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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

The present work aims to discuss the possible contributions of Ethnomathematics to the learning process of
mathematics of students who present difficulties in understanding concepts and sentences. It is a qualitative research
of the type research-action because it is a study carried out with a social group, carried out in two municipal public
schools of Teresina - PI, with application of questionnaire to the subjects, and using content analysis for the analysis
Information obtained. The subjects were teachers of 1st and 2nd year of elementary school. The results point out the
importance of associating the student&39;s previous knowledge with formal knowledge and starting from this so that
ideal strategies of education are drawn up so that an education is promoted in an egalitarian and meaningful way for
the students.
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1 INTRODUÇÃO

O interesse por este trabalho surgiu a partir da necessidade de analisar as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem de conteúdos matemáticos do 1º e 2° ano do Ensino Fundamental e da indignação pessoal de ter
dificuldades em abstrair conceitos matemáticos e saber aplicá-los. Partindo dessa dificuldade e, acredita-se também
que do próprio professor em ensinar conteúdos de forma significativa, o presente trabalho objetiva-se a estudar a
Etnomatemática enquanto “maneiras de saber/fazer matemática”, que aliada à prática docente pode contribuir para
suprir dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da matemática no 1° e 2° ano do Ensino Fundamental,
quebrando o paradigma imutável da educação matemática e a relutância dos alunos no ensino e aprendizagem da
mesma.

A Etnomatemática objetiva - se a reconhecer que cada indivíduo compreende a matemática a sua maneira, segundo
seus preceitos culturais e sociais, assim sendo, o Programa Etnomatemática defendido por D’Ambrosio procura
entender o saber / fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em diferentes grupos de
interesses, comunidades, povos e nações (D’ AMBROSIO, 2013, p.17).

Nesse sentido o problema da pesquisa é como a Etnomatemática pode contribuir na prática docente enquanto aliada
em superar as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da matemática no 1° e 2° ano do Ensino
Fundamental

Sendo assim as questões norteadoras da pesquisa são: Como ocorre a contribuição da Etnomatemática para a prática
docente na sala de aula;Quais são as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da matemática no 1° e 2°
Ano
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Como consequência dessa problematização, o objetivo geral é compreender como a Etnomatemática pode contribuir
na prática docente na prática docente enquanto aliada em superar dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem da matemática no 1° e 2° ano do Ensino Fundamental. E os objetivos específicos são descrever
situações de utilização da Etnomatemática na prática docente; identificar as dificuldades no processo de ensino e
aprendizagem da matemática aliando a Etnomatemática à prática docente como contribuição em superar dificuldades
no processo de ensino e aprendizagem da matemática; Para isto, foram utilizados enquanto procedimentos
metodológicos a pesquisa qualitativa por tratar – se de algo não mensurável e que leva em conta os sujeitos e suas
peculiaridades, assim utilizando a pesquisa – ação por tratar – se de um estudo realizado com um grupo social. Logo,
para o desenvolvimento desse trabalho foram escolhidos como lócus, duas escolas da rede pública municipal de
Teresina – PI situadas em diferentes zonas da cidade e com realidades sociais distintas, a fim de analisar os dados
coletados sob pontos de vista diferentes.

Quanto à escolha dos sujeitos foram eleitos os seguintes critérios: ser professor efetivo do quadro de funcionários e
atuante nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ministrar aulas de matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental; se dispuser a participar da pesquisa.

Para a produção dos dados utilizamos como instrumentos de coleta o questionário semi estruturado a fim de traçar o
perfil dos sujeitos entrevistados. Para a análise dos dados coletados selecionamos a análise de conteúdo por
podermos analisar sistematicamente os dados produzidos.

A.
Com base nas referências citadas, este trabalho torna-se relevante ao sistema de ensino da matemática escolar haja
vista que o mesmo busca contribuir para suprir das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da
matemática com faces a utilização, por assim dizer, da Educação Etnomatemática.

