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RESUMO  

 
Este artigo que tem como título A Contextualização Como 
Processo Facilitador no Ensino da Matemática: uma 
investigação no ensino médio em uma escola pública. 
Teve como objetivo principal ampliar a discussão a 
respeito da importância da contextualização no recinto 
educacional, fundamentado em autores Dario Fiorentini, 
Vanessa Sena, Ole Skovsmose e outros, onde estudou a 
Formação de Professores de Matemática, dando ênfase 
nas principais dificuldades enfrentadas pelo licenciando 
na fase acadêmica. O artigo relata a importância da 
contextualização e da interdisciplinaridade como 
ferramentas para promover um ensino dinâmico e 
interativo com ligação à realidade do aluno, a 

metodologia foi a partir da observação na Escola Estadual 
Senador Rui Palmeira conhecida como PREMEN, para 
observar a postura dos professores de matemática diante 
da utilização da contextualização em sala de aula como 
recurso inovador, chegando à conclusão que os docentes 
contextualizam de forma parcial em suas aulas, embora 
reconheçam a importância da contextualização e das 
novas metodologias para serem aplicadas no ambiente 
escolar. Nas considerações finais foram respondidos 
alguns questionamentos sobre as dificuldades na 
aprendizagem da matemática e as perspectivas em 
relação ao novo cenário educacional.

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de Professores, Interdisciplinaridade Contextualização. 

 

THE BACKGROUND AS PROCESS FACILITATOR IN TEACHING OF MATHEMATICS: AN 
INVESTIGATION IN SECONDARY EDUCATION IN A PUBLIC SCHOOL OF ARAPIRACA-ALAGOAS  

ABSTRACT  
 
This article is titled How The Background Process 
Facilitator in Teaching Mathematics: an investigation into 
the school in a public school. Aimed to broaden the 
discussion about the importance of context in 
educational grounds, based on authors Dario Fiorentini, 
Vanessa Sena, Ole Skovsmose and others, where he 
studied Mathematics Teacher Education, emphasizing 
the main difficulties faced by the licensing phase 
academic. The article reports on the importance of 
contextualization and interdisciplinarity as tools to 
promote a dynamic and interactive learning with 

student's connection to reality, the methodology was 
based on the observation in the State School Senador Rui 
Palmeira known as PREMEN to observe the attitude of 
teachers mathematics on the use of context in the 
classroom as innovative feature, concluding that teachers 
contextualize partially in their classes, while recognizing 
the importance of contextualization and new 
methodologies to be applied in the school environment. 
The final remarks were answered some questions about 
the difficulties in learning mathematics and the prospects 
for the new educational setting.
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A CONTEXTUALIZAÇÃO COMO PROCESSO FACILITADOR NO ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA 

INVESTIGAÇÃO NO ENSINO MÉDIO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ARAPIRACA-ALAGOAS 

 
INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como propósito ampliar a discussão sobre a importância da contextualização no 
recinto educacional e, procura conhecer as metodologias necessárias para promover um ensino 
eficiente, dinâmico, com qualidade capaz de atender aos anseios dos alunos na sua vida estudantil 
e profissional. 

A produção tem sua metodologia baseada em livros, artigos científicos e por fim em uma pesquisa 
de campo, a organização está pautada da seguinte forma: apresentamos a formação de 
professores com ênfase na disciplina de matemática, observando o contexto histórico da formação 
inicial desde os anos 70 até os dias atuais, também citamos a prática pedagógica desses docentes 
em sala de aula após saírem da universidade. Salientamos a importância da utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem do aluno, citamos 
as novas tendências em educação matemática, tendo como exemplo a contextualização e a 
interdisciplinaridade baseadas nos PCNs do ensino médio, relatando a contribuição que as mesmas 
exercem na construção cognitiva valorizando as competências e habilidades dos professores e 
alunos. 

Finaliza com uma pesquisa de campo em uma escola estadual do ensino médio, com o propósito 
de investigar os inúmeros questionamentos com referência ao ensino atual. 

