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Resumo: A pesquisa buscou compreender de professores de matemática que lecionam em uma escola do campo 

as concepções sobre contextualização, nos que diz respeito à relação entre o ensino de matemática e a realidade 

do campo. Os dados mostraram que há problemas nas formações desses professores tanto com relação ao 

conteúdo, quanto á discussão sobre os princípios da educação do campo, o que deixa o tema da contextualização 

compreendido de maneira superficial. Mostramos que de acordo com Wittgenstein essas realidades entendidas 

como jogos de linguagem, precisam ser entendidas como afastadas, e não imediatamente ligadas. Isto se mostra 

em falas dos próprios professores quando entendem que alguns conteúdos são de difícil contextualização.  
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1. INTRODUÇÃO    

Documentos oficiais e autores, como Paulo Freire e Miguel Arroyo, revelam que os 

sujeitos do campo têm o direito na educação de ter a singularidade do campo reconhecida, e 

assim, os sistemas de ensino devem promover as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região. Esta ideia é representada “Referências Nacionais 

para uma Educação do Campo” (BRASIL, 2005) pelos princípios de valorização e 

contextualização da realidade local campesina.  

Nesse sentido, a educação matemática deveria ser pensada nos contextos de uma 

Educação do Campo e para os indivíduos do campo. Nesse ponto, os PCN de matemática 

defendem a relação dos conteúdos matemáticos com as realidades em que estes são ensinados, 

e não é diferente com o conteúdo de matemática na realidade do campo. Neste sentido, a 

educação matemática deveria servir para que se pense nos conteúdos matemáticos na 

perspectiva de valorizar o contexto do campo.   

Este projeto de pesquisa pretendeu analisar concepções de professores sobre processos 

de contextualização nas aulas de matemática, a partir da realidade do campo. Assim, foi 

necessário analisar as formas como a realidade do campo e o campo formal da matemática 

podem se relacionar nas salas de aulas. Para isso compreendemos que é fundamental ouvir e 

observar o que dizem os professores de matemática que ensinam no campo, analisarmos falas 

e discursos dos professores, por meio de entrevistas e observações de aulas.  

A pesquisa foi realizada com 3 professores de matemática da Escola Paraíso da Infância, 

na Vila Pajé, Jacundá. Esta escola procura construir sua identidade fundamentada nos princípios 

da educação do campo e de acordo com as leis educacionais em busca de transformar as 

condições educativas vigentes em condições formativas dos sujeitos do campo.  

Tomamos como referencial teórico Wittgenstein, que analisa diferentes realidades, 

como diferentes jogos de linguagem. Alguns estudos recentes, utilizando a filosofia de 

Wittgenstein, tem problematizado a contextualização da realidade no ensino de matemática na 

educação de modo geral, tem revelado problemas de um ensino que supervaloriza a realidade 



em detrimento de conteúdos, muitas vezes fundamentais, por se tratar de contextos diferentes 

que se referem a jogos de linguagem distintos.  

Objetivo Geral: Analisar as perspectivas de professores do campo que ensinam 

matemática sobre as relações entre os contextos do campo e do conhecimento matemático 

formal.  

Objetivos específicos: 

Analisar concepções de professores sobre a prática da contextualização no ensino de 

matemática no campo;  

Verificar pelas falas e observações de aulas, possibilidades e limitações da 

contextualização na matemática, na educação do campo;  

Identificar como as relações entre diferentes realidades podem ser discutidas como a 

relação entre jogos de linguagem, na perspectiva de Wittgenstein, o que suscita que muitos 

problemas existentes nessa relação são problemas de linguagem.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada na escola municipal do ensino fundamental Paraíso da Infância, 

localizado na Zona Rural, na comunidade Vila Pajé, no munícipio de Jacundá. Foram 

observados e entrevistados 3 professores de matemática, um concursado e dois contratados. 

Nenhum tem formação específica em matemática. O professor concursado tem formação em 

pedagogia com especialização em educação do campo, aqui denominaremos ele como 

Professor 1. Um dos contratados está cursando matemática e o outro está cursando educação 

do campo, respectivamente denominaremos Professor 2 e Professor 3. As turmas analisadas são 

do 6º ao 9º ano. O 6º e 7º ano tem 14 alunos cada turma, o 8º ano tem 10 alunos e o 9º ano tem 

11 alunos. Todos os alunos são da comunidade ou comunidades próximas que não possuem 

escolas, ainda na zona rural de Jacundá.  

