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RESUMO
 
Esse artigo representa um esforço de trazer o que está sinalizado como perspectivas didáticas atuais para o ensino,
mais especificamente para o ensino da matemática no ensino médio, reunindo, recomendações presentes na legislação,
discussões teóricas e por fim, uma analise para sabermos como a contextualização e a interdisciplinaridade tem sido
interpretada ou realizada pelos professores de matemática; e ainda como mobilizam o interesse dos alunos pela
matemática. Estão apresentados também, como os alunos percebem a importância da matemática e como esperam que
seja ensinada. A reflexão teórica desse texto é introduzido por Passos (2006), Charlot (2000, 2005 ) e ainda, pela LDB
(2006); pelos DCNEM(2012) por Santomé (1998),Tufano (2001), Ole Skovsmose  (2001) D´Ambrosio (1989).
Palavras chaves: Ensino Médio; Contextualização; Interdisciplinaridade.

CURRÍCULUM
Este artículo es um esfuerzo para traerlo que está marcado como perspectivas actuales de la educación, más
específicamente para laenseñanza de las matemáticas em la escuela secundaria,recolección, atendendo las
recomendaciones de lalegislación, discusiones teóricas y, por último, um análisis para saber como contextualización y
lainterdisciplinariedad ha sido interpretada o realizado por los profesores de matemática; y también la forma de movilizar
elinterés de los estudiantes a través de matemáticas. También se presentan, ya que los estudiantes perciben la
importancia de las matemáticas en sus vidas y como esperanque se lesenseñe La reflexión teórica de este texto se
introduce por Pasos (2006) Charlot (2000, 2005) y también por la LDB (2006); por DCNEM (2012) por Santomé (1998),
Tufano (2001), OleSkovsmose (2001) D&39;Ambrosio (1989).
Palabras clave: La escuela secundaria; contextualización; lainterdisciplinariedad
 

Introdução
 
Antes de desenvolver os pontos chaves presentes na nossa discussão sobre a didática da matemática, destacamos a
relevância clássica assumida pela didática em geral no que se refere a retratar as questões da prática educativa,
reunindo conjugações pertinentes ao se propor a, analisar, questionar, revelar,  e justificar as relações que envolvem o
processo de ensino e aprendizagem.  Portanto, para realizarmos uma discussão em torno do assunto proposto,
julgamos necessário iniciarmos nos reportando àquestão central de domínio da didática, que é ensinar e aprender,
considerando que todos os outros pontos estão inter-relacionados com esse domínio.
Passos (2006, p.14) afirma que o ensino é mais que uma tarefa, "é um modo de trabalho que reúne elementos
articulados, isto é, o professor, o estudante e o conhecimento".
 É, portanto, uma atividade geradora de interações concretas entre pessoas, e o ensino se manifesta no âmbito dessas
interações humanas. Para a autora, esses elementos são exemplos para constituição dos objetivos didáticos, que é de
dar respostas às necessidades, podem ser de ensinar (professor), que, por sua vez, está diretamente ligada à outra
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necessidade, que é a de aprender (aluno). Desse modo, a autora considera que o ensino e aprendizagem nascem a
partir de uma intencionalidade educativa que não é linear, que responde a um contexto.
Encontramos em Charlot (2000) o sentido ampliado dado ao termo aprender, ressaltando que existem maneiras de
aprender que não consistem em apropriar-se do saber, pois adquirir esse saber mantém também outras relações com o
mundo.
O resultado do saber, segundo Charlot ( 2000), encontra-se na relação do sujeito com seu mundo. Essa segunda
referência aproxima o sujeito em sua relação com o mundo, e o saber nasce no centro dessa relação. Nas duas
referencias dos termos didáticos, ensinar e aprender aparece dentro de uma relação em interação com o contexto.
Considerando essas referencias, é legitimo asseverarmos que a forma de organização do ensino da matemática do
ponto de vista procedimental linear, descontextualizado, como previsto em um modelo tradicional² de ensino, não
responde por si só ao contexto global e complexo em que vivemos, ou seja, aos novos anseios da sociedade atual e
nem tão pouco, ou principalmente, aos dos alunos. No contexto atual esperam-se mediações didáticas que contemplem
o ensino em sintonia com as relações cotidianas e com a vida do aluno.
. 
 
