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CARACTERIZANDO A MATEMÁTICA ESCOLAR
Carmen Cecília Schmitz (UNISINOS)

INTRODUÇÃO


Este estudo  está enraizado na minha trajetória profissional e foi motivado pelas inquietações como professora de Matemática, tendo como principal finalidade analisar a Matemática praticada nas séries iniciais e assim refletir sobre questões curriculares.
Durante muitos anos trabalhei como professora de Matemática e Didática da Matemática em curso de formação de professores de 1ª à 4ª séries. A minha preocupação maior era possibilitar às  alunas condições para que pudessem desenvolver uma efetiva escolarização matemática. Contudo o fracasso de tantas crianças e adolescentes na Matemática Escolar continuava a repercutir nas estatísticas, nos finais de ano letivo, decidindo o futuro de uns e de outros. A insatisfação  com a disciplina de Matemática  constituindo-se como parte visível no processo de exclusão produzido pelas e nas práticas pedagógicas levou-me a buscar compreender a Matemática Escolar praticada nas séries iniciais.  Ao assumir o cargo de Secretária Municipal de Educação do município de Bom Princípio, RS  e entrar em contato com os professores da  rede municipal passei a questionar-me sobre qual currículo de Matemática Escolar estaria sendo desenvolvido nas escolas municipais. Conhecer esta Matemática e possivelmente questioná-la, passou a ser parte das minhas inquietações.  Quais as possibilidades de trabalhar a Matemática Escolar conectada à vida das crianças, conectada a sua cultura e historicidade? O que é “trazer a cultura” para dentro da sala de aula? Quais as possibilidades de ampliar com os professores e professoras  as discussões  em torno de suas práticas docentes? Como criar possibilidades para que investigassem, discutissem, analisassem, considerassem as conexões entre Matemática Escolar e Cultura? 
Para examinar como professoras das séries iniciais descrevem e analisam a Matemática Escolar que praticam, realizei a parte empírica da pesquisa A parte empírica da pesquisa foi realizada no final do ano letivo de 1997.  com as seis professoras da Escola Municipal do Ensino Fundamental José de Anchieta, da localidade do Bom Fim, no município de Bom Princípio, RS que desenvolve atividades da pré-escola à 5ª série. A pesquisa caracteriza-se por ser de cunho qualitativo. Optei por esta abordagem  porque entendia que ela me permitiria compreender a complexa rede de interações que constitui a experiência escolar. Realizei entrevistas que foram efetivadas individualmente e caracterizaram-se por terem como fio condutor a análise das atividades registradas no caderno dos alunos. Cada professora selecionou, a seu critério, um caderno com as atividades desenvolvidas durante o ano letivo e passamos a examiná-lo nas sessões de entrevistas. 
No processo de análise dos dados coletados, as falas das professoras não se constituíram como “verdades” absolutas. Elas foram entendidas por mim como falas que expressaram, naquele momento de sua trajetória, naquela situação de ser entrevistada e ainda na presença da Secretária Municipal de Educação, a Matemática que “trabalharam” com seus alunos.  Utilizei muitas destas falas no meu texto. Elas também foram a minha leitura e interpretação do que me foi dito. Compreendo também que, ao selecionar determinadas falas para examiná-las, o conhecimento que acabei produzindo foi parcial e situado. Considero o fato de a pertinência e possível importância dessas falas residirem no que elas mobilizaram em mim e nas professoras durante a análise do caderno e os depoimentos pessoais, possibilitando outros olhares sobre o currículo escolar. Certamente minhas observações e interpretações foram influenciadas pelas  vivências anteriores que tive como professora, as quais possivelmente me levaram a “privilegiar certos aspectos e neglicenciar outros”, segundo Menga Lüdke e Marli E. D. A. André (1986, p.25). 
A análise dos cadernos engendrou um “olhar externo” e posterior ao trabalho que cada professora desenvolveu. Esta análise foi realizada tendo como suporte teórico os estudos contemporâneos do campo do currículo e da Etnomatemática. A interlocução do material empírico com estas teorias teve como resultado a compreensão das seguintes características da Matemática Escolar praticada pelas professoras: dependência do livro didático, hierarquização dos conteúdos; preparação para a continuidade dos estudos e relação tensa com a cultura do grupo de  alunos e alunas. Esta última característica será examinada e analisada no presente texto.
