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LEITURA CRÍTICA DO DOCUMENTO DE MATEMÁTICA NA BNCC 

Iole de Freitas Druck – IME/USP 

 

I – SOBRE A COERÊNCIA DO DOCUMENTO GERAL DA MATEMÁTICA COM OS PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES, COM OS TEMAS INTEGRADORES DO DOCUMENTO PRELIMINAR DA BNCC 

E COM OS DOCUMENTOS DAS DEMAIS ÁREAS 

 

 A finalidade desta leitura crítica é fazer uma análise aprofundada do documento da 

área de Matemática a partir do roteiro encaminhado pela SEB. Porém, sentimos a necessidade 

de situar inicialmente a apresentação e a organização do documento geral da área de 

Matemática no interior do documento preliminar da BNCC, ou seja, de analisar a coerência 

deste com os demais textos que compõem a proposta do MEC. Tal análise nos fez constatar 

importantes discrepâncias, o que originou a formulação deste item introdutório. Aqui, 

portanto, não fazemos uma análise abrangente e sistemática da proposta em consulta pública, 

como um todo, nem discutimos o mérito dos demais documentos que a integram. Aqui 

pretendemos unicamente apontar a quase ausente sintonia dos textos da Matemática com os 

Princípios Orientadores e com os Temas Integradores constantes da BNCC, ao contrário dos 

textos das outras áreas. No que segue discutimos discrepâncias importantes com os demais 

documentos, observadas tanto nas apresentações da área como na formulação de objetivos 

gerais e específicos da Matemática para os Ensinos Fundamental e Médio. 

 Nas apresentações das áreas de Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências 

Humanas, a partir da descrição das especificidades de suas temáticas e dos modos de 

produção dos respectivos conhecimentos, cada uma delas, e seus componentes, fornecem 

explicitamente razões pelas quais os temas integradores perpassam seus objetivos gerais de 

aprendizagem e como contemplam, para além da dimensão cognitiva, as dimensões política, 

ética e estética da formação dos estudantes, como é dito na página 16 da BNCC.  No entanto, o 

documento da área de Matemática, para além da dimensão cognitiva, apresenta quase 

somente afirmações genéricas e vagas (algumas já esvaziadas de significado pelo uso repetido 

em contextos diversos), por não incluir uma discussão, minimamente clara e abrangente, 

sobre: as características do conhecimento matemático, sua especificidade como produção 

humana e o significado e importância do seu uso na vida cotidiana das pessoas, nas práticas 

sociais e do trabalho, na cultura, nas ciências e na tecnologia, entre outros aspectos relevantes 

para a formação da cidadania (ver anexo I desta leitura crítica). De fato, o texto não traz 

elementos suficientes de modo a caracterizar qual possa ser a contribuição específica da 

matemática escolar para a formação humana integral dos estudantes. Nele não há uma 

explicitação sobre qual seja a própria natureza do modo de produção da ciência e de seus 

objetos de estudo, nem é feita uma discussão orgânica e abrangente do que possa ser uma 

abordagem epistemológica dos objetos deste conhecimento no seu ensino, elementos teóricos 

essenciais para embasar adequadamente o papel próprio da área na Educação Básica. Na 

verdade, na redação da apresentação da Matemática assumem-se pressupostos em demasia, 

ou melhor, frequentemente a argumentação se apoia em concepção prévia implícita sobre a 

natureza desta ciência, o que torna o texto passível de muitas interpretações, eventualmente 
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díspares das intenções pretendidas. Por consequência, o documento não constrói uma lógica 

interna coerente de discurso capaz de esclarecer, da forma inequívoca, ampla e convincente 

que seria desejável, o papel que a área, articulada com as demais, deve assumir para a 

garantia dos doze direitos de aprendizagem citados nos Princípios Orientadores iniciais da 

BNCC. Tampouco é perceptível uma proposta nítida de articulações possíveis com as demais 

áreas ou com os temas transversais, no sentido de favorecer uma efetiva contribuição da 

Matemática para o desenvolvimento das dimensões política, ética e estética na formação dos 

estudantes, o que, como indicado acima, as demais áreas contemplam em seus documentos. 