O ensino médio e a matemática na perspectiva legal
 
Optamos por direcionar essa reflexão a partir das mais novas configurações apresentadas nos documentos oficiais para
o ensino médio: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LBB (2006) e as Diretrizes Curriculares para o
Ensino Médio – DCENM (2012).
A partir da promulgação da LDB (2006), o ensino médio é conceituado como um direito social, com finalidades
indissociáveis quanto a: consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos; preparação do cidadão para o
trabalho; implementação da autonomia intelectual e da formação ética; e compreensão da relação teoria e prática.
A ideia que baliza o ensino médio como etapa conclusiva da educação básica para todos e de não reduzir-se a uma
fase preparatória para o ensino superior ou estritamente profissionalizante.  A máxima pretendida na Legislação, é que o
ensino médio deve formar, portanto, cidadãos éticos e autônomos, capazes de compreender os processos produtivos, e,
ao concluírem esse ciclo de ensino, estejam preparados para o trabalho.
Para sua materialização, as DCNEM apresenta o currículo como:
 
Proposta de ação educativa constituída pela seleção deconhecimentos      construídos pela     sociedade,
expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes,
permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o
desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio-afetivas. (BRASIL  2012, p. 2 )
         
Os presentes fins estabelecidos neste marco se constituem em um eixo de referência para as ações educativas a serem
desenvolvidas no interior das escolas. A finalidade descrita no documento aponta para a necessidade da escola refletir
sua ação educativa ao mesmo tempo em que convoca a refletir sobre sua intencionalidade.
Portanto de acordo os documentos, as DCNEM o currículo é organizado em áreas de conhecimento, a saber, que
integram:
 
I – Linguagens; II - Matemática; III - Ciências da Natureza; IV -Ciências Humanas.  § 1º O currículo deve contemplar as
quatro áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade
ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos (BRASIL, 2012, p. 3).
 
De acordo com o documento, as áreas de conhecimento se organizam e interligam disciplinas, mas não as diluem nem
as eliminam. A organização por áreas de conhecimento, não exclui componentes curriculares com especificidades e
saberes próprios construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua
contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e
cooperativos dos seus professores.
O tratamento didático, conforme o MEC e o CNE, é que as propostas de currículos a serem desenvolvidas pelas escolas
devem incluir competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos coerentes com os princípios
pedagógicos de identidade, diversidade e autonomia, e também os princípios de interdisciplinaridade e
contextualização, adotados como estruturadores do currículo do Ensino Médio.
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O viés da Interdisciplinaridade e a contextualização como perspectivas didáticas
 
