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Objetivos 

 

Matemática como filtro social e direitos da 
aprendizagem 

Conhecimentos necessários ao professor 
para ensinar matemática na Educação Básica 

Inovações Curriculares e Formação de 
professores 

Discutir pressupostos da Base Nacional 
Comum para a área da Matemática  

 



4 

Matemática como filtro social  
 

 
Os alunos têm um desempenho 

insatisfatório em Matemática, pela 
forma árida como que é ensinada e a 
não atribuição de significados. Esse 
fato a faz atuar como filtro social na 
Educação Básica, selecionando os que 
terão oportunidade ou não de concluir 
esse segmento de ensino. 
 

• É necessário reverter esse quadro em 
que a Matemática se configura como 
um forte filtro social 
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Matemática como filtro social e 
direitos da aprendizagem 
 

 

 Premissa:  

  Todo aluno precisa e pode aprender  conceitos e 
procedimentos matemáticos  para compreender a 
realidade e nela atuar. 

 

• Ou seja, ele precisa fazer observações sistemáticas de 
aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, 
estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o 
conhecimento matemático (aritmético, geométrico, 
métrico, algébrico, estatístico, combinatório, 
probabilístico) 
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Direitos da aprendizagem 
 

 

Aceitar essa premissa significa que todo 
aluno da Educação Básica tem direitos de 
aprendizagem. 

Se o aluno tem dificuldades na 
aprendizagem devemos procurar estratégias 
e inovações para serem introduzidas em 
salas de aula. 

Formação básica para a cidadania 
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Matemática  e  Cidadania 
 

 

• Falar em formação básica para a cidadania significa 
refletir sobre as condições humanas de 
sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no 
mundo do trabalho, das relações sociais e da 
cultura e sobre o desenvolvimento da crítica e do 
posicionamento diante das questões sociais. 
Assim, é importante refletir a respeito da 
colaboração que a Matemática tem a oferecer com 
vistas à formação da cidadania.  (PCN – 1998) 



Consequências 
 
 

 
 

1. Investir na Formação de Professores 
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A formação de professores está na 
pauta das discussões 

 

• A literatura nacional e 
internacional tem discutido 
amplamente conceitos e  
propostas para os processos de 
formação de professores – inicial e 
continuada.  
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No Brasil, 

• as mudanças propostas para a Educação 
Básica trazem enormes desafios à 
formação de professores.  

• pode-se dizer que é bastante consensual a 
afirmação: se não houver um grande 
incentivo à carreira do magistério e 
também um investimento significativo na 
formação de professores, dificilmente 
ocorrerão as transformações na educação 
básica que se deseja. 

 



 

A finalidade das licenciaturas é formar 
professores para atuarem na Educação Básica. 
 
Não há dúvida de que para formar um 
professor de uma determinada área ele deverá 
conhecer de forma bastante sólida os 
conteúdos que vai ensinar. É claro que essa 
solidez significa conhecer além do que se vai 
ensinar. 
 
Além, sim, mas em que consiste esse além? O 
quê, o quanto e o como? 



 
A finalidade das licenciaturas é formar professores para 
atuarem na Educação Básica 
 
Não há dúvida de que para formar um professor de 
Matemática ele deverá conhecer de forma bastante 
sólida os conteúdos que vai ensinar. É claro que essa 
solidez significa conhecer além do que se vai ensinar. 
 
Além, sim, mas em que consiste esse além? O quê, o 
quanto e o como? 

Consequências 
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Princípios orientadores  

• A Licenciatura deve ser concebida como uma 
formação inicial na área em que o futuro 
professor irá atuar, numa configuração que 
permita romper com as dicotomias pedagógico-
específico. 

• A identidade dos cursos de Licenciatura em 
Matemática deve estar calcada em sólido 
conhecimento dessa área, concebido como 
visceralmente vinculado ao tratamento 
pedagógico e histórico, com o que se 
configurará uma “Matemática” distinta daquela 
meramente formalizada e tecnicista. 
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A inversão da lógica da organização curricular 

Como conceber para uma licenciatura em 
matemática visando a formação de um docente 
para atuar com competência na Educação 
Básica? 