Tudo isso nos parece constituir-se em falha grave, já que, em situação de formação 

continuada, muitos professores de Matemática costumam declarar insegurança sobre como 

fazer tais articulações e demandam ajuda especial sobre essas questões.  

 Em resumo, o documento não evidencia uma concepção bem definida sobre como 

desenvolver práticas escolares que favoreçam a formação integral dos estudantes prevista na 

legislação sobre a Educação Básica em vigor. Do Anexo I constam comentários sobre o texto A 

área de Matemática, onde os exemplos de ocorrências das ambiguidades ou insuficiências 

neste documento apontadas anteriormente são analisadas com mais detalhes. 

 A seguir focaremos na comparação dos textos de apresentação das outras áreas 

com o da Matemática, para aprofundar as justificativas das incoerências indicadas 

anteriormente quanto a: caracterização das áreas; redação dada aos objetivos gerais das 

áreas; eixos organizadores dos Objetivos de Aprendizagem para os anos escolares. 

 

I.A) Quanto à caracterização das áreas   

 Inicialmente, observamos que a simples comparação dos primeiros parágrafos dos 

documentos gerais de cada uma das quatro áreas, a seguir transcritos, mostra uma 

discrepância nítida quanto às formas adotadas para caracterizar suas especificidades. 

Enquanto as outras três áreas buscam motivar a leitura fornecendo pistas abrangentes sobre 

como e por que seus conhecimentos têm importância em vários dos aspectos da vida em 

sociedade, na Matemática o discurso é iniciado com duas afirmações genéricas e nada 

originais sobre a relevância e amplitude do papel social desta ciência, para justificá-las, 

imediatamente, apenas por meio de exemplos que podem ser entendidos como pertinentes 

ao âmbito restrito da própria matemática escolar tradicional.  

A ÁREA DE LINGUAGENS 
A área de Linguagens trata dos conhecimentos relativos à atuação dos sujeitos em práticas de 
linguagem, em variadas esferas da comunicação humana, das mais cotidianas às mais formais 
e elaboradas. Esses conhecimentos possibilitam mobilizar e ampliar recursos expressivos, para 
construir sentidos com o outro em diferentes campos de atuação. Propiciam, ainda, 
compreender como o ser humano se constitui como sujeito e como age no mundo social em 
interações mediadas por palavras, imagens, sons, gestos e movimentos. (p.29) 

A ÁREA DE MATEMÁTICA 

A Matemática assume um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania. Em 
uma sociedade cada vez mais baseada no desenvolvimento tecnológico, os conhecimentos 
matemáticos tornam-se imprescindíveis para as diversas ações humanas, das mais simples às 
mais complexas, tais como compreensão de dados em gráficos, realização de estimativas e 
percepção do espaço que nos cerca, dentre outras. (p. 116) 
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A ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 
A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento 
científico e tecnológico. Desde a busca do controle dos processos do mundo natural até a 
obtenção de seus recursos, as ciências influenciaram a organização dos modos de vida. Ao 
longo da história, interpretações e técnicas foram sendo aprimoradas e organizadas como 
conhecimento científico e tecnológico, da metalurgia, que produziu ferramentas e armas, 
passando por motores e máquinas automatizadas até os atuais chips semicondutores das 
tecnologias de comunicação, de informação e de gerenciamento de processos. No entanto, o 
mesmo desenvolvimento científico e tecnológico de notáveis progressos na produção e nos 
serviços também pode promover impactos e desequilíbrios na natureza e na sociedade, que 
demandam outras sabedorias, não somente científicas, para serem compreendidos e tratados. 
(p.149) 