O princípio da interdisciplinaridade e da contextualização como foi visto, aparecem como propostas a serem realizadas
de forma articulada, como eixo organizador e orientador do novo ensino médio.
Buscamos no artigo de BARBOSA (2004) o debate que ele organiza ao conflitar sobre o sentido ontológico geralmente
usado para o termo “contextualização”. Para o autor, o emprego da contextualização tem lançado aideia de que existem
atividades, a exemplo do ensino da matemática escolar, sem contexto. Portanto, é necessário reconhecer que as
atividades matemática escolar pertencem e já desenvolvem uma relação com o contexto, resta  relaciona-las com a
realidade, com o cotidiano.
O artigo de Wartha, da Silva e Bejarano (2013) reúne contribuições de outros artigos quanto a vasta concepções do
termo contextualização relacionado a recurso didático, alertando-nos sobre a utilização dos termos contextualização e
cotidiano, que muitas vezes são usados como sinônimos.
Ou seja, é verdade que existe uma convocação reforçada nos documentos oficias para a necessidade de ensinar de
forma contextualizada. Porém, é importante considerar que contextualizar não é encontrar aplicações práticas a
qualquer preço, inclusive para o ensino da Matemática. É preciso considerar também particularidades e especificidades
no âmbito de cada disciplina.
Para Tufano (2001, p.41), as formas de contextualizar requerem um estudo prévio dos professores, “a contextualização
é um ato particular e delicado. Cada autor, escritor, pesquisador ou professor contextualiza de acordo com suas origens,
com suas raízes, com o seu modo de ver e enxergar as coisas com muita prudência, sem exagerar.”
A interdisciplinaridade e a contextualização trazem consigo um grande desafio de transformar-se em práticas escolares
efetivas. Pois, além debruçar na superação da hierarquização ou agrupamento dos conteúdos para adequar a realidade
dos alunos, convoca professores a rever e refletir sobre sua prática pedagógica, além das concepções assumidas frente
à questão da contextualização.
A adoção de práticas interdisciplinares direcionadas à educação escolar é defendida por Santomé (1998, p. 125)
quando considera que as diferentes áreas do conhecimento devem “entrelaçar-se, complementar-se e reforçar-se
mutuamente”.  De acordo com o autor, na prática cotidiana esse enfoque dado as áreas do conhecimento contribuem
eficazmente para a construção e reconstrução do conhecimento e dos conceitos, habilidades, atitudes e valores
estabelecidos democraticamente pela sociedade,
A questão do saber matemático, a questão do sentido.
 
Para a questão do saber matemático, a questão do sentido, partimos inicialmente de Charlot (2005) quando afirma que
o desejo deve servir como fonte para que haja uma mobilização para aprender.
Para Charlot (2005) A mobilização¹ nasce no sujeito a partir do sentido encontrado ao apropriar-se de um determinado
saber e do prazer a ser despertado por esse conhecimento. E que o saber matemático é mobilizado, é desejável pelo
aluno, quando investido de sentido do que se aprende e do prazer a ser gerado com esse aprendizado. Concluindo que
aprender nas diversas situações requer: atividade, sentido e prazer e que, a didática deve incorporar essa equação.
Desse modo, passamos a entender também que a escola tem um papel importante na apresentação dos conhecimentos
matemáticos, destacando-os numa relação com as questões de sentido que são essenciais para a vida do aluno.
D´ Ambrosio (2011, p. 15) nos diz que:
 
O aluno, acreditando e supervalorizando o poder da matemática formal perde qualquer autoconfiança em sua intuição
matemática, perdendo, dia a dia, seu "bom-senso" matemático. Além de acreditarem que a solução de um problema
encontrada matematicamente não estará, necessariamente, relacionada com a solução do mesmo problema numa
situação real
 
O saber matemático, segundo esse autor é apresentado na escola pelos seus agentes como um corpo de conhecimento
polido e acabado. Não é, portanto, dada a oportunidade ao aluno de criar, de se relacionar e de se interessar por esse
saber.
Para Skovsmose (2001) a escola deve capacitar os alunos para analisar as informações de cunho matemático na
realidade com os quais se depara aproveitar as questões significativas presentes na sociedade e que os problemas
matemáticos devem ter significados para o aluno. O autor considera que a matemática interfere na realidade e propõe o
ensino de uma matemática crítica que adota uma postura reflexiva diante das informações matemáticas.
No artigo de Lopes (2011 p. 12) apresenta algumas formas de organização das atividades de ensino de Matemática que
considerem a contextualização:
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Através da resolução de problemas, quando o  aluno  poderá realizar tentativas, estabelecer  hipóteses e testá-las,
assim como, validar seus resultados. Outra contribuição vem da ideia de modelagem matemática, que pode ser
entendida como a habilidade de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los
interpretando suas soluções na linguagem do mundo real. Articulada com a essa ideia, tem-se a alternativa de trabalho
com projetos, os quais favorecem a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares, de forma a
integrar os diferentes saberes disciplinares. Porém é importante destacar que o tema a ser estudado deve ser de
interesse do estudante, de forma a promover a interação social e a reflexão sobre problemas que estão em sua
realidade. A utilização da História da Matemática em sala de aula, na perspectiva da recuperação do processo histórico
de construção do conhecimento matemático, pode aparecer como um importante elemento de contextualização dos
objetos de conhecimento que vão entrar na relação didática.
             