 
RELAÇÃO TENSA DA MATEMÁTICA ESCOLAR COM A CULTURA DO GRUPO DE ALUNAS E ALUNOS
Incorporar  a cultura, a vida dos alunos nas práticas pedagógicas está sendo analisado em diversas teorizações como  uma das possibilidades para construir um currículo que busca a inclusão social. Um currículo que valoriza as vivências dos alunos, que coloca em cena a cultura local de cada grupo social é uma  possibilidade de questionar o que é considerado válido como conhecimento e para quem este conhecimento é válido. Uma educação que busca contribuir na construção de uma sociedade mais humana, mais solidária, na qual as diferenças não contem como déficit, tem a possibilidade de incorporar os saberes locais e questionar a universalidade dos  conhecimentos escolares.  Santomé (1995)  argumenta que a sala de aula precisa se tornar um espaço para a aquisição e análise crítica desses saberes:
A educação obrigatória tem que recuperar uma de suas razões de ser: um espaço onde as novas gerações se capacitem para adquirir e analisar criticamente o legado cultural da sociedade. As salas de aula não podem continuar sendo um lugar para a memorização de informações descontextualizadas. É preciso que o alunado possa compreender bem quais são as diferentes concepções de mundo que se ocultam sob cada uma delas e os principais problemas  da sociedade a que pertencem. (ibidem, p.176). 
Nesse sentido, mesmo disciplinas “inocentes”, usualmente consideradas “neutras”, como Matemática e Ciências (Silva, 1996, p.166) “também trazem, implícitas, narrativas muito particulares sobre o que constitui conhecimento legítimo, o que constituem formas válidas e legítimas de raciocínio, sobre o que é razão e o que não é (...)” 
A Matemática como “o grande legado da humanidade”,  “livre de determinações culturais”, uma vez que “as leis dos números são universalmente as mesmas”, é uma idéia muito difundida. Na escola, a Matemática que se ensina geralmente é considerada neutra, isenta de valores. Os conteúdos matemáticos são vistos como um a priori, independentes, assumindo um status de serem os únicos corretos. Esta visão está sendo problematizada  pela Etnomatemática .
A Etnomatemática questiona a universalidade da Matemática ensinada na escola, sem relações com o contexto social, cultural e político, procurando dar visibilidade à Matemática dos diferentes grupos socio-culturais, especialmente daqueles que são subordinados do ponto de vista econômico e/ou social. A Etnomatemática, surgida em países periféricos e, posteriormente, aceita e difundida também em países centrais, aponta para uma visão de Matemática como um produto cultural (Knijnik, 1996a, p.183). Assim a questão da diversidade cultural passa a ter visibilidade no âmbito da Educação Matemática. Aos poucos, ganha aceitação o reconhecimento de que a Matemática não é um produto exclusivo de algumas sociedades, mas que todas as culturas geram conhecimento matemático. Segundo Neelmann (1993, p. 81), “este reconhecimento está na base do que se convencionou chamar de Etnomatemática”.
A expressão Etnomatemática foi utilizada primeiro pelo brasileiro Ubiratan D’Ambrosio, em meados da década de 70, para designar um programa de pesquisa como alternativa para uma ação pedagógica associada a formas culturais distintas.  Segundo o autor, diferentemente do que o nome sugere, Etnomatemática não é apenas o estudo da “Matemática das diferentes etnias”. Ele argumenta que a Matemática que é ensinada e aprendida nas escolas foi uma construção remanescente daquela Matemática dada pela aristocracia, essencial para permitir a esta elite assumir um controle efetivo do setor produtivo. Ele a denomina Matemática acadêmica. D’Ambrosio (1994) esclarece:
Em contraste a isto, denominaremos Etnomatemática a Matemática que é encontrada entre os grupos culturais identificáveis, tais como: sociedades tribais nacionais, grupos obreiros, crianças de uma certa categoria de idade, classes 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. Podemos ir mais além neste conceito de Etnomatemática, para incluir grande parte da Matemática que é correntemente praticada por engenheiros, principalmente o Cálculo, e que não responde ao conceito de rigor e de formalismo desenvolvidos nos cursos acadêmicos de Cálculo (ibidem, p. 89).