2. PRÁTICAS ETNOMATEMÁTICAS NO PROCESSO DE ENSINO DOS CONTEÚDOS MATEMÁTICOS DOS ANOS
INICIAIS.

O termo Etnomatemática surgiu por volta da década de 70 com o Programa Etnomatemática, defendido por Ubiratan
D’ Ambrosio. Para ele, o estudo da matemática deve considerar a realidade do aluno, o ambiente em que ele vive e o
conhecimento que o mesmo traz, ainda que para os tradicionais olhares seja pouco significativo.

D’ Ambrósio (1996, p. 111), para compor a palavra Etnomatemática utilizou as raízes tica, matema e etno para
significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema)
com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etno). É a partir deste enfoque, de relacionar a
matemática presente no contexto social e cultural do aluno com os saberes adquiridos na escola que a
Etnomatemática se aporta enquanto estratégia didática de supressão às dificuldades do ensino- aprendizagem da
matemática.

O programa tem como finalidade reconhecer como válido todo e qualquer tipo de conhecimento que constituem uma
cultura plural. Entendendo como cultura plural, os valores e contextos que definem um povo. A partir daí, ela está a
serviço da construção do saber matemático, reconhecendo que cada povo, cada indivíduo tem seu próprio jeito
comum de lidar com o conhecimento matemático.

O principal fator que define a Etnomatemática como estratégia de ensino a qual propomos neste estudo é seu caráter
holístico e sua concepção multicultural, na qual nos permite compreender os fenômenos em sua totalidade, tornando a
relação ensino-aprendizagem um contexto ideal de utilização desta estratégia. È possível que seu uso esteja ligado
mais a compreensão de que a matemática está longe de ser um sonho distante, é algo que está envolvido diretamente
em todos os aspectos cotidianos, desde o acordar quando olhamos as horas, e aos afazeres diários, quando
calculamos instintivamente as quantidades de tempero que vão para o almoço. A Etnomatemática é parte de tudo
aquilo que constitui a nossa história matemática cotidiana.

Voltando-nos ao aspecto educacional, a Educação Etnomatemática está centrada no objetivo central de fazer com que
os alunos tragam para a sala de aula todas as suas experiências, o que conhecem e o que vivenciam, como forma de
levar a compreensão a partir de conseguir aliar teoria e prática dentro e fora de sala de aula.
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A dimensão educacional da Etnomatemática diz que a proposta é fazer da matemática algo vivo, com situações reais,
questionando o presente e que fazendo isto mergulha nas raízes culturais, relacionando o ontem e o hoje.

Não se trata de ignorar nem de rejeitar conhecimento e comportamentos modernos. Mas
sim, aprimorá- los, incorporando a ele valores de humanidade, sintetizadas numa ética de
respeito, solidariedade e cooperação. (D’ AMBROSIO, 2013, p. 43)

Para a Etnomatemática é válido todo e qualquer saber adquirido pelo aluno e que possa se tornar possível
instrumento mediador de aprendizagem para o contexto escolar. É necessário destacar assim como a afirmação de D’
Ambrosio (2013), não é rejeitar o conteúdo formal, mas buscar agregar a realidade vivenciada pelo aluno ao conteúdo
visto na sala de aula..

O ensino da matemática vem ganhando certa atenção ao longo das últimas décadas, com relação a um ensino
voltado para a compreensão e o domínio do conteúdo e não somente à aquisição de uma educação formal. A
preocupação dos educadores em promover este domínio é algo que está sendo vinculado a frequentes estudos e
mudanças nas estratégias de ação pedagógica.

A educação é um importante meio pelo qual o indivíduo pode conquistar sua autonomia e
inclusão social, mas isto só será possível se esta educação for revestida por uma proposta
de ação metodológica que enfatize fortemente um cunho social que, a exemplo de práticas
sociais encontradas na história das civilizações, obtiveram soluções para as suas
problemáticas sociais. (MENDES; FARIAS, 2014, p.118)

Logo, ao afirmar isto, consideramos que haja um repensar nos currículos e na prática docente, ao entender que se
deve reconhecer e valorizar aspectos culturais e sociais da matemática que o aluno conhece, mesmo que estes sejam
instintivos.