As informações matemáticas, o estudo do seu conceito e de sua história e sua relação os demais saberes, se
apresentam como recursos com potencial valor didático de intervenção critica com a realidade cotidiana.
De acordo com D’ambrosio (1989), para que se possa ter uma renovação no ensino da matemática, primeiramente
precisa-se modificar as concepções dos alunos e professores sobre a natureza da matemática, o ato de se fazer
matemática e como se aprende matemática.
 
  População e Metodologia da Pesquisa
 
A pesquisa foi realizada em 2015 com um total de 17 alunos e 05 professores. Sendo 03 alunos de uma escola Estadual
do interior da Paraíba e 14 com alunos do curso integrado de eletrotécnica do Instituto Federal de Sergipe - IFS. Dos 05
professores entrevistados, 01 é professor de uma escola estadual do município de Malta, interior da Paraíba, 02
professor de matemática do IFS, 01 professor que não leciona ainda e 01 professor de uma Escola Estadual de Aracaju.
Vale destacar que os professores e alunos convidados a responderem um questionário atuam em diferentes cenários
institucionais. Os professores responderam quatro questões abertas e os alunos responderam a três questões, também
abertas.
Para a análise das respostas, fez-se necessário transcrever alguns relatos com o objetivo de melhor avaliar aspectos
fundamentais. As entrevistas estão classificadas: PMPB (professor de matemática da Paraíba) PMSE (professor de
matemática de Sergipe) e AMPB (Aluno do ensino médio Paraíba) AMSE(Aluno do ensino médio Sergipe).
  Análise dos Dados
Ao perguntarmos aos professores como mobilizam os seus alunos a se interessarem pela matemática, obtemos
as seguintes respostas:
1. “Trabalhando com metodologias diferenciadas, como, principalmente, jogos, resolução de problemas como
metodologia e TIC’s. Busco abordar os conteúdos com metodologias que tirem a monotonia de uma aula expositiva, na
qual o professor copia no quadro o que considera importante e os alunos, por sua vez, transcrevem para os seus
cadernos” (PEMSE).
2. “Depende do perfil da turma, em alguns casos a maioria dos alunos já entendeu que um bom entendimento de
matemática é fundamental para sua formação intelectual, mas na maioria dos casos a realidade não é essa, nesses
casos procuro primeiro tentar mostrar que a matemática não é um "bicho papão" e que pode ser útil no cotidiano, em
seguida tento apresentar os conteúdos conforme sua construção histórica (nem sempre isso é possível!) e com isso os
alunos podem perceber o que motivou a descoberta e o desenvolvimento do assunto em questão. Outro recurso que
costumo utilizar é a realização de oficinas de resolução de problemas, onde procuro fazer com que os alunos sintam a
necessidade de conhecer determinado assunto para resolver os problemas propostos e daí os alunos se sentem
motivados a aprender para resolver o problema” (PEMSE).
3. “Incentivando-os a observar o mundo a sua volta, de forma que eles percebam que a matemática está presente em
tudo. E seu entendimento facilita a nossa vida cotidiana” (PEMSE).
4. “Inicialmente, mostrando as aplicações práticas da Matemática na vida cotidiana deles, em seguida acredito que é
preciso trabalhar com atividades diferenciadas que possibilitem aos alunos compreenderem melhor o conteúdo
matemático que está sendo abordado, uma vez que uma possível causa para a falta de interesse pode ser justamente o
fato de não conseguirem entender o conteúdo estudado”(PEMSE).
 5. “ A matemática possui um campo de atuação muito abrangente. O tempo de aula é restrito a ponto de não dar tanto
espaço além dos conteúdos. Todavia, em horários opostos pode-se realizar trabalhos que visem um maior empenho,
interesse e motivação para se estudar e aprender realmente a matemática. Na escola em que trabalho, por exemplo,
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temos grupos de estudos referentes a olímpiadas de matemática, cursos de robótica, montagem de cubo mágico e
laboratório de matemática e informática” (PEMPB)”
Os professores respondem que mobilizam seus alunos a se interessarem pela matemática apresentando o seu sentido
e sua relação com a vida cotidiana.  Para Charlot (2000) o saber matemático é mobilizado, é desejável pelo aluno,
quando investido de sentido do que se aprende e do prazer a ser gerado com esse aprendizado.
Nos presentes relatos é possível perceber que os professores tem uma ideia que para mobilizar é preciso apresentar a
matemática de um jeito diferente, tornando-a mais atraentede forma contextualizada com a vida cotidiana.
Na resposta 1, o professor buscar mobilizar o interesse dos alunos pela matemática  abordando “ os conteúdos com
metodologias que tirem a monotonia de uma aula expositiva”.O professor ao buscar um novo jeito de ensinar aos seus
alunos percebe que antes precisa mobilizar estratégias didáticas. A ideia de D’ambrosio(1989) para ocorrer uma
renovação no ensino da matemática, primeiramente precisa-se modificar as concepções dos alunos e professores.
No relato 2 o professor responde que ao perceber que a turma que leciona não chega a escola entendendo a
importância do estudo da matemática, apresenta o conteúdo matemático conforme sua construção histórica, além de
oficinas de resolução de problema. A utilização da História da Matemática em sala de aula, é apontada por Lopes (2011)
como um importante elemento de contextualização dos objetos de conhecimento que vão entrar na relação didática.
 Porém é ressaltado pelo professor que nem sempre é possível desenvolver essa atenção em mobilizar seu interesse.
Na resposta 5 o professor  quando diz que no decorrer das aulas, devido ao tempo não dar espaço além dos conteúdos,
parece entender que  mobilizar o interesse do aluno não é possível no momento em que o conteúdo é visto em sala de
aula.
 