Associados ao pensamento de D’Ambrosio, encontram-se os trabalhos de Cláudia Zaslavsky (1973),  Paulus Gerdes (1991),  Gelsa Knijnik (1996), Eduardo Sebastiani Ferreira (1998) Alexandrina Monteiro (1998), Cláudio José de Oliveira (1998), Helena Dória Lucas de Oliveira (2000), Vera Lucia da Silva Halmenschlager (2001), Fernanda Wanderer (2001). As teorizações feitas a partir desses trabalhos têm como preocupação a exclusão produzida pela escola através do ensino da Matemática, centrando-se nas exclusões produzidas pela invisibilidade, no currículo escolar, da cultura não hegemônica dos grupos.
Como as professoras que participaram desta pesquisa estavam lidando com as tradições, com as práticas sociais, enfim com a dimensão cultural da comunidade de seus alunos e alunas, nas suas aulas de Matemática? O que significava para elas, “trazer” a vida deles para suas aulas?  A professora da 4ª série explicou as situações do contexto cultural dos alunos que trouxe para a aula:
Entrevistadora: Trazes alguma situação que aconteceu no Bom Fim?
Professora: Sim, aqui no Bom Fim, por exemplo:Um produtor produz 100 dúzias de moranguinhos por semana. Até peguei a base, meus irmãos são produtores de moranguinho, aí naquela semana quando vou para casa, meu irmão conta: essa semana vendi tanto... Aí aproveitei. Essa semana a chuva estragou 3/5 de sua produção. Quantas dúzias de moranguinho ele produziu? Quantas dúzias estragaram? Então eles viram 3/5 de 100 e calcularam. Também aproveitei o El Niño. (Prof. da 4ª série).
Entrevistadora: E uma coisa que de fato aconteceu?
Professora: Quando tinha Festa do Moranguinho a gente trabalhava [integrando]. Mas muito difícil eu também ficar sabendo de uma situação, só se o aluno traz, a gente aproveita.  (Prof. da 4ª série). [grifo meu]
O que significava para  as professoras incorporar questões culturais nas aulas?   A professora da 4ª série incorporava situações da vida das crianças  na sala de aula, considerando que havia produtores de moranguinhos na comunidade e a chuva provocada pelo fenômeno El Niño estava fazendo estragos. Ela se interessou e pesquisou com seus irmãos a quantidade de moranguinhos que eles colhiam. Houve preocupação em  trazer dados  da cultura da comunidade. Contudo esses dados “reais” foram “arrumados” para que o conteúdo pudesse ser trabalhado, como ficou explícito no problema da perda de 3/5 da produção de morangos, artificializando uma situação da vivência das crianças, ao transformá-la em conteúdo escolar. Desse modo, um problema “de verdade” (chuva estragando os moranguinhos) virou uma ficção.
A fala desta professora apontou para a concepção de que lugar de professora é na sala de aula e seu compromisso é  com o conteúdo. Saber do que acontece na comunidade, da cultura local, para planejar as aulas não fazia parte das suas prioridades ou da sua disponibilidade. Algum elemento da cultura do grupo social teria possibilidade de fazer parte do contexto escolar, “só se o aluno traz”. Talvez esta professora não se sentisse “autorizada” a investir o tempo e o espaço da aula para, com seus alunos, conhecer e estudar a cultura local. Nesse sentido, havia uma sinalização clara para os gestores educacionais e para mim em particular, como Secretária Municipal de Educação de Bom Princípio para uma reflexão sobre oportunizar esse tempo e espaço às professoras, dentro de sua carga horária A partir de 2000, como uma das repercussões político-pedagógicas desta pesquisa, foi a decisão de os professores da rede municipal de Bom Princípio disporem de 10% a 20% da carga horária para planejamento das aulas e  sessões de estudo em grupo, como prevê a LDB. Este arranjo foi possível com a implantação de oficinas   realizadas por “professores itinerantes” que circulam entre as diferentes escolas. .   