Com as constantes mudanças na sociedade moderna, a escola assume um papel fundamental na 
formação de cidadãos capazes de promover transformações que gerem novas perspectivas na vida 
estudantil e profissional, para que os mesmos possam interagir e fazer parte desse processo 
revolucionário. Destacando-se como agente transformador o professor, sendo necessária que 
esteja atualizado com as novas tendências em educação matemática, fazendo uso dessas 
ferramentas como forma para obtenção de resultados consideráveis no ambiente escolar. No 
momento de inserir essas metodologias, o docente se depara com alguns obstáculos na condução 
da sua função profissional. Mas afinal, quais as dificuldades dos professores em inserir a 
matemática no contexto social? Será que este fato está vinculado com sua formação inicial? 

Um dos argumentos está relacionado à sua formação quando a mesma não o prepara para lidar 
com essas novas tendências, assim o professor possui uma enorme dificuldade em implantar todos 
os recursos que  estão  disponíveisl na escola, por desconhecer ou até mesmo não se sentir 
preparado para fazer uso, mas este não constitui o único fator responsável, temos de considerar a 
seqüência na vida estudantil do docente que começa nos anos iniciais da escola e segue até o final 
de sua carreira profissional. Isso fica claro nas palavras de Passerini  

O processo de formação de professores é contínuo, inicia-se antes mesmo do 
curso de graduação, nas interações com os atores que fizeram e fazem parte de 
sua formação. E este processo sofre influência dos acontecimentos históricos, 
políticos, culturais, possibilitando novos modos de pensar e diferentes maneiras 
de agir perante a realidade que o professor está inserido (2007, p. 18). 
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CONCEITOS BÁSICOS SOBRE CONTEXTUALIZAÇÃO 

A contextualização constitui em introduzir situações cotidianas que visam o contexto social e 
cultural dos alunos no ambiente escolar, utilizando-se de outros campos do conhecimento como 
objeto de estudo para inserção nas atividades relacionadas ao ensino da matemática. Essa 
proposta está embasada em desvincular o tradicionalismo que predomina há muito tempo, 
proporcionando aos alunos situações que os capacitem para o mundo do trabalho de maneira 
dinâmica, inovadora, estimulante, transformando-os de mero expectador para agente 
participativo da mudança no processo do ensino e construção da cidadania. Construir situações 
ligadas ao cotidiano não é uma tarefa simples tendo em vista a grande diversidade cultural das 
pessoas, resta ao professor exercer uma função de mediador nesse processo de modificar o ensino. 
Cabe salientar de modo geral que grande parte dos alunos tem aversão à Matemática, sendo este 
um dos motivos responsável pelos baixos resultados, levando a acreditar que a contextualização 
constitui uma maneira de amenizar as dificuldades dos discentes, em relação à aprendizagem dos 
conceitos matemáticos. 

Atualmente a educação brasileira está em um processo de reflexão, isto é relatado segundo Druck 
(2006), ex-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática “a qualidade do ensino da 
Matemática atingiu, talvez, seu mais baixo nível na história educacional do país”. Faz-se necessário 
refletir sobre os índices apresentados na tentativa de romper os métodos tradicionalistas que 
predomina no ensino da matemática. Assim, ensinar de forma contextualizada representa uma 
forma de desmistificar a imagem de disciplina chata, difícil e sem ligação com o meio social em que 
o aluno está inserido. 

A um consenso geral sobre o ato de substituir um conteúdo transmitido de forma tradicional por 
uma maneira contextualizada, sendo que muitos acham que não é possível contextualizar em 
todas as aulas de qualquer jeito devido à grande complexidade de alguns conteúdos matemáticos, 
implicando uma concepção errônea que os assuntos tratados sem ser contextualizados não servem 
para serem ensinados. 