Ao perguntarmos aos professores como ensinam mostrando o sentido da matemática para a vida cotidiana do
aluno obtemos as seguintes respostas:
 

1. “Depende muito do conteúdo que será trabalhado, de forma geral, tento fazer com que os alunos se apropriem
de determinado problema e se sintam responsáveispor resolvê-lo, feito isso é só mostrar como o conteúdo
trabalhado em sala de aula pode ser útil para ajudá-los na resolução. Vale destacar que nem todos os conteúdos
de matemática do ensino básico possuem aplicações efetivas no dia-a-dia, muitos compõem a matriz curricular
com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, nesses o desafio é maior e para dar algum sentido ao seu
estudo procuro sempre trazer uma curiosidade sobre o tema” (PEMSE).

2. “Mostrando que em todas as coisas do dia a dia existe Matemática e também buscar relacionar o conteúdo
trabalhado em sala de aula com objetos que são comuns aos alunos” (PEMSE).

3. “Acredito que o uso das operações básicas está investido no cotidiano de todos. Operar corretamente, seja com
dinheiro ou com objetos geométricos dá certo sentido pois rotineiramente nos deparamos com tais operações.
Para ensinar mostrando sentido devemos inicialmente considerar o universo no qual o aluno está inserido e a
partir dele buscar alternativas de mostrar onde aplicar no cotidiano os temas abordados na sala de aula”
(PEMPB).

Nos relatos em geral, os professores procuram ensinar à matemática relacionando seu conteúdo a vida cotidiana do
aluno. Sendo ressaltado pelo professor 2 que não são todos os conteúdos que tem necessária relação com aplicações
efetivas com o cotidiano. Essa observação feita pelo professor considera a particularidade e especificidade própria da
disciplina. Essa observação corrobora com o estudo prévio nas formas de contextualizar por Tufano (2001) e com as
ideias presentes nas nossas discussões teóricas de que contextualizar não é não é encontrar aplicações práticas a
qualquer preço.
No relato 5 constata-se que para ensinar mostrando o sentido deve-se inicialmente considerar o contexto onde o aluno
está inserido.
 