Segundo  Maria Regina Gomes da Silva (1994), o tempo institucional, determinado pelo calendário escolar define, na maioria das vezes, como serão trabalhados os conteúdos. A autora ao se referir a estudos que buscam interpretar as concepções que professores tem sobre Matemática e seu ensino, analisa essa questão:
A transmissão didático-escolar dos conhecimentos funciona no tempo como vinculação  maior imposta ao processo de transposição didática. Assim, o processo didático articula o tempo da instituição (determinado pelo calendário escolar) e o tempo do aluno (determinado sobre o saber ensinado). È baseado no calendário escolar e não no saber ensinado que o professor procura cumprir o programa pré-estabelecido pela instituição.  (ibidem, p.1) 
O que é incorporar a cultura na  sala de aula? Em seu trabalho analisando  a organização do trabalho pedagógico centrado nas atividades produtivas, Knijnik (1997) argumenta que na área da Educação Matemática, mesmo com o movimento de “abertura” pelo qual esta área está passando,  há  ainda uma resistência em  tornar a Matemática Escolar permeável “ao mundo fora da escola”. Levar para as aulas  “o mundo fora da escola” se restringe quase que unicamente a “ilustrar” as “historinhas matemáticas” com dados ou informações locais. Knijnik (1998) argumenta que:
É preciso problematizar o que significa falar em um ensino de Matemática contextualizado, vinculado “ao real”, mostrando a complexidade de um empreendimento desse tipo. Ao apontar para tal complexidade, no entanto, é evidente que meu argumento não tem por objetivo defender um ensino de Matemática asséptico, neutro, onde as contas “secas” sejam a tônica, de modo que não haja “qualquer risco” de ambigüidade. O ponto a ser destacado aqui é que não podemos ser ingênuos em pensar que basta trazer estas “contas secas” para um contexto que estaremos realizando um ensino de Matemática menos tradicional, que produza outros efeitos sociais que não sejam os conectados com a reprovação e o fracasso escolar (ibidem, p. 129).
Essa é uma questão também analisada por Lucas de Oliveira (2000, p. 13) quando diz que se “negava a simplesmente a usar o contexto da agricultura e do assentamento  para elaborar problemas “ruralizantes”, com perguntas inadequadas e desnecessárias”.  Perguntas que no dizer de seus alunos do Curso de Magistério Esse curso, um projeto do Setor de Educação do MST, concretizado na escola “Uma Terra de Educar”  começou a ter caráter nacional a partir da IV turma e prepara professores para desenvolverem processos educativos nos assentamentos do MST. eram “sem utilidade prática”, “perguntas sem importância” ou que “deveriam ter mais relevância” (ibidem, p.83).
A autora passou a investigar situações cotidianas das famílias dos seus alunos para incorporá-las ao processo pedagógico, problematizando-as. Ela visitou as famílias, algumas vezes “ficando para almoçar”, participou de festas, enfim entrou em contato com a cultura daquele grupo social. A preocupação de como desenvolver uma prática pedagógica centrada de fato na cultura  dos alunos direcionou a sua opção em acompanhar uma atividade produtiva da comunidade para incorporá-la ao processo pedagógico. A atividade acompanhada foi a Produção de Sementes de Melancia, no assentamento Nossa Senhora Aparecida. Desse trabalho resultou um texto relatando o processo completo da citada atividade produtiva:  do preparo da terra ao pagamento da produção pela empresa integradora ISLA. Esse texto foi utilizado como material didático no processo pedagógico realizado com uma das turmas do Curso de Magistério do MST. Os alunos e alunas deste curso eram oriundos de diversas regiões do Brasil.
Nesse sentido, o trabalho desenvolvido por Cláudio José de Oliveira (1998),  quando analisa uma prática pedagógica por ele realizada numa 6ª série, como professor e pesquisador, nos ajuda também a refletir a possibilidade de trabalhos que possam dar conta da vinculação entre a sala de aula e a comunidade. Oliveira levou seus alunos e alunas a pesquisarem sua comunidade, suas necessidades e estudarem uma prática social do grupo, compra de produtos básicos, transformando-a em conhecimento matemático escolar.   Construíram uma listagem de produtos básicos, com os  preços, marcas e locais de venda. O processo envolvendo a construção da listagem de preços foi longo e  marcado por constantes negociações que envolveram o professor, os estudantes e seus familiares, com muitas aprendizagens feitas pelo grupo. O diferencial deste trabalho em relação a muitos que se desenvolvem em escolas,  foi que esta listagem retornou às famílias e assim houve a possibilidade de examinar o que acontecia quando essas informações problematizadas e reconstruídas em sala de aula, retornavam ao grupo social. 
Na fala das professoras havia a crença de que incorporar a dimensão cultural da vida das crianças nas aulas implicava em “perder tempo”, os conteúdos de que “devem dar conta” seriam prejudicados. Isto é,  o tempo que elas tinham para desenvolver determinados conteúdos, o calendário escolar  falava mais alto. Os alunos e os pais também “exigiam” que fosse trabalhado o que consideram conteúdos matemáticos específicos da série. Sobre isso,  Oliveira (1998, p. 69) relata  que um grupo de alunas suas não aceitou aquela situação pedagógica (pesquisa e construção da listagem de preços) como sendo aula de Matemática. Segundo o autor, algumas alunas fizeram comparação entre os assuntos tratados nas suas aulas e os assuntos estudados em outra 6ª série. Para as alunas, na outra turma tinha “muito mais continhas” e os cálculos eram sempre exatos, não existia “essa coisa” de aproximação e que, nas séries seguintes elas seriam prejudicadas. 