A proposta é que a educação se torne universal, atingindo os mais variados níveis de compreensão e sendo
proporcionada a todos de forma igualitária de forma a não excluir ninguém do processo de ensino, sendo ampliada a
diversidade de saberes a partir sempre do que o aluno e seu contexto social e cultural já trazem, ou seja, a
Etnomatemática é proposta como recurso mediador no processo de aprendizagem, onde através da análise do
contexto social e da realidade do aluno e seu conhecimento prévio cotidiano, o professor crie estratégias de ação
pedagógica a fim de solucionar as dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem da matemática escolar,
dando significação ao conteúdo aprendido. Vejamos a Figura 1:

Figura 1 – Esquema retratando a utilização da Etnomatemática. Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A figura acima nos mostra como se dá a utilização da Etnomatemática, primeiro partimos do contexto social do aluno,
analisando aspectos e comportamentos levados por ele para a sala de aula, assim como os saberes que adquiriu ou
adquire na realidade na qual pertence, a partir daí o aluno apresenta as dificuldades onde o professor pode elencar as
tais e contextualizar essas vivências traçando um plano de ação, ao traçar esse plano de ação baseado nas vivências
que foram contextualizadas e daí surge a solução, nessa solução procuramos ampliar as possíveis estratégias que
foram traçadas no plano de ação para que possamos aliar a Etnomatemática à prática docente com viés a supressão
das dificuldades apresentadas pelos alunos.

Assim, acabamos por comprovar a afirmação feita por D’Ambrosio (1996, p.21) “o processo de aquisição do
conhecimento é, portanto, essa relação dialética saber – fazer, impulsionada pela consciência, e se realiza em várias
dimensões”. O conhecimento é uma relação de propriedade individual e social, onde a criança sempre estará
condicionada a fatores externos e internos que contribui para a aquisição do mesmo.
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A Etnomatemática é campo de alternativas infinitas nas questões relacionadas ao aprendizado. Utilizando – se dessas
práticas a possibilidade de amparo as práticas do professor em sala de aula é totalmente válidas no aspecto
relacionado às dificuldades apresentadas pelos alunos na aquisição de conhecimentos matemáticos. Desta forma com
este pensamento buscamos dar sequência ao tema proposto na pesquisa..

4. PERCURSO METODOLOGICO

A vertente metodológica de apoio e direcionamento do presente estudo escreve-se nos postulados da pesquisa
qualitativa. Para Richardson (2012, p.90), “A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma
compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados [...]”. Deste
modo, na perspectiva qualitativa que referimos as experiências e atividades dos colaboradores da pesquisa no
contexto do qual estão implicados.

Sendo assim escolhemos a pesquisa - ação que. segundo Barbier (1985, p.136) “é uma atividade de compreensão e
explicação das práxis dos grupos sociais por eles mesmos, com ou sem especialistas em ciências humanas e sociais
práticas, com o fim de melhorar essas práxis”.

A pesquisa desenvolveu-se em duas escolas da rede pública, localizadas na cidade de Teresina-PI, a primeira,
localizada no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina, oferecendo Educação Básica nas modalidades de Ensino
Fundamental Menor do 1º ano 5º nos turnos manhã e tarde, atendendo atualmente cerca de 535 alunos. A segunda
escola, está localizada na bairro Primavera III, na zona norte de Teresina-PI, a mesma oferecendo também Educação
Básica nas moalidades de Ensino Fundamental Menor do 1º ao 5º ano no turno da manhã, do 6º ao 9º ano no turno da
tarde e EJA no turno da noite, atendendo no total 548 alunos . A escolha do campo da pesquisa se deu por conta das
escolas estarem localizadas em bairros diferentes e apresentarem realidades diferentes.

Para contemplar os objetivos da nossa pesquisa foi aplicado um questionário com professores de acordo com critérios
estabelecidos para a seleção dos mesmos, dessa forma segue os critérios: Ser professor efetivo do quadro de
funcionários e atuante nos anos iniciais do Ensino Fundamental; ministrar a disciplina de matemática; possuir mais de
um ano na função docente e se dispuseram a participar da pesquisa como também se disponibilizarem a responder o
questionário.