Então, existe uma grande preocupação em relação à melhoria do ensino da matemática, sendo a 
contextualização um dos métodos que visam facilitar a compreensão dos conceitos, buscando 
alternativas para reduzir a aversão imposta aos estudantes, muitas vezes ocasionada pela 
deficiência do domínio de alguns conteúdos por parte dos professores e pela imposição 
tradicionalista que se dá de maneira mecânica sem ligação com a realidade vivida pelos discentes. 
Segundo Micotti ; 

“A aplicação dos aprendizados em contextos diferentes daqueles em que foram 
adquiridos exige muito mais que a simples decoração ou a solução mecânica de 
exercícios: domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, capacidade de analise 
e abstração. Essas capacidades são necessárias em todas as áreas de estudo, mas 
a falta delas, em Matemática, chama a atenção”. (1999): 

Assim, é de suma importância refletir sobre as metodologias para fazer o uso adequado no 
processo de construção do conhecimento visando à melhoria da qualidade educacional, sendo 
necessário valorizar o contexto histórico e social dos alunos para utilizar a contextualização como 
recurso essencial neste campo cognitivo. 
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O termo Interdisciplinaridade surgiu na Europa, principalmente na França e Itália por volta da 
década de 60, num período marcado por grandes manifestações estudantis que reivindicavam um 
ensino direcionado as questões de interesse social, política e econômica da época. Esse termo foi 
uma resposta resultante das reivindicações que não visualizavam as soluções dos problemas da 
época em apenas uma área do conhecimento, mas a amplitude de vários ramos do conhecimento 
convergindo para uma única solução da problemática. No Brasil, por volta do fim da década de 60, 
exerceu forte influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 5.692/71, e a partir desse 
momento ganhou ênfase no cenário nacional principalmente na nova LDB Nº 9.394/96 e com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Dessa forma o professor com uma postura interdisciplinar tem uma importância fundamental na 
condução dos trabalhos, fazendo com que o aluno participe compartilhando idéias, dando 
sugestões, criando situações que transforme a escola em um ambiente interdisciplinar e interativo 
com as demais disciplinas. Assim, a cooperação e o diálogo promovem o crescimento intelectual 
não apenas nos discentes, mas também do corpo docente responsável pela inserção de uma 
melhor forma de aprendizagem. Fica evidente nos comentários de Fazenda (1994) em relação ao 
“professor interdisciplinar”: 

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de alternativas para 
conhecer mais e melhor; atitude de espera ante os atos consumados, atitude de 
reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo – ao diálogo com pares 
idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante 
da limitação do próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de 
desvendar novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em 
redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento com os 
projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso em 
construir sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, mas, 
sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de vida (FAZENDA,1994, p. 82). 

O docente quando implanta um ambiente interdisciplinar detém uma postura reflexiva na qual 
ninguém é dono da verdade, desenvolvendo seu trabalho a partir bagagem histórica e cultural do 
aluno, utilizando métodos inovadores que cria na sala de aula um espaço de reciprocidade, visando 
construir e expandir o conhecimento em equipe de maneira cooperativa e aberta ao diálogo 
quebrando as barreiras e transformando a escola como um todo, reconhecendo que o 
conhecimento é limitado e através da interdisciplinaridade capacita o aluno a solucionar problema 
sozinho. Isso fica claro nas palavras de Fazenda (1994): 

Numa sala de aula interdisciplinar, a autoridade é conquistada, enquanto na outra 
é simplesmente outorgada. Numa sala de aula interdisciplinar a obrigação é 
alternada pela satisfação; a arrogância, pela humildade; a solidão, pela 
cooperação; a especialização, pela generalidade; o grupo homogêneo, pelo 
heterogêneo; a reprodução, pela produção do conhecimento. [...] Numa sala de 
aula interdisciplinar, todos se percebem e gradativamente se tornam parceiros e, 
nela, a interdisciplinaridade pode ser aprendida e pode ser ensinada, o que 
pressupõe um ato de perceber-se. [...] Outra característica observada é que o 
projeto interdisciplinar surge às vezes de um que já possui desenvolvida a atitude 
interdisciplinar e se contamina para os outros e para o grupo. [...] Para a realização 
de um projeto interdisciplinar existe a necessidade de um projeto inicial que seja 
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suficientemente claro, coerente e detalhado, a fim de que as pessoas nele 
envolvidas sintam o desejo de fazer parte dele (FAZENDA, 1994, p. 86-87). 