Contudo, na fala da professora  da 3ª série  a validade desse compromisso só  com o conteúdo estava sob suspeita. Ela se dava conta de que os modos de lidar  com a Matemática do cotidiano eram diferentes dos modos de lidar com a Matemática da escola: 
(...) Porque a gente trabalha de um jeito, mas depois na rua, o que vai ser cobrado do aluno vai ser de maneiras diferentes. Tu não pode trabalhar só de uma forma, tem que trabalhar ele pra várias situações. A criança se acostuma com a professora e até do seu jeito de cobrar as coisas. (Prof. da 3ª série).
A dúvida da professora sinaliza para a possibilidade de repensar o que é ensinado em aula para que os alunos possam dar conta do que lhes será cobrado “depois na rua”. Talvez  haja a possibilidade de  construir uma prática pedagógica que de fato leve em conta a cultura e as necessidades dos seus alunos e muni-los com ferramentas de análise crítica para que possam lidar com essa Matemática que “dirige” nossas vidas. 
Na escola do Bom Fim, a preocupação em “preparar os alunos para o mundo” convivia com atividades rotineiras, contendo informações fictícias. Isso é mostrado  no seguinte diálogo com as professoras, durante as entrevistas nas quais examinávamos o caderno de seus alunos: 
Professora (lendo no seu caderno) Gabriela levou 5000 reais para gastar em passeios e compras...
Entrevistadora: 5000 reais? 
Professora: Eles sabem que é muito. Eu acho bom dar. Depois vão dizer: ah, só vimos coisinhas pequenas. Eles tem que saber que existe muito dinheiro, que o mundo é grande, então não adianta só pensar pequeno. Acho que tem que pensar grande, eles tem que ter uma visão maior. É lógico, tem probleminhas assim que para a realidade deles não representam nada: falar em vídeo game, CD player, mas acho que tem que dar, eles tem que conhecer. Mas eu falo que é um valor fictício, que é só para fazer a conta ”. ( Prof. da 5ª série). [grifo meu].

A preocupação da professora da 5ª série era  mostrar “esse mundo tão grande que está aí” , mesmo que para isso alguém gaste “naturalmente”  5000 reais em compras e passeios. Mas, esse número 5000, certamente foi usado porque um menor para a 5ª série  não seria matematicamente “adequado”, seria “ver coisinhas pequenas”.  A professora explicou  que os números eram fictícios, que estavam aí “só para fazer a conta”. Isso faz com que o problema matemático escolar constitua o que Knijnik chama de “paródia do cotidiano” (1998, p.131). Desse modo, os problemas matemáticos escolares perdem as características de vida real, tornando-se meros exercícios rotineiros de cálculos. Essa idéia de “adaptar” a vida ao “dado” do problema, só para fazer a “conta”, também se fez presente no seguinte diálogo:
Professora: Esse eu inventei. A população de Bom Princípio é de 9000 habitantes. Então desses 2/3 são produtores de moranguinho. Quantos são produtores de moranguinho?
Entrevistadora: Será que há 6000 produtores aqui? 
Professora: Não. Eles logo disseram: pro, achamos que não são tantos. (Prof. da 4ª série).
Assim também a professora da 4ª série “ajeitou” o problema que envolveu o número de produtores de moranguinho, mesmo que em Bom Princípio existam em torno de 120. Esse número foi fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Bom Princípio. As professoras explicavam aos alunos que o valor é fictício, que é “só para fazer a conta”, tornando fictícias situações que poderiam ser reais.
Nesse sentido, Valerie Walkerdine (1999) analisa o significado do problema material enfrentado por uma mãe que tentava regular o consumo dos filhos para que optassem em tomar “uma xícara de chá bem quente”, ao invés da Coca-Cola que era muito mais cara. O que significa esse problema material, “concreto” (a fome é concreta)  em oposição aos problemas imaginários que outro pai fazia com seu filho sentado num parque brincando de “faz de conta se custasse tanto”? Qual a diferença entre calcular para sobreviver e o ato de calcular como exercício teórico?