Ao perguntarmos como a matemática é contextualizada na disciplina de matemática, obtemos as seguintes
respostas:
 

1. “Por meio de situações problemas e atividades que tratem da realidade do aluno, como citado na questão
anterior (as feiras e mercadinhos)” (PEMSE).

2. “Através de oficinas de resolução de problemas, estudo de caso (utilizando uma situação do dia-a-dia onde a
matemática está presente)” (PEMSE).

3. “Através de situações-problemas, envolvendo o assunto dentro da vida do aluno. Mostrando o quanto é
importante à leitura, interpretação. Evitando o máximo cálculo mecânico” (PEMSE).

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/perspectivas_didaticas_atuais_para_a_matematica_no_ensino_medio.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Mesmo não colocando todas as respostas, é quase unânime pelos professores entrevistados, o uso da resolução de
problemaspara considerar a contextualização. A resolução de problema para Lopes (2011) é uma das formas de
organização das atividades de ensino de Matemática que considerem a contextualização, não sendo a única, portanto. 
 
E finalmente, ao perguntarmos em que momento ou em quais momentos a sua disciplina (matemática) dialoga,
conversa com as demais disciplinas, obtemos as seguintes respostas:

1. ”Quando eu cito exemplos do uso da matemática em situações do cotidiano, por exemplo, em Geografia se
estuda localização geográfica, que utiliza matemática, explico como funciona, mas não existe um diálogo direto
entre as disciplinas (professores). Não há projetos na escola que ofereçam a interdisciplinaridade” (PEMSE).

2. “Geralmente há um diálogo com outras disciplinas justamente na hora da contextualização, por exemplo, quando
estudamos RAZÃO (conteúdo normalmente visto no 7º ano do ensino fundamental) uma aplicação direta
e ESCALA que é um conteúdo de Geografia e desenho geométrico, quando estudamos FUNÇÃO
AFIM (conteúdo geralmente visto no 1º ano do ensino Médio) uma apliacação direta é MRU(Movimento Retilineo
Uniforme) que é um conteúdo de Física, existem inúmeros outros exemplos”(PEMSE).

3. < > (PEMSE).“ Ela é a base de todos os outros estudos, de todos os “problemas” e a base da evolução tanto
tecnológica como humana” (AMPB).

4. “É importante para fazer cada tipo de cálculo quando for preciso. Saber fazer as contas das despesas, quanto
posso gastar, economizar entre outros” (AMSE).

5. “ Tudo, pois a matemática está presente em tudo aquilo que fazemos, até nas coisas mais simples que quase
nem percebemos sua presença” (AMSE).

6. “Em primeiro lugar a matemática evoluiu o mundo das tecnologias avançadas, criação de maquina entre outras
coisas, não seria possível ter criado isto tudo sem a interferência da matemática. Ela tem para todos, uma
importância simbólica e real” (AMPB).

Mesmo não colocando todas as respostas a essa indagação, os entrevistados elenca que a matemática é importante
porque tem relação com a vida, por explicar e ajudar a resolver problemas práticos do dia a dia, além de ser base para
outras áreas e para as conquistas tecnológicas.
 
Não se pode aprender sem mudar pessoalmente, porque, se estou aprendendo coisas que têm um sentido, vou mudar
minha visão de mundo, minha visão de vida. Pelo menos um pouco. E se eu estiveraprendendo coisas que não têm 
nenhum  sentido,  não  estou  aprendendo  e,  por  isso,  vou  esquecê-las depois da prova (CHARLOT, 2005, p.71).
 
Outros consideram sua importância para o ingresso na universidade e para realização profissional.

1. “ A importância da matemática para minha vida, eu acredito que seja para o lado profissional, porque no futuro
quero ter um negócio, uma empresa, ou algo do tipo, então, para eu conquistar isso, tenho que estudar, porém
não sou bom em matemática e nem gosto dela” (AMSE).