 

Como conceber cursos de formação continuada  
para atuar com competência na Educação 
Básica de modo a garantir os direitos de 
aprendizagem? 
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Conhecimentos do professor para ensinar 

• conhecimento do conteúdo – conteúdos específicos 
que derivam das disciplinas que compõem a 
Matemática  como ciência e se constituem em 
objetos da cultura matemática.  

• Este conhecimento está ligado à organização dos 
conhecimentos específicos e inclui o entendimento 
de fatos, conceitos, processos, procedimentos, etc., 
ligados aos saberes da disciplina e também à 
compreensão da forma pela qual ocorrem a 
construção, validação e comunicação dos resultados 
desse área do conhecimento. 
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Conhecimentos do professor para ensinar 

• conhecimento pedagógico do conteúdo – trata do 
conhecimento da disciplina voltado para o ensino. 
Trata das formas mais úteis de abordagem das ideias 
e conceitos, que envolvem toda a pluralidade de 
significados dos mesmos, bem como a exploração 
destes conceitos por meio de analogias, exemplos, 
da relação de determinados conteúdos e suas ideias 
com outros temas dentro ou fora da Matemática. 
Trata, assim, das formas de abordar os conteúdos 
fazendo com que sua compreensão seja a melhor 
possível para os alunos. 

 



  

• Em relação a este novo domínio, de forma resumida, 
pesquisadores (Ball, Thames e Phelps) constatam que 
a habilidade para trabalhar com a matemática em 
geral não contribui significativamente para os 
conhecimentos e habilidades necessárias ao ensino 
das matemáticas.  

• A formação de professores deve ocorrer de modo a 
enfatizar não em “o quê” os professores precisam 
saber, mas no “como” os professores precisam 
conhecer seus conteúdos específicos e em “como” e 
“quando” os professores precisam usar esse 
conhecimento na prática. 



  

• Assim o conhecimento aprofundado de matemática 
não garante, por si só, os saberes necessários para se 
ensinar a matemática. Muitos assumem que, em 
matemática, quem conhece com propriedade a 
matemática “superior” também conhece a 
matemática “básica”, porém isso não implica que 
domine os saberes necessários para ensinar essa 
matemática básica. Estão em jogo conhecimentos 
que permitem desenvolver e organizar situações de 
aprendizagem para ensinar os conteúdos da 
matemática elementar na escola básica de forma 
significativa. 



Envolve por exemplo: 

• a análise de erros e daquilo que – do ponto de vista 
da matemática – facilita ou dificulta uma tarefa 
proposta; 

• o uso de abordagens “não padrão” que podem 
funcionar em determinadas circunstâncias; 

• a explicação de procedimentos e do “porquê” de os 
algoritmos e as técnicas ensinadas funcionarem.  

 

Professores devem saber justificar os procedimentos 
que ensinam, ter formas de prover significados aos 
tópicos estudados e ter explicações e ilustrações para os 
conceitos que abordam; 

 

Conhecimento do Conteúdo Especializado 



Envolve por exemplo: 

• a formulação de questões que permitam vincular 
concepções prévias dos alunos a novos objetos a 
serem abordados;  

• identificar e caracterizar as normas sociais, bem como 
as normas matemáticas dominadas pelos alunos, que 
regulam os processos de comunicação em sala de 
aula. 

Conhecimento do Conteúdo Especializado 



• Refere-se ao fato de que muitas das tarefas dos 
professores requerem o planejamento de atividades 
para o ensino.  

• Nesta tarefa estão envolvidas escolhas sobre como 
iniciar a abordagem de um tópico, quais são as 
tarefas iniciais e como elas levam sequencialmente a 
um aprofundamento em relação aos conhecimentos 
sobre determinado objeto matemático.  

