integrador do currículo, entendemos 

que nelas havia lacunas no que se refere à construção de uma concepção sociocultural de 

conhecimento, especialmente do conhecimento matemático, o que nos motivou a escolher 

uma teoria de orientação, o Programa Etnomatemática, para a sua experimentação.     

Sob nosso ponto de vista, as OCEM sustentam-se em bases dialógicas, interativas, 

colaborativa, pois constatamos que houve contribuições, simultaneamente, dos professores da 

rede às OCEM e, com os resultados aferidos da consulta pública, também das OCEM ao 

currículo e à prática docente. Isso nos levou a inferir que, do modo como foi publicado o 

documento, havia chances de orientação efetiva para a prática, se houvesse uma 

complementação que possibilitasse o (re)conhecimento da concepção sócio-histórico-cultural 

pelos docentes a experimentar as OCEM, haja vista que, nas consultas públicas, vimos como 

notório o despreparo desses professores, quando buscavam receitas prontas (tarefas), 

comandos para serem obedecidos por eles e estudantes, quando requereram maior 

aprofundamento quanto à adequação dos conteúdos de Matemática a outras disciplinas, ou 

ainda quando apresentaram dificuldades de contextualização sociocultural e 

interdisciplinaridade com outras áreas. Esses fatores nos levaram a considerar que se justifica 

o investimento em formação docente. 

Ao abordarmos as OCEM do Estado da Bahia, desde a sua idealização até a sua 

experimentação, nossa expectativa é contribuir para suas possíveis atualizações futuras e para 

o debate teórico sobre possibilidades didático-metodológicas na prática docente do Ensino 

Médio, e para a própria prática, em um contexto mais ampliado, bem como para as políticas 

públicas brasileiras, que têm como desafio se significarem diante da imensa diversidade e 

dinâmica socioculturais. 

É nesse sentido que julgamos que a inserção da concepção etnomatemática na práxis 

do docente pode favorecer uma quebra de paradigma da Matemática enquanto produção 

absoluta, infalível e fechada em si mesmo, para uma produção humana-histórica, e viabilizar 

a contextualização, a interdisciplinaridade e a transversalidade no currículo do Ensino Médio, 

considerando os pilares que o sustenta: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 
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Por fim, esperamos que este trabalho contribua para possibilitar ao professor o 

reconhecimento de suas competências de colaboração e de desenvolvimento profissional, 

propiciando um diálogo com colegas, dentro e fora da sala de aula e envolvendo também a 

comunidade escolar e acadêmica, para que os assuntos que permeiam a Educação Matemática 

estejam alinhados aos interesses, expectativas, necessidades e êxitos dos estudantes-cidadãos. 
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