Nesta pesquisa, utilizamos como instrumentos para a produção dos dados,questionários com perguntas abertas e
fechadas para 6 professores em 2 escolas públicas municipais com a finalidade de obter informações com o intuito de
traçar o perfil dos sujeitos entrevistados. Segundo Oliveira (2012, p.83) o questionário pode ser definido como “uma
técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, espectativas, situações vivenciadas e sobre todo e
qualquer dado que o pesquisador deseja registrar para atender os objetivos de su estudo”.

Quanto à técnica para analisar os dados da pesquisa selecionamos a Análise de Conteúdo. Bardin (1977, p.38) a
define como sendo “um conjunto de técnicas de analises das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivo de descrição do conteúdo das mensagens”, desse modo, a análise de conteúdo é uma técnica utilizada pelo
pesquisador para analisar sistematicamente as informações obtidas, nesse caso, a aplicação do questionário.

1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA
2. 1. Eixo I: Concepções sobre as contribuições da Etnomatemática para o processo de ensino e

aprendizagem da matemática no 1° e 2° ano do Ensino Fundamental.

Sobre o questionamento da existência da diversidade cultural aliada à realidade social e cultural do aluno nas aulas de
matemática, percebemos algumas respostas divergentes:

Sim, é importante associar o que o aluno conhece ao que vai ser tratado na aula. O uso de
exemplos do cotidiano é algo que utilizo com frequência. É algo que aproxima o aluno do
conhecimento formal, e que torna a aprendizagem prazerosa e instigadora. Ao despertar
no aluno o gosto pelo conteúdo mostrando a ele que não é algo intocável, distante, ele
busca mais e mais saber, ou seja, quer se aprofundar no conteúdo, assim consigo o
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manter interessado no conteúdo. (PROF. A)

Sim, promovendo a ponte entre esses conhecimentos com exemplos que ocorrem no dia
–a –dia e dos seus familiares. Busco e utilizo meios que sejam vividos pela realidade que o
cercam e que eles possam identificar com o que vai ou possa ser trabalhado para que a
realidade com a sala de aula não seja algo distante para ser trabalhado ou exemplificado.
(PROF. D)

Sánchez Huete e Bravo (2006, p.23) dizem que o processo de ensino e aprendizagem da matemática inicia a partir da
intuição e progressivamente aproxima-se da dedução. Logo entendemos pela fala dos PROF. A e D que a realidade
cultural e social do aluno sendo utilizada como ponto de partida, ou seja, sua intuição traz um ponto benéfico que faz
com que o aluno possa se tornar mais confiante, e mais estimulado ao saber que o que ele aprende na aula de
matemática é útil para sua vida cotidiana. Os sujeitos entendem que o aluno é reflexo do meio em que vive e que a
escola deve está inserida no reflexo cotidiano do aluno a partir do momento que se dá significação para o que ele
aprende na matemática.

Busco sempre relacionar teoria e prática. Onde na prática busco exemplificar os conteúdos
com aquilo que já conhecem. Um jogo, uma ida a feira, uma música e daí começo fazendo
relações com o assunto que estamos trabalhando. (PROF. B)

A fala da PROF. B exprime a ideia de que a criança ao ser condicionada a observar e relacionar os eventos a seu
redor acaba por construir significados mais contextualizados para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Para a
criança o problema perde o significado se não há correlação com os problemas que ela precisa resolver
cotidianamente (SÁNCHEZ HUETE; BRAVO, 2006, p.38).

Sim, sempre que possível. Utilizo a avaliação como método de ponte de ligação entre o
conhecimento formal, e a diversidade cultural. Tudo que é desenvolvido pelo aluno é
levado em consideração e o erro é visto como parte do processo de construção do
conhecimento. (PROF. C)

Um aspecto interessante a ser destacado na fala do PROF. C é o fato da mesma considerar o erro do aluno como
parte do processo de construção do conhecimento. Ao considerar o erro do aluno a professora considera todos os
fatores que o fizeram a chegar aquele nível na resolução do problema. O aluno se esforça para alcançar a resposta
correta o que para muitos professores é somente o que é valorizado. Ao chocar – se com o erro muitas vezes o aluno
é desestimulado por não alcançar a exatidão, e o professor não sabe lidar com isso.

Ao considerar o erro do aluno e o percurso que ele fez para chegar aquela resposta o professor pode localizar o fator
determinante que não o faz chegar à resposta correta podendo assim corrigi-lo.