• O “conhecimento do conteúdo e do ensino” envolve 
uma avaliação das vantagens e desvantagens de 
certas abordagens e representações e diferentes 
métodos e procedimentos que melhor se adéquam a 
cada situação.  

 

Conhecimento do conteúdo e do ensino 



 

• André tinha 4 bolinhas de gude e ganhou 7 de seu 
primo. Quantas bolinhas André tem agora? 

• Bernardo tinha algumas bolinhas de gude. Perdeu 4 
bolinhas no jogo e agora tem 7. Quantas bolinhas de 
gude Bernardo tinha antes? 

• Caetano jogou duas partidas de bolinha de gude. Na 
primeira partida, ele perdeu 4 bolinhas. Ele jogou a 
segunda partida. Ao todo, ao fim das duas partidas, 
ele ganhou 7 bolinhas. O que aconteceu na segunda 
partida? Ganhou ou perdeu bolinhas? Quantas?  

 

EXEMPLOS 



Como podemos ensinar logaritmos? 



Como podemos ensinar logaritmos? 



Analisando o gráfico, existe um tempo "t" em 
que o valor do carro seja de 5000 reais? Este 
valor de "t" pertence a que intervalo? 
 
Utilizando a função dada, tente calcular o valor 
de "t", para que o valor do carro seja de 5000 
reais.  
 
 
A equação exponencial a ser resolvida é:  
0,9t = 0,5. 

 



A equação exponencial a ser resolvida é:  
0,9t = 0,5. 
 
 
Há um processo de resolução que consiste em 
transformar essa equação, obtendo 0,9 e 0,5 
como potências de uma mesma base, no caso, a 
base 10. 

 



Em síntese, discutir a formação de professores pressupõe 
certamente também discutir os currículos prescritos para 
a Educação Básica. 
 
Embora esses dois temas mantenham estreita relação 
entre si, nem sempre eles têm sido discutidos de forma 
articulada. 

 

Conhecimento do Currículo 



Parâmetros Curriculares Nacionais. 
 
Currículo do Estado de São Paulo (Cadernos do Professor 
e Cadernos do aluno). 
 
Base Nacional Comum Curricular – BNCC  
 

 

Conhecimento do Currículo 



 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC  
 

 

EM DISCUSSÃO 



O que é Base Nacional Comum?  
Essa Base seria um currículo? 

 
• Na Constituição de 1988 indica-se que deverão ser 
fixados conteúdos mínimos em todo o território 
nacional. 
 
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 
nacionais e regionais. 
 

 



O que é Base Nacional Comum?  
 
•LDB de 1996 utiliza o termo base nacional comum, 
sobretudo no artigo 26: 
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 
uma Base Nacional  Comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por  
uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 
da clientela. (grifo nosso). 
 
 
 

 



O que é Base Nacional Comum?  
Essa Base seria um currículo? 

 
Art. 3º . O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios:  
III.  pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;  
 
 
 

 



As Diretrizes Curriculares Nacionais detalham 
efetivamente essa Base, que também é 
referenciada na lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014 que aprova o Plano Nacional de Educação – 
PNE e dá outras providências.  
Segundo essa lei, os direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento deverão 
configurar a BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR.  
 
 

 



1988 

1996 

1997 a 
2000 

2008 a 
2010 

2010 

2002 a 
2012 

2012 e 
2013  

2014 

2014 

• Constituição Federal – Conteúdos Mínimos  

• LDB (Lei 9394/1996) - BNCC 

• PCN 

• Currículo em Movimento e Indagações sobre o 
Currículo 

• 1ª CONAE   

• Diretrizes Curriculares  

• PNAIC e PNEM 

• 2ª CONAE  

• PNE (Lei 
13.005/2014) 

BNC

C                            LINHA DO TEMPO 



Quero discutir a dupla face da construção e 
adoção de uma BNCC 
 
1) Face positiva: o aspecto da universalidade 
da educação com a perspectiva da autonomia 
que acentua as diferenças do humano, das 
relações e do processo formativo. 
2) Face negativa: problematiza essa BNCC em 
formulação, destacando contradições e/ou 
insuficiências, (que podem ser superadas) as 
quais justificariam sua polêmica e suposta 
ilegitimidade. 