Um jogo de compras  também é analisado por Walkerdine (1999, p.15). O problema enfrentado pelas crianças era a regulação desse jogo, muito diferente das práticas que conheciam. A desconexão entre os preços apresentados na atividade (sempre inferior a 10 centavos da moeda inglesa) e os preços reais das mercadorias a serem “compradas” era motivo de diversão e fantasia. Também apresentava-se como não real o fato de que para cada nova “compra” havia sempre uma nova moeda de 10 centavos, ou seja o dinheiro nunca diminuía como acontece na vida real quando se compra. Esta atividade servia unicamente para fazerem cálculos escritos no papel. Segundo a autora :
Aparentemente, os cálculos foram abstraídos de sua inserção nas práticas cotidianas. Porém a utilização do termo “abstraído” pode ser enganadora, pois os novos cálculos existem como uma relação discursiva em novo conjunto de práticas, isto é, aquelas da Matemática Escolar, com seus modos de regulação e sujeição. (ibidem, p.15). 
O jogo acontecia aparentemente para contextualizar uma situação de compra, para “trazer a vida” das crianças para as aulas de Matemática. Mas, em efeito, ele estava aí para que  as crianças exercitassem os cálculos escritos, aprendessem os rituais da Matemática Escolar. 
Diferentemente do jogo que Walkerdine relata cujo objetivo é o “controle simbólico”, a professora da 2ª série trouxe a profissão de um pai para a sala de aula para ensinar medidas. Ela considerou importante trazer situações da comunidade para a sala de aula:
Entrevistadora: E será que tem algum pai, algum familiar que no trabalho dele usa medidas?
Professora: Sim, tem um pai que é pedreiro. Até a menina [dele] trouxe a trena, como eles chamam, para medir a sala, o comprimento da sala, ela disse que o pai dela usava muito para construir, pra fazer construções. Acho que é o único [pai] que trabalha com o metro. Eu questionei quem tinha uma mãe  costureira que use o metro, que para fazer seu trabalho precisasse tirar medidas ou que fizesse móveis, janelas, esquadrias ou construísse casa. [Os alunos] se sentem importantes, em primeiro lugar e vai haver um maior interesse porque afinal é o pai de um colega ou é o meu pai que está aí.(Prof. da 2ª série).
Nesse sentido, Lucas de Oliveira (2000), a partir das atividades desenvolvidas com seus alunos com o texto sobre a produção de sementes de melancia, já referido, constatou  a diversidade de formas para nomear dimensões do trabalho rural. Ao analisar a prática produtiva rural trazida para o currículo escolar, onde cada estudante falava de um espaço geográfico e cultural distinto e com uma linguagem diferenciada, vieram à cena  palavras que denotavam unidades de medidas não-oficiais, mas com  circulação nos diferentes contextos. Segundo a autora,   tratava-se de unidades de medidas de comprimento e de área que, apesar de não se fazerem presentes no âmbito escolar, eram muito utilizadas, ainda, por agricultores em suas práticas cotidianas. A autora argumenta que não basta incorporar, em nossa linguagem, essas outras unidades de medidas, ou então propor exercícios para transformar umas em outras. Segundo Lucas de Oliveira (ibidem, p.78) “incorporá-las em trabalhos pedagógicos significa escolarizá-las, entrar numa disputa em que está em jogo é que conhecimento ocupará o espaço e tempo escolar”.
Quais questões  são relevantes para serem discutidas na escola? Alexandrina Monteiro (1998) discute o processo de escolha de “questões relevantes”, argumentando:
Fazer escolhas não é algo simples, optar por uma direção a seguir, diante da diversidade de caminhos que uma situação nos possibilita, significa fazer uma escolha anterior a essa, que é a “escolha” de nova postura, de nova “crença”. A orientação pedagógica de um professor é o reflexo de suas crenças, de seus valores, esteja ele consciente ou não disso. E na perspectiva da Etnomatemática, essa postura é uma postura de compromisso, não apenas com o saber institucional ou local, mas um compromisso político, que busca no processo educacional um espaço para vozes silenciadas diante de um saber institucional dominante, que, ao se fazerem presentes, possibilitem refletir e compreender diferentes práticas e procedimentos, como também, ao se apropriarem de novos elementos, permita aos grupos, até então calados, eleger qual procedimento ou destino seguir. (ibidem, p.114).