Então, as perspectivas da interdisciplinaridade constituem dissociar de um ensino conteudista na 
qual os princípios são pautados no tradicionalismo, imposta aos alunos por professores com a visão 
arcaica na qual a aprendizagem somente obterá êxito com a resolução mecânica de exercícios sem 
nenhuma ligação com a realidade. Assim, busca quebrar o isolamento e a fragmentação dos 
conteúdos, ressaltando que a construção do conhecimento não obtém resultados esperados 
quando não a uma integração entre os demais campos do saber. 

Outros diferenciais na qual constituem os eixos teóricos do ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio) são a interdisciplinaridade e a contextualização, sendo este talvez o primeiro instrumento 
oficial com propostas que tem como base a integração de várias disciplinas para a elaboração de 
situações que envolvam o contexto social do aluno, pois através de questões dinâmicas utilizam-
se de informações atualizadas para testar as habilidades cognitivas dos participantes desse 
processo, responsáveis pelo o desenvolvimento fundamental das competências básicas para 
exercer a cidadania.  

A matemática não se constitui somente em uma disciplina isolada, e sim um campo amplo de 
interação com as demais ciências da natureza, tentando desmistificar o caráter disciplinar do 
ensino formal que dificulta o aprendizado e a compreensão da matemática com o meio social. 

A partir das idéias citadas no referido texto, fica evidente que o ensino está em processo de 
mutação, sempre buscando novas perspectivas no qual facilite a compreensão de vários 
questionamentos e a ligação com a realidade. Esse processo tem como um dos diferencias a 
interdisciplinaridade que está cada vez mais presente no ensino, buscando valorizar a interação 
entre a matemática e os demais campos do conhecimento, isso fica claro nas propostas do ENEM 
que busca transformar o ensino tornando-o dinâmico, contextualizado e objetivo, avaliando o 
aluno não pelos conteúdos adquiridos na sua vida escolar, e sim pelas competências e habilidades. 

 OS PCNS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

Com as constantes mudanças na qual a sociedade está vivenciando, faz-se necessário uma 
constante atualização do ser humano para acompanhar esse ritmo frenético e revolucionário. A 
educação também tem que seguir esse processo de transformação para se adequar ao atual 
mundo globalizado, desenvolvendo as capacidades de comunicação, de resolução de problemas, 
e acima de tudo, trabalhar de forma cooperativa; criando condições para a inserção do jovem no 
mundo que está em plena mudança e preparando-o para as situações cotidianas que lhe serão 
exigidas como cidadão. Todos esses requisitos acima são princípios dos PCNs, na qual estabelecem 
os pilares do que deve ser ensinado nas escolas, sendo referenciais de qualidade voltadas para a 
estruturação e reestruturação do currículo, obrigatórios nas escolas públicas e opcionais nas 
particulares, e tendo como objetivo padronizar o ensino no país levando em consideração as 
diferenças regionais, para que isso aconteça é essencial a atualização profissional dos professores, 
coordenadores e diretores. 
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Os PCNs não se restringem somente a propor a interligação entre as áreas do saber, mas também 
exercer uma educação para a cidadania onde o ser humano reflita sobre os seus direitos e valores 
perante a sociedade, isso fica claro no trecho do PCN1, v.8:25. 

A escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com 
segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se a eles, 
constituir-se não apenas como espaço de reprodução, mas também como espaço 
de transformação.  

(...) A concretização desse projeto passa pela compreensão de que as práticas 
pedagógicas são sociais e políticas e de que não se trata de educar para a 
democracia – para o futuro. Na ação mesma da educação, educadores e 
educandos estabelecem uma determinada relação com o trabalho que fazem 
(ensinar e aprender) e a natureza dessa relação pode conter (em maior ou menor 
medida) os princípios democráticos (PCN1, v. 8: 25-26). 