POR QUE DIZER SIM À PROPOSTA DE UMA BNCC? 
Pergunta norteadora: 
• O que consideramos necessário ensinar a todas 
crianças e jovens brasileiros que frequentam nossas 
escolas? 
 
Dito de outro modo... 
 
• Do que não podemos abrir mão no processo de ensino 
e de aprendizagem para a formação de todas as crianças 
e jovens, independentemente de classe social do lugar 
onde moram? 
 

 



POR QUE DIZER SIM À PROPOSTA DE UMA BNCC? 
Dentre as inúmeras críticas feitas à BNCC: 
• um modelo de currículo brasileiro não poderia ser 
pensado sem a consideração dos contextos. 
 
• a ideia de escola atual não poderia ter pretensões 
 universais. 
 
• não contempla pesquisas na Educação Matemática 

 



POR QUE DIZER SIM À PROPOSTA DE UMA BNCC? 
Defesa: 
- Conceito de universalidade: justamente o aspecto 
inegociável da educação. 
 
Pressuposto: 
- Temos um ideal civilizatório: a escolarização. 
- A escola é a expressão do nosso ideal de sociedade e 
humanidade. 



POR QUE DIZER SIM À PROPOSTA DE UMA BNCC?  
Por que  entendemos que todas as crianças precisam 
passar pela escola? 
 
Voltando a nossa questão do filtro 
 
Porque - consideramos que há, nela, algo de muito 
valoroso que toda pessoa precisa aprender e vivenciar, 
apesar de suas idiossincrasias individuais ou do 
grupo ao qual pertence. 



Isso nós fazemos considerando diversidade, 
pluralidade, contingência, singularidade... 
 
Mas também... 
- definindo diretrizes, normatizações, coordenando 
ações, estipulando objetivos, construindo 
metodologias, conduzindo processos, idealizando 
modelos 
-Eis o dilema da BNCC 
-O dilema da escola: entre o particular e o universal 



A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR deve ter foco 

nos conhecimentos, habilidades e valores essenciais que 

todos os estudantes têm o direito e devem aprender para 

seu pleno desenvolvimento da sociedade. 

 

Há um consenso sobre quais são esses conhecimentos, 

habilidades e valores entre os educadores? Entre os 

diversos setores e grupos da sociedade? 

 

Logo não existe neutralidade nesse processo ... 

 
 



A partir do definido na BASE as secretarias de educação 

de estados e municípios, as unidades escolares e os 

professores da Educação Básica em todo o país, 

organizarão seus currículos, indicando métodos e 

percursos de aprendizagem de seus alunos, considerando 

as peculiaridades locais – demandas e necessidades.  

 

 
 

 



BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

Áreas do conhecimento: 

1. Linguagens: Língua Portuguesa; Língua Estrangeira 

Moderna, Arte e Educação Física. 

2. Matemática. 

3. Ciências da Natureza: Ciências, Física, Química e 

Biologia. 

4. Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia – (Ensino Religioso) 

 



Base Nacional Comum Curricular 

 
Uma questão que tem surgido, nos debates que tenho 
participado com educadores em geral:  

 
  Porque a  Matemática deve constituir uma área 

 com  identidade própria e não é incluída na área de 
 Ciências da Natureza? 

     Porque a Matemática não está incluída na área de 
 linguagens? (esse questionamento tem sido com  menor 

frequência). 
 
 

 



Apesar, por exemplo,  da aproximação histórica da 
Matemática e Física existem diferenças significativas entre 
elas - entre a Matemática e as Ciências da Natureza 
 
A Matemática é também uma linguagem. 
 
