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Resumo 
 
A pesquisa aqui apresentada se insere na linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem de 
Ciências e Matemática, do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e 
Matemática, da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PRPPG, da Universidade Federal 
de Goiás. O estudo desenvolvido buscou investigar e refletir sobre as possibilidades de 
articulação entre o conhecimento matemático e realidades sociais, políticas, culturais e 
econômicas, por meio de atividades contextualizadas que visaram valorizar os contextos de 
vida dos alunos (background) e dar voz aos seus anseios, esperanças e sonhos (foreground). O 
problema central de pesquisa se constitui do seguinte modo: a referida articulação pode 
contribuir para uma aprendizagem com significados social e culturalmente contextualizados 
da matemática, bem como para uma leitura crítica e consciente da realidade envolvente que 
favoreça a autonomia do aluno? Interligado a essa questão, situa-se o objetivo geral da 
pesquisa: investigar se o ato de buscar significados para uma efetiva aprendizagem da 
Matemática por meio de atividades contextualizadas na realidade sociocultural dos alunos, 
bem como em seus interesses, contribui para que os seus conhecimentos sejam direcionados 
rumo a uma consciência crítica e a um exercício autônomo de cidadania. A presente pesquisa 
se constituiu por uma abordagem qualitativa de pesquisa, na perspectiva da Etnomatemática, 
da Educação Matemática Crítica e da Pedagogia Dialógico-Libertadora. A pesquisa foi 
realizada em uma escola pública do município de Goiânia-GO com uma turma de alunos que 
transitou do primeiro para o segundo ano do Ensino Médio durante a realização da 
investigação, sendo estruturada em dois momentos: Diagnóstico (observação em sala de aula, 
questionário sociocultural e atividade diagnóstica) e Intervenção Pedagógica (aulas temáticas 
e o Projeto A Matemática e as profissões). A esperança que fica vem de encontro ao 
potencial, ao envolvimento, à curiosidade e à criatividade das pessoas que buscam um mundo 
menos compartimentado em domínios de conhecimento e em práticas de vida, almejando um 
mundo que possa ser compreendido em sua diversidade por meio da Educação, valorizando as 
vivências, experiências cotidianas e sonhos, reconhecendo o sujeito em seu espaço, em suas 
raízes, sua cultura, seus conhecimentos, seus desejos, para dar “voz” e resgatar nos alunos seu 
direito à cidadania, com a finalidade de termos uma sociedade com mais oportunidades e 
menos desigualdades. 
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