E ao perguntarmos como à matemática deveria ser ensinada, obtemos as seguintes respostas:
1. “ De forma mais simples e diferente, não só com os alunos e os cadernos, mas usando outras formas de mostrar

a matemática, sem ser menos eficiente” (AMPB).
2. “De forma interativa, de um jeito que todos entendam, de forma simples mesmo, sendo de forma lenta, mas que

todos no final de uma aula tenham um grande desenvolvimento”(AMSE).
3. “Como ela é vista como um bicho de sete cabeças deve ser trabalhada de forma interativa desde o primeiro

contato na escola ”(AMSE).
 

Em geral, todos os alunos entrevistados são da opinião que a matemática deveria serensinada de maneira mais fácil e
de forma simples, clara, interativa, e lúdica. No relato 1 observa-se que a presença de uma metodologia de aula
expositiva ainda é muito presente e em todos os demais relatos representados, o ensino da matemática, não é atrativo,
não é estimulante, não é motivador.

1. “A matemática poderia ser explicada ou ensinada de forma mais divertida, que os professores não usassem
apenas os números, muita coisa enorme e chata e sim objetos, criassem brincadeiras” (AMSE).

Fonte: informações coletadas por meio de um questionário aplicado a 17 alunos em 2015.
Considerações
A interdisciplinaridade e contextualização aparecem como possibilidade didática, nas DCNEM (2012) propondo a
superação do tratamento isolado e fragmentado do ensino, superar o arbítrio da proposição de áreas, ou agrupamentos
de conteúdos, adequando-as às características dos alunos e do ambiente socioeconômico. De acordo esse documento,
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a interdisciplinaridade e a contextualização, ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de
saberes específicos podem possibilitar a reorganização das experiências dos agentes da escola, de forma que revejam
suas práticas, discutam sobre o que ensinam e como ensinam.
Com isso, vimos que os professores parecem entender que para mobilizar o interesse do aluno para estudar
matemática, por exemplo, deve-se ser de um jeito diferente, mais atraente e de forma contextualizada. O aluno tem o
mesmo entendimento, que a matemática deveria ser, embora não seja ainda, ensinada de forma simples, atrativa e
interativa.
Os alunos do ensino médio tem percebido que a matemática não está descolada com a vida, o que em geral se
apresentou na fala dos professores é que ensinam matemática relacionando com a vida.  Outra questão que apareceu
foi o entendimento que não são todos os conteúdos que tem necessária relação com aplicações efetivas com o
cotidiano, que no âmbito da disciplina a particularidades e especificidades a serem preservadas.  Ou seja, os conteúdos
são contextualizados, mas não tem aplicações efetivas em algum momento especifico do conteúdo, portanto,
contextualizar não é não é encontrar aplicações práticas a qualquer preço.
Foi apresentado pelos os professores o uso da resolução de problemas para considerar a contextualização, não
ressaltado outros exemplos, como a modelagem, a etnomatemática. Quanto ao viés interdisciplinar que consiste em
utilizar os conhecimentos de outras ciências para resolver um problema ou compreender um determinado fenômeno
sobre diferentes pontos de vista, na prática não se realiza a contendo, embora não aprofundem essa questão.
Percorremos um itinerário onde as perspectivas didáticas atuais para o ensino apontam para uma convocação de
reorganização na forma de conceber o ensino, para sair do paradigma meramente disciplinar. E a contextualização do
conhecimento matemático em conteúdos de outras disciplinas é uma das formas de mostrar a contribuição desse
conhecimento na leitura dos diversos fenômenos naturais e sociais em que outras ciências se apresentam.
Finalizamos no momento essa etapa, entendo que precisamos ampliar nossas analises para aprofundarmos essas
questões e outras inquietações que surgiram nesse inicio de pesquisa.
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¹ Charlot (2005) utiliza a palavra mobilização em vez de motivação, pois mobilização é um desejo pessoal que
transcende para a realização de atividades, seja ela de qualquer cunho, enquanto motivação é gerado por um ambiente
propício ou por terceiros a fim de mobilizar o indivíduo a algo.
² Conforme Saviani (1991.p.18) “assim, as escolas eram organizadas em forma de classes, cada uma contando com um
professor que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os exercícios que os alunos deveriam
realizar disciplinadamente”. É a esse modelo tradicional que nos referimos.
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