O acesso ao objeto matemático: por meio dos registros 
de representação. 

 



A incorporação da Matemática tanto pela área de Ciências 
da Natureza quanto pela área de Linguagens pode 
suprimir o fato de que, mesmo tendo as características de 
uma linguagem e sendo especialmente importante e 
adequada para a expressão cientifica, a Matemática 
apresenta um universo próprio.   
As ideias matemáticas e seus objetos são fundamentais 
para a expressão pessoal, a compreensão de fenômenos, a 
construção de representações significativas e 
argumentações consistentes nos mais variados contextos, 
incluindo-se as Ciências Humanas. 



Como foram constituídas as equipes de elaboração?  

As equipes são compostas por  
 professores universitários envolvidos com a questão 

curricular, em geral ligados a Programas de Pós-
Graduação; 

 professores de secretarias estaduais e municipais;  
 professores da Educação Básica que estão atuando 

em sala de aula. 
A equipe geral contou com 116 professores de todos os 
estados brasileiros 
Matemática (13 professores) – Amazonas, Rondônia, 
Tocantins, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Espirito 
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 
 
 

 



Números da Consulta pública (1ª versão) 
 
Total de contribuições postadas: 12.226.510  
Contribuições para cada área:  
• Linguagens: 5.534.288 
• Matemática: 1.709.065 
• Ciências da Natureza: 1.657.482 
• Ciências Humanas: 2.599.153 
 
Contribuições para a Educação Infantil: 376.391 
 
Essas contribuições foram analisadas (UnB e PUC-Rio) em 
duas etapas: recebidas até 15/12/2015 e as recebidas até 
 
 

 
 



 Professores, não-professores, escolas, 
instituições (universidades, sociedades 
científicas, escolas, associações): 302.974 

 Total de professores: 208.251 
 Número de respostas dadas às perguntas sobre 

clareza e relevância dos objetivos de 
aprendizagem:  23.752.762. 

 Número de modificações propostas nos 
objetivos de aprendizagem  apresentados: 
157.442 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br 
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 MEC também valeu-se de leitores críticos. 
 
 Equipes também se deslocaram para os 

diferentes centros e instituições que 
promoveram encontros para discutir a BNCC.   
 

 Relatórios analíticos das contribuições, 
pareceres dos leitores críticos e diretrizes da 
revisão do documento preliminar 

 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br 
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Leitores críticos da primeira versão preliminar 
ADAIR MENDES NACARATO 
ALCILEA AUGUSTO 
CÁRMEN LÚCIA BRANCAGLION PASSOS 
CRISTIANO ALBERTO MUNIZ 
IOLE DE FREITAS DRUCK 
MARIA ALICE GRAVINA 
PAULO CEZAR PINTO CARVALHO 
CELIA MARIA CAROLINO PIRES, EDDA CURI pela Fundação 
Lemann 
PHIL DARO, redator dos padrões curriculares de 
Matemática dos Estados Unidos 

 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br 
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Associações científicas 

 Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM 

 Sociedade Brasileira de Matemática – SBM  

 Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA  

 Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e  

Computacional – SBMAC 

 Associação Brasileira de Estatística – ABE  

 
Estiveram presentes em sessões de trabalho e não 
apenas por meio de pareceres. 

 



NA BNCC os objetivos de aprendizagem estão organizados em 5 

Unidades de Conhecimento ao longo dos 12 anos da Educação 

Básica:  

 Geometria 

 Grandezas e Medidas 

 Estatística e Probabilidade 

 Números e Operações 

 Álgebra e funções 

 

 

 



O COMPONENTE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
  
  Essas unidades de conhecimento são contempladas 
 em cada ano do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 
 
       Essas unidades de conhecimento, no Ensino Médio, 
 são contempladas em cada uma das cinco Unidades 
 Curriculares (não mais por anos) em que se organizam 
 os objetivos de aprendizagem.  
       Em cada uma das cinco unidades curriculares o   
 desenvolvimento do componente Matemática, recebe 
 uma ênfase diferente, dependendo do avanço na 
 etapa, buscando garantir que os estudantes 
 desenvolvam raciocínios cada vez mais sofisticados ao 
 longo dos três anos do EM. 
 