Sim, através de práticas nas quais o aluno possa vivenciar situações do seu dia-a-dia nos
quais eles possam colocar em ação a teoria da sala de aula (...) sempre que você vai
iniciar um trabalho na área da matemática é bom fazer uma sondagem para avaliar o que o
aluno sabe a respeito do conteúdo e a melhor forma de fazer essa avaliação é justamente
esse comparativo, essa análise de realidade do aluno através do que eles falam, do que
eles externam. (PROF. E)

A PROF. E considera o conhecimento prévio do aluno algo primordial a ser considerado, pois é partindo desse
conhecimento é que se pode avançar nos conteúdos nos quais busca aliar as práticas experimentais ou vivenciadas
na realidade em que vivem. Carraher (2011, p.19) diz que quando os estudantes constroem sua compreensão dos
modelos matemáticos na sala de aula. Essa construção depende das experiências práticas que a escola lhes
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proporciona.

Desenvolvendo a educação em matemática em relação à realidade social ao considerar os
conhecimentos matemáticos como elementos que permitem compreender e transformar a
realidade em que estamos inseridos, oferecendo a aquisição de conhecimentos relevantes
assim como trabalhar competências cognitivas. (PROF. F)

A palavra – chave na fala do PROF. F é transformar. Até então estávamos tratando somente de aliar a realidade ao
conteúdo escolar, sem mencionar que a matemática pode ser transformadora da realidade, sobretudo quando
consegue formar profissionais capazes de operar conceitos matemáticos e lógicos rapidamente, com exatidão e com
significação. “A Etnomatemática privilegia o raciocínio qualitativo” (CARRAHER, 2011, p.44). E “possibilita uma visão
crítica da realidade, utilizando instrumentos de natureza matemática” (p.23).

Considerando a existência da diversidade cultural e social da comunidade, as professoras relataram o que observam
no que tange às estratégias utilizadas pelos alunos na resolução dos problemas matemáticos na sala de aula, logo
pudemos observar a variedade de estratégias que os alunos, observados pelas professoras, utilizam para a resolução
de questões – problema.

Entre a maioria a utilização dos dedos é predominante, assim comoa contagem de riscos
ou bolinhas nas operações matemáticas simples. (PROF. A)

Eles usam muito os dedos para fazer as contas, principalmente por terem pouca noção do
uso de outras estratégias por serem alunos de 2° ano. (PROF. B)

Os alunos utilizam os dedos como estratégias para resolver operações simples.
Respondem os problemas por partes, ou seja, separando os dados da questão e depois
associando com as perguntas. (PROF. C )

[...] eles buscam utilizar o conhecimento prévio dependendo das questões utilizam rabiscos
com folhas de papel, calculadoras, dos dedos das mãos, objetos como coleção de madeira
ou cera. Buscam lembrar-se de exemplos citados em sala de aula. (PROF. D)

A criança é muito visual. Ela relaciona muito melhor o problema se contar os itens nos
dedos, ou por meio de palitinhos. (PROF. E)

O uso de materiais concretos como palitos e tampinhas de garrafa pets ajuda a associar os
numerais à quantidade [...]. (PROF. F)

Notavelmente, o aluno de 1° e 2° ano é bastante visual, pois ao fazer relações de contagens se utilizando dos dedos
ou palitinhos estabelece estratégias próprias para alcançar o resultado do problema. Para que o professor perceba o
significado das revelações dos alunos, não basta escutá-los ou observá-los, é preciso auscultá-los [...] auscultar
significa analisar e interpretar os diferentes tipos de manifestações dos alunos (LORENZATO, 2010, p.16).

O aluno ao ter seu conhecimento valorizado passa a se tornar mais autônomo, confiante, não espera respostas
prontas, mas segue em busca de estratégias para encontrar a resposta. O professor pode neste ponto criar condições
para que o aluno se sinta capaz de resolver sozinho o problema da questão.