Segundo a autora, essa escolha deve ser necessariamente do grupo de alunos e professores, sendo que estes necessitam olhar para seus estudantes como seres humanos que sonham, que possuem desejos e saberes importantes. Neste sentido, olhar para as diferentes vivências dos alunos favorecendo que estas se façam presente no currículo escolar é uma possibilidade de tornar a Matemática Escolar uma disciplina  menos excludente, concretizando o compromisso político de que fala Monteiro.   
Incorporar em trabalhos pedagógicos a vivência cultural dos alunos foi buscado pela professora da 2ª série, como consta na seguinte fala:
Entrevistadora lendo no caderno: Um agricultor colheu 368 morangos e quer reparti-los em 4 caixas. Quantos moranguinhos irão em cada caixa? Por que tu usaste agricultor, moranguinho?
Professora: Era na semana da Festa do Moranguinho, integrei com o moranguinho. Eles também estavam trabalhando, se não me engano com a zona rural, a nossa comunidade é zona rural, tem alguma coisa de urbana, mas ela predominantemente é rural, e [estávamos] na semana da festa e integrei com o moranguinho. Acho que tem que ser assim. Não pode ficar de fora. Isso aí a criança estava vivendo, os pais estavam levando para a festa, a escola levou, estava todo mundo empolgado. Isso faz parte do dia-a-dia da criança... Aquilo era um motivo de alegria para eles, então como é que eu vou entrar com outras coisas, se aquilo é o assunto central do interesse deles.(Prof. da 2ª série). 
Entrevistadora: Aqui tu deste o cálculo e eles inventaram a historinha. Por que tu fazes assim?
Professora: Eles resolveram e inventaram a historinha matemática pro cálculo. Ah eu acho que a criança também tem que elaborar, formar suas idéias. Que assim se eu dou uma historinha, é a minha idéia... Então eu expliquei que também eles podem inventar essas historinhas matemáticas a partir de coisas que acontecem com eles. E eles gostam muito, a minha turminha gosta muito de criar essas historinhas matemáticas e até são bem interessantes, muito criativas. (Prof. da 2ª série).
Observa-se o entusiasmo da professora nestas falas. Ela acreditava que as coisas que aconteciam com seus alunos, o que eles viviam, o cotidiano deles precisava fazer parte da aula.  A sua fala indicou que mesmo que fosse só para despertar o interesse deles, porque  gostavam, ela achava  válido aproveitar o que trazia alegria para eles. Propor que elaborassem “historinhas matemáticas”, porque seus alunos  “podem também apresentar suas idéias”  mostra o quanto a professora estava   sensível para incluir a vida de seus alunos e alunas no contexto escolar. Ela entendia que o mundo deles era rico matematicamente. Contudo, como antes já analisado, estas “historinhas matemáticas” propostas pela professora ainda estavam a serviço de um cálculo. E, há nesta fala ainda a concepção de que o mundo cultural dos alunos serve apenas, como ponto de partida, para motivar os alunos a aprenderem mais Matemática.
Knijnik (1998b) problematiza o saber popular como “ponto de partida” para ensinar mais Matemática, argumentando que:
Se dissemos que partimos das práticas e saberes do grupo, de sua cultura, seus modos de viver e significar o mundo, estamos considerando que estes são somente o ponto inicial de uma trajetória ascendente, que o conduziria, desde este ponto inferior para um outro que representaria sua superação, a saber, à aprendizagem de outros modos de significar o mundo, modos que são produzidos através de uma racionalidade originada e impregnada pelo conhecimento matemático acadêmico  ocidental, fortemente marcado pelo eurocentrismo, branquidade, heterossexualidade e masculinidade (ibidem, p. 276).
Nas investigações realizadas por esta autora, as atividades produtivas da comunidade são tomadas como objeto principal do estudo, não como simples fonte de inspiração ou exemplificação, sendo construído um conhecimento escolar no cerne do acompanhamento, exame e problematização de tais atividades.
Estas reflexões e as elaboradas pelos demais autores, mencionados anteriormente, que estudam a Etnomatemática, me serviram de suporte para a análise desenvolvida sobre a relação tensa da Matemática Escolar com a cultura do grupo de alunos e alunas. Esta característica associada às demais: dependência do livro didático, hierarquização dos conteúdos e preparação para a continuidade dos estudos, me ajudaram a compreender melhor o currículo e a Matemática desenvolvida na escola do Bom Fim.
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