O novo momento em que a educação brasileira está passando procura atender as necessidades do 
mundo globalizado, principalmente através da mão de obra qualificada para as empresas, faz 
necessário que o ensino médio seja o ponto de partida essencial para a inserção no mercado de 
trabalho, mas para que isso aconteça à escola deve promover a qualidade no ensino através da 
qualificação dos profissionais da área educacional, tendo autonomia na elaboração do currículo de 
tal maneira a preparar o aluno para a vida profissional e exercer a cidadania. Para o MEC, 

Para corrigir este conjunto de deficiências [as dificuldades enfrentadas pela 
educação no Brasil], especialmente os fenômenos associados de repetência, 
distorção série/idade e evasão, o Plano Nacional de Educação deve contemplar 
medidas que não se restrinjam à oferta de vagas. Em primeiro lugar, é preciso um 
investimento na qualificação dos professores, de forma a capacitá-los para 
oferecer um ensino adequado. De outro lado, é necessária uma reforma 
curricular, como a que está sendo proposta pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que torne o ensino mais relevante e mais interessante para os alunos. 
Finalmente, deve-se promover a melhoria da infra-estrutura física das escolas, 
generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias 
educacionais em multimídia (BRASIL. MEC, 2000: 31). 

Assim, o novo ensino médio tem o objetivo de impulsionar a democratização social e cultural de 
tal forma que o aluno atinja os seus desejos profissionais, estudantis e possua uma postura 
reflexiva, predominando o pensamento crítico e a consciência de cidadão responsável pelos seus 
atos. Com está postura ele participa ativamente do processo de mudança da sociedade e trilha 
novos horizontes com a perspectiva de uma vida de oportunidades e sucesso profissional. 

Portanto, os PCNs do ensino médio têm como objetivo estabelecer caminhos que não fique restrito 
apenas a consolidar e aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
garantindo a sequencia dos estudos responsáveis pela construção de cidadãos éticos, competentes 
e com a capacidade de autonomia intelectual se adaptando a todas as mudanças em que a 
sociedade sofre constantemente. Assim, a escola não pode ficar restrita ao ensino disciplinar sem 
interação com o contexto social indo além da exibição de conteúdos, valorizando as competências 
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e habilidades dos alunos, critérios essenciais na condução de pessoas capazes de mudar a 
sociedade na qual estão inseridas. 

 PESQUISA DE CAMPO EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DE ARAPIRACA 

Durante a realização desse trabalho, fez necessária uma pesquisa de campo para responder alguns 
questionamentos a respeito da prática docente em sala de aula com o intuito de ampliar a 
discussão em relação à contextualização, a interdisciplinaridade, o uso de tecnologia e novas 
metodologias. Observando se a não utilização desses recursos está diretamente relacionada com 
a formação inicial dos docentes entrevistados. 

A pesquisa foi realizada em uma escola pública, intitulada como Escola Estadual Senador Rui 
Palmeira, conhecida como PREMEN. Sendo entrevistados três professores, um de cada ano do 
ensino médio e seus respectivos alunos para fazermos um levantamento de dados baseados na 
opinião dos docentes e discentes. 

LEVANTAMENTOS DE DADOS DOS PROFESSORES 

Em relação ao trabalho de campo realizado com os professores, observou-se que os mesmos 
exercem suas atividades somente em escola pública, onde todos são efetivos e a formação inicial 
deles é licenciatura plena em matemática. No questionamento sobre a participação de eventos 
2/3 responderam que não participaram por alguns motivos, destacando-se entre eles a falta de 
incentivo por parte do estado.  

Questionados sobre a utilização de recursos em sala de aula, constatou-se a presença do livro 
didático como principal ferramenta de trabalho, dando pouca ênfase aos jogos fornecidos pela 
escola e também os confeccionados em sala. Os seguintes recursos: vídeo, data show, 
retroprojetor, jogos virtuais (internet), laboratório de informática e aulas de campo, foram os itens 
que apresentaram maior rejeição, sendo utilizados raramente. 