Os sujeitos da pesquisa em suas falas descrevem estratégias facilitadoras criadas pelo aluno para a resolução dos
problemas matemáticos e acabam por desconsiderar a riqueza lógica no que se refere ao que o aluno pode pensar
estrategicamente. Interpretar o conhecimento lógico da criança pode se tornar fator mediador da matemática e suas
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relações cotidianas quando ela consegue referenciá-la no aspecto cotidiano. O meio para criança é determinante
quando ela precisa dar significado ao que aprendeu e que seja aplicável ao meio em que está inserido.

Carraher (2011, p.27) relata que “quando uma criança resolve um problema com números na rua usando seus
próprios métodos, mas que não são compartilhados por outras crianças estamos diante de um fenômeno que envolve
matemática, devido ao conteúdo do problema, pois ela soube problematizá-lo”.

A Etnomatemática privilegia o conhecimento qualitativo quando considera o raciocínio lógico que a criança desenvolve
aliada a concepção cultural e social dos ambientes com os quais ela interage. “Reconhecer suas raízes sem ignorar
as raízes do outro é o ponto chave da Etnomatemática” (MENDES; FARIAS, 2014, p. 342). Assim como reconhece
como válido todo e qualquer tipo de conhecimento que estejam ligados às relações culturais, sociais e de cunho
religioso. Podemos afirmar de acordo com as falas dos sujeitos analisados que a Etnomatemática está intimamente
ligada a resolução dos conteúdos formais escolares.

3.2.. Eixo II: Dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da matemática no 1° e 2° Ano do Ensino
Fundamental.

Sobre o questionamento dificuldades elencadas pelo professor no processo de ensino e aprendizagem da
matemática, os pontos de vistas foram bem relevantes:

Pelos alunos geralmente a dificuldade é sempre na resolução de alguma situação
problema, pois têm dificuldades para interpretar o que a questão realmente quer. Enquanto
isso para mim a dificuldade maior seria porque alguns possuem déficit de atenção, o que
dificulta o processo. (PROF. A)

A PROF. A relata não conseguir fazer com que o aprendizado se torne “uniforme” para a turma, pois alguns segundo
ela alguns possuem déficit de atenção não conseguem acompanhar o nível do restante da turma. O professor deve
mediar o conhecimento de forma que o aluno com falta de atenção também se sinta atraído a participar da aula e sinta
- se incluído na turma.

Quanto ao aluno, à dificuldade elencada pelo PROF. A é algo simples, porém trabalhoso, pois aqui ela pode buscar
alternativas de melhor compreensão para a resolução do problema, como proposto pela Etnomatemática ao
considerar a bagagem cultural do aluno.

Crianças sem base de estudo, estão temos que ensinar tudo novamente para parte dar
continuidade ao conteúdo. (PROF. B)

Analisando esta fala percebemos a falha que existe no sistema educacional público. A falta de preparo do professor é
fator preponderante, pois o professor não sabe ou não consegue trabalhar a matemática de forma que o aluno
compreenda e acaba fazendo com que fracasse e desestimule.

A meu ver a maior dificuldade dos alunos é conseguir trazer os conteúdos dos alunos é
conseguir trazer os conteúdos para os exemplos do dia-a-dia ou vice versa, sair do
abstrato para o concreto. O tempo insuficiente, material didático reduzido, bloqueio dos
alunos para absorver os conteúdos. (PROF. C)

Uma dificuldade que observo bastante é que quando a gente tá trabalhando ali o conteúdo
sistemático na sala de aula adição, subtração etc.você trabalhando com exemplo do
cotidiano, uma compra, uma passagem de troco, isso ele consegue assimilar, mas na hora
que vai passar isso daí pra sistematizar a gente percebe certa resistência. Outra coisa é a
leitura, alguns não saber ler para interpretar o conteúdo, aí trava. (PROF. D)
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As falas das PROF. C e PROF. D mostram que a resistência ou bloqueio do aluno nas resoluções dos problemas são
dificuldades recorrentes da falta do domínio da leitura e por não conseguirem ler bem acabam por não conseguirem
fazer uma boa interpretação do problema. A falta dessa interpretação acarreta na resposta errada e
consequentemente no bloqueio. A autonomia na interpretação promove uma ampliação do senso crítico do aluno,
assim como promove o prazer da descoberta, do saber/fazer matemática.