 
 



 
 



Algumas inovações: probabilidade e estatística nos 12 
anos da Educação Básica 
Probabilidade no EF: 
1º ano: Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como, 
“acontecera com certeza”, “talvez aconteça”, “é impossível 
acontecer”, entre outros, em situações do cotidiano do/a 
estudante. 
2º ano:Classificar resultados de eventos cotidianos 
aleatórios como “prováveis”, “pouco prováveis”, 
improváveis”. 
3º ano: Identificar, em eventos familiares aleatórios, a 
variação dos resultados possíveis, como, por exemplo, o 
conjunto de respostas possíveis para uma pergunta, os 
resultados possíveis em sorteio.. 
 
 



Probabilidade no EF: 
 
4º ano: Identificar, dentre eventos cotidianos, aqueles que 
têm maior chance de ocorrência de modo a reconhecer 
características de resultados mais prováveis, sem recorrer a 
quantificação. 
 
5º ano: Apresentar todos os possíveis resultados de um 
experimento aleatório, indicando se esses resultados são 
igualmente prováveis ou não. 
 
 



ÁLGEBRA E FUNÇÕES  nos anos iniciais do EF: 
A unidade da Álgebra, nessa etapa, está associada a 
capacidade de identificar atributos e regras de formação 
de sequências, uma das primeiras evidências de 
organização do pensamento. Pode-se também reconhecer 
mudanças e relações, primeiros indícios da ideia de função. 
1º ano: Acrescentar elementos ausentes em sequências 
ordenadas de números naturais, objetos familiares, 
figuras ou desenhos de acordo com regras preestabelecidas 
e explicitadas. 
4º ano: Identificar grupos de números para os quais as 
divisões por um determinado número resultem em restos 
iguais, para perceber que há regularidades nas divisões 
com resto, contribuindo para o desenvolvimento da 
habilidade de calculo mental. 
 



ÁLGEBRA E FUNÇÕES  nos anos iniciais do EF: 
 
4º ano: Compreender que uma igualdade não se altera 
quando se adiciona ou se subtrai um mesmo numero em 
ambos os lados da igualdade, para construir a noção de 
equivalência. 
 
5º ano: Compreender que uma igualdade não se altera ao 
se adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir ambos os lados 
da igualdade por um mesmo número, para construir a 
noção de equivalência.  
 
 



ÁLGEBRA E FUNÇÕES  nos anos finais do EF: 
7º ano: Resolver e elaborar problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade direta e inversa entre duas 
grandezas em contextos significativos. 
9º ano: Reconhecer função como uma relação de 
dependência entre duas variáveis que pode ser 
representada nas formas algébrica e gráfica, utilizando essa 
noção para analisar e compreender situações que envolvem 
relações funcionais entre duas variáveis. 
9º ano: Resolver e elaborar problemas que envolvam 
relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas 
ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes 
proporcionais e taxa de variação, em contextos 
socioculturais, ambientais e de outras áreas. 
 
 



Fala de um parecerista: 
Na minha opinião, o documento da Base Nacional 
Curricular Comum é um bom ponto de  
partida. Para que ele tenha sucesso na sua proposta de 
mudança, ele deverá ser acompanhado de documentos 
adicionais, que apóiem a elaboração de currículos pelos 
sistemas educacionais.  
 
Ao mesmo tempo, é fundamental que haja material 
didático elaborado de acordo com as novas  
diretrizes.  
Ações para fomentar a reformulação dos livros-texto 
devem, simultaneamente, ser empreendidas. Vejo à frente 
um período bastante longo até que as ideias contidas no  
documento possam ser tornadas realidade.  
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