Buscamos perceber como os professores de matemática realizam a contextualização em 

suas salas de aula. Em seguida foram realizadas entrevistas com os professores sobre as suas 

formações e suas concepções a respeito dos princípios da educação do campo, focando na 

contextualização. Após as observações foram realizadas discussões e uma análise inicial dos 

dados coletados, buscando relacionar com a parte teórica inicialmente apresentada e discutida, 

e após o término das coletas foram novas discussões, análises baseadas nos dados e na teoria. 

Nessa fase final, buscamos categorizar os dados no intuito de poder mostrar uma percepção das 

realidades de ensino de matemática, quanto à contextualização, nas localidades investigadas.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os dados das entrevistas revelam que a matemática é considerada uma disciplina difícil, 

não só por alunos, mas também por professores, que revelam que precisam conhecer mais para 

poder “dar uma aula melhor”, ou seja, não é apontado como problema, apenas a questão 

pedagógica ou didática, mas da relação com o conteúdo matemático em si. Isso se relaciona 

com a falta de formação específica dos professores.   

Isto nos leva a refletir sobre a formação dos mesmos, pois muitas vezes os professores 

não dominam os conteúdos matemáticos, e assim sentem dificuldades em trabalhar com seus 

alunos. Conhecendo o conteúdo em formas mais desenvolvidas, o professor talvez poderia 

pensar em possibilidades didáticas que permitam uma melhor aprendizagem, pois ele buscará 

ensinar conceitos e não apenas aplicar exercícios. É necessário que na graduação o formando 

possa ser levado a buscar desenvolver esta visão panorâmica e profunda da teoria e de 



conteúdos, com o acesso às relações do ensino de conteúdos matemáticos superiores com 

conteúdos mais básicos.   

Schimtz (1988), com base na filosofia madura de Wittgenstein, defende a ideia de que 

compreender uma proposição matemática é saber o que podemos fazer com ela, quais são as 

regras que foram aplicadas para sua determinação e que gênero de cálculo pode ser conduzido 

a partir dela, ou seja, compreender conteúdos matemáticos é muito mais do que apenas saber 

resolver algumas questões aprendidas pelo exercício, é compreender todo o arcabouço teórico 

que envolve tal conteúdo.  

Acrescenta-se ao problema da formação quanto à compreensão do conteúdo matemático 

para a escola em que se deu a pesquisa, a necessidade de que os professores devem relacionar 

os conteúdos à realidade local, e isto não é tão claro aos professores em suas formações, mesmo 

aqueles que fizeram ou fazem educação do campo, isto é, muitas vezes a contextualização 

aparece muito mais como um discurso. 

As aulas de matemática se desenvolviam a partir da exposição do conteúdo pelo 

professor, no quadro e através do livro didático. As observações mostraram que as tentativas 

de contextualização geralmente não se referem à realidade local da Vila Pajé, e quando fazem 

os professores citam aspectos superficiais, como a área da sala em um exemplo de geometria. 

A contextualização aparecia em formas de problemas escritos, que se juntavam a outros tipos 

de problemas, que não eram relacionados à localidade, além de exercícios de cálculos diretos, 

do tipo “calcule”, “resolva” ou “efetue”. Notou-se que havia trabalho com problemas 

contextualizados, mas que eram uma parte da atividade didática e não o tema gerador da aula. 

A partir de análises das entrevistas realizadas podemos nos aprofundar sobre as 

concepções dos professores a respeito da relação com o conteúdo matemático, a realidade local 

e a contextualização. Quando perguntados sobre o que pensam ser contextualização, os 

professores entendem ser “trazer a realidade para a sala de aula”, em outras perguntas dão a 

entender o mesmo sentido, o que se relaciona com a percepção de Knijnik e Duarte (2012) 

quando defendem que este discurso está presente na concepção dos professores. As autoras 

defendem a valorização do saber dos sujeitos do campo, mas entendem que as realidades do 

campo e a da sala de aula são realidades diferentes.  