A falta de material didático adequado, e escasso e muitas vezes de uma formação
continuada, pois meu conhecimento matemático é restrito e o curso de Pedagogia não
abrange tão bem a matemática. (PROF. E)

Analisando a fala da PROF. E podemos perceber que a mesma não se sente capaz de mediar uma aprendizagem que
garanta a abstração dos conteúdos matemáticos, pois não domina o conteúdo que deve ensinar. A formação
continuada poderia ser desenvolvida em conjunto com a coordenação pedagógica da escola.

Minha maior dificuldade é fazer as devidas relações com o cotidiano e como desenvolver
estratégias para mediar essas relações. (PROF. F)

Saber mediar às relações cotidianas com a escolar é primordial no aspecto da Etnomatemática, principalmente para
que as dificuldades dos alunos se esvaiam. A PROF. F se passado por uma formação continuada que propusesse a
criação dessas estratégias conseguiria manipular sua prática de forma a dar significado para o aluno. Porém, a
mesma relata sentir dificuldade em estabelecer relações que possam colaborar com sua prática.

Outra sugestão viável seria a interação com os alunos para que conheça suas vivências e possa elaborar estratégias
didáticas relacionadas com essas vivências. O que se nota é o despreparo dos professores em contribuir com práticas
para diminuir as dificuldades dos alunos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo contemporâneo exige que do professor que ele esteja constantemente revendo suas práticas, a fim de
inovar e trazer significado maior aos conteúdos dentro de sua atuação em sala de aula. Significado maior este que
deve ser dado quando se apropria do que aluno vivencia em seu cotidiano.

O estudo reafirmou a importância de associar o conhecimento prévio do aluno ao conhecimento formal e partir deste
para que se tracem estratégias ideais de ensino para que seja promovida uma educação de forma igualitária e com
significação para os alunos. A Etnomatemática abriga uma infinidade de possibilidades de interação do meio com a
criança, buscando relacionar as maneiras de saber/fazer matemática do próprio contexto sociocultural vivenciado.

O estudo mostra também a falta de preparo do professor em saber abordar de forma mais significativa os conteúdos
matemáticos, este mesmo professor que não sabe como lidar com o aluno oriundo da pré-escola, que ainda reclama
de situações comportamentais dos alunos e que sempre joga a culpa do fracasso do aluno no professor anterior. .

O professor deve voltar - se a um ensino que atenda as necessidades atuais dos alunos, como por exemplo, estamos
numa sociedade de visão futurista, onde o acesso à tecnologia é o que prevalece, é quase inadmissível que o
professor de hoje conheça os recursos tecnológicos que possam lhe auxiliar numa prática inovadora, sendo
importante atentar que não adianta ter todos os recursos disponíveis e dar aquela mesma aula chata e tediosa. O que
vale é o bom uso do recurso disponível.

O estudo mostrou o perfil do professor que ensina matemática no 1° e 2° ano é de um professor que ainda tem muita
deficiência no aspecto relacionado ao domínio dos conteúdos matemáticos e que se sente incapaz de mediar
aspectos formativos significativos para seus alunos, mas que não desconsidera o que pode ser utilizado como
estímulo para uma melhora no processo de ensino e aprendizagem da matemática.
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As dificuldades que foram elencadas pelos professores, ao ser analisadas pode concluir que são falhas que podem
ser corrigidas em longo prazo, como revisão da grade curricular do curso de Pedagogia que contemple aspectos
específicos das disciplinas que serão trabalhadas por eles, assim como a escola sempre que possível oferecer
formação continuada que proporcione ao professor expor suas dúvidas a fim de numa ação conjunta, traçarem
estratégias didáticas para extinguir as dificuldades dos alunos no processo de ensino e aprendizagem da matemática.

A Etnomatemática no contexto que propusemos na pesquisa pôde mostrar que é possível haver essa contribuição
aliada a uma prática docente autônoma e que promova o senso crítico dos alunos levando em consideração suas
raízes culturais, sociais e religiosas e seus conhecimentos prévios a respeito da matemática que utiliza fora do
ambiente escolar. A pesquisa também abre possibilidades de novos estudos acerca do tema proposto a fim de propor
melhorias para os processos de ensino e aprendizagem.
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