Para entender algumas problemáticas quanto à prática fizeram necessário que os professores 
respondessem o seguinte questionário, destacando-se algumas perguntas: 

Q.1 Quais as principais dificuldades que você encontra em sua prática docente? 

R.: P.1 “Desinteresse dos alunos”. 

      P.2 “Falta de interesse dos alunos”. 

      P.3 “O nível baixo dos alunos, a falta de interesse, e a falta de tempo, muitas vezes, para 
elaborar melhor as aulas”.  

Com base nas respostas, fica evidente que a maior dificuldade encontrada pelo profissional de 
matemática constitui o desinteresse por parte dos alunos diante desta disciplina, mas nesse caso 
não há um trabalho que desperte no aluno a capacidade de pensar. 
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Q.2 Como você vê os rumos tomados pelo o ensino de matemática nos dias de hoje? 

R.: P.1 “Desatualizado em relação à velocidade da evolução da informática”. 

     P.2 “Estamos tentando acertar, no entanto, falta muito par ser alcançado”. 

     P.3 “O problema não está sendo o rumo da matemática, mas o rumo da educação, muitas vezes 
alunos são aprovados sem condições de prosseguir”. 

Observam-se diante dos comentários apresentados divergências sobre os rumos da matemática 
nos dias atuais, constatando-se algo natural, pois cada docente tem uma posição diferente ao item 
indagado. 

Q.3 O que você entende por contextualização e interdisciplinaridade? Você acha interessante a 
aplicação em suas aulas? 

R.: P.1 “Muito interessante principalmente nas ciências da natureza”. 

P.2 “É uma boa pergunta, entretanto precisam entender que o estado precisa tomar novas 
decisões, isto é, o que é que eu quero formar?”. 

P.3 “Muitas vezes, utilizo questões do ENEM que são contextualizadas e livros diferentes. E 
quando temos projetos interessantes, tento incluir os conteúdos matemáticos”. 

O relato do professor de número três apresenta coerência com os PCNs, na qual visam promover 
o contexto social e integrar as demais disciplinas buscando responder a demanda do mundo do 
trabalho e da cidadania. Essa postura adotada tem ligação com o grau de instrução da turma, pois 
se trata de alunos que estão prestes a buscar uma vaga na universidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formação inicial de professores de matemática apresenta um modelo centrado no tecnicismo na 
qual direciona o ensino conteudista sem ligação com a realidade do futuro docente. uma postura 
reflexiva voltada à busca de novas metodologias, destacando-se a contextualização e a 
interdisciplinaridade como recursos essenciais para desvincular de práticas predominantes. Um 
dos passos é utilizar o estágio para fazer a inserção desses recursos, pois ele constitui uma das 
fases mais importantes na vida acadêmica, sendo neste momento que ocorre a passagem de aluno-
professor onde o formando poderá refletir sobre a sua prática. 

A contextualização e a interdisciplinaridade devem ser utilizadas em sala de aula, respectivamente 
com o intuito de introduzir situações do cotidiano visando o contexto social e cultural dos alunos 
no ambiente escolar, através da ligação entre os vários campos do conhecimento, por serem 
metodologias que buscam amenizar as dificuldades em relação à aprendizagem dos conceitos 
matemáticos.  

Dessa forma, constatamos que a educação matemática na escola pública apresenta grandes 
dificuldades ao inserir as novas tendências, principalmente, a contextualização e a 
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interdisciplinaridade presentes no ENEM, isso é reflexo de uma formação que não está preparando 
devidamente os futuros profissionais. Pois, a valorização do contexto social do discente constitui 
uma necessidade para ampliar os conceitos de maneira que haja a interação professor-aluno e 
facilite a compreensão da matemática, transformando-a interessante e desvinculando a imagem 
de disciplina difícil e sem ligação com o mundo real. 
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