Wittgenstein cunhou um conceito denominado jogos de linguagem, que são quaisquer 

contextos de práticas humanas. Para Wittgenstein (1999), nossas práticas são linguísticas e são 

regidas por regras convencionais, isto é, criadas arbitrariamente pela humanidade na história, 

mas que se cristalizam como proposições necessárias. Estes jogos de linguagem se entrelaçam 

de diferentes formas, e não há uma essência que perpassa todas as realidades (ou jogos de 

linguagem), assim como não há um fundamento semântico ou ontológico que gera nossas 

regras. Assim, compreendemos que o jogo de linguagem campesino, não tem uma essência em 

comum com o jogo de linguagem da matemática, mas tais relações precisam ser desenvolvidas, 

e por isso, tais relações precisam ser muito bem compreendidas.   

O que essa pesquisa revelou de novo é que mesmo que o discurso de se trazer a realidade 

para a sala de aula esteja presente tanto nas tentativas em sala de aula quanto em respostas a 

determinadas perguntas, os professores percebem que há problemas no próprio discurso 

relacionados às dificuldades presentes em alguns conteúdos de matemática, ou seja, de que não 

é simples contextualizar tudo na matemática, e isto é relacionado tanto à formação deles, que 

eles compreendem ter sido deficiente quanto à compreensão do conteúdo, mas também é 

considerado inerente ao conhecimento matemático.   

O professor 1 e uma resposta ressalta que há conteúdos “mais complexos”. Os 

professores entendem que há determinados conteúdos que não são contextualizáveis de forma 

imediata, principalmente os relacionados à álgebra, mas também entendem que mesmo estes 

não devem ser preteridos na educação do campo. Quando perguntado se é possível 



contextualizar conteúdos da álgebra, o professor 2 considera possível e oferece o exemplo em 

sistemas de equações, usando a realidade de quem cria porcos e galinhas, mas admite que há 

partes que são mais complicadas, principalmente quando se solicita ao professor para explicar 

como contextualizaria determinados conteúdos, como operações com polinômios.   

4. CONCLUSÃO  

Apesar da Educação do Campo solicitar a contextualização a partir da realidade, esta 

pesquisa mostra que esta não é uma tarefa tão simples, devido à formação dos professores que 

é deficitária na compreensão do conteúdo e na discussão sobre os princípios da educação do 

campo. Nesse sentido, fica claro que o discurso da contextualização é forte entre os professores, 

mas ao mesmo tempo os mesmos revelam dificuldades em pôr em prática esse princípio.  

 A pesquisa mostra que é preciso aprofundar mais o debate sobre o ensino de 

matemática e é imprescindível discutir sobre o ensino dos conteúdos matemáticos em si, 

visando compreender como deve ser o ensino e como ocorre a aprendizagem desses 

conhecimentos a partir da compreensão dos objetos matemáticos, considerando seus diversos 

contextos, como é o caso da educação do campo.   

5. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES  

BRASIL. MEC. Referências para uma política nacional de educação do campo: caderno de subsídios. Brasília: 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo. M. N. 

Ramos, T. M. Moreira & C. A. dos Santos (coordenação). (2ª Ed.). C. BRASÍLIA. DF: MEC/SECAD, 2005.  

  

KNIJNIK, Gelsa; DUARTE, Cláudia G. Entrelaçamentos e dispersões de enunciados no discurso da Educação 

matemática Escolar: um estudo sobre a importância de trazer a "realidade" do aluno para as aulas de matemática. 

Boletim de Educação Matemática (UNESP. Rio Claro. Impresso), v. 23, p. 863-886. 2012.  

 

SCHMITZ, François. Wittgenstein, la philosophie et les mathématiques. Paris: PUF, 1988.  

  

VALLE, Valdinete A. S.; FALCHETTI, Eloidi. Matemática do campo: ensinando geometria utilizando o 

cotidiano do campo. Revista Eventos Pedagógicos, v.3, n.3, p. 474 - 483, Ago. – Dez. 2012.  

  

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas (IF). Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Nova 

cultural, 1999 (coleção os pensadores).  

 