A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS  
As Ciências Humanas compõem um campo cognitivo dedicado aos estudos da existência 
humana e das intervenções sobre a vida, problematizando as relações sociais e de poder, os 
conhecimentos produzidos, as culturas e suas normas, as políticas e leis, as sociedades nos 
movimentos de seus diversos grupos, os tempos históricos, os espaços e as relações com a 
natureza. Essa área reúne estudos de ações. De relações e de experiências coletivas e 
individuais que refletem conhecimentos sobre a própria pessoa e sobre o mundo em 
diferentes manifestações naturais e sociais. Ainda que sujeita a diferentes correntes e 
vertentes teóricas, o pressuposto fundamental da área considera o ser humano como 
protagonista da sua existência. (p. 236)   

 

IB) Quanto à redação dada aos objetivos gerais das áreas 

 Examinemos agora a coerência dos objetivos gerais das áreas com os Princípios 

orientadores e com os temas integradores – Consumo e educação financeira; Ética, direitos 

humanos e cidadania; Sustentabilidade; Tecnologias digitais e Culturas africanas e indígenas – 

constantes da p. 16 da BNCC. Por completude, transcrevemos também os doze Direitos de 

Aprendizagem constantes das páginas 7 e 8 do documento preliminar: 

 
O objetivo da BNC é sinalizar percursos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 
ao longo da Educação Básica, compreendida pela Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos 
iniciais e finais, e Ensino Médio, capazes de garantir, aos sujeitos da educação básica, como 
parte de seu direito à educação, que ao longo de sua vida escolar possam: 

 desenvolver, aperfeiçoar, reconhecer e valorizar suas próprias qualidades, prezar e cultivar 
o convívio afetivo e social, fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro, para que 
sejam apreciados sem discriminação por etnia, origem, idade, gênero, condição física ou 
social, convicções ou credos; 

 participar e se aprazer em entretenimentos de caráter social, afetivo, desportivo e cultural, 
estabelecer amizades, preparar e saborear conjuntamente refeições, cultivar o gosto por 
partilhar sentimentos e emoções, debater ideias e apreciar o humor; 

 cuidar e se responsabilizar pela saúde e bem-estar próprios e daqueles com quem convive, 
assim como promover o cuidado com os ambientes naturais e os de vivência social e 
profissional, demandando condições dignas de vida e de trabalho para todos; 

 se expressar e interagir a partir das linguagens do corpo, da fala, da escrita, das artes, da 
matemática, das ciências humanas e da natureza, assim como informar e se informar por 
meio dos vários recursos de comunicação e informação; 

 situar sua família, comunidade e nação relativamente a eventos históricos recentes e 
passados, localizar seus espaços de vida e de origem, em escala local, regional, continental 
e global, assim como cotejar as características econômicas e culturais regionais e 
brasileiras com as do conjunto das demais nações; 

 experimentar vivências, individuais e coletivas, em práticas corporais e intelectuais nas 
artes, em letras, em ciências humanas, em ciências da natureza e em matemática, em 
situações significativas que promovam a descoberta de preferências e interesses, o 
questionamento livre, estimulando formação e encantamento pela cultura; 
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 desenvolver critérios práticos, éticos e estéticos para mobilizar conhecimentos e se 
posicionar diante de questões e situações problemáticas de diferentes naturezas, ou para 
buscar orientação ao diagnosticar, intervir ou encaminhar o enfrentamento de questões 
de caráter técnico, social ou econômico; 

 relacionar conceitos e procedimentos da cultura escolar àqueles do seu contexto cultural; 
articular conhecimentos formais às condições de seu meio e se basear nesses 
conhecimentos para a condução da própria vida, nos planos social, cultural, e econômico; 

 debater e desenvolver ideias sobre a constituição e evolução da vida, da Terra e do 
Universo, sobre a transformação nas formas de interação entre humanos e com o meio 
natural, nas diferentes organizações sociais e políticas, passadas e atuais, assim como 
problematizar o sentido da vida humana e elaborar hipóteses sobre o futuro da natureza e 
da sociedade; 

 experimentar e desenvolver habilidades de trabalho; se informar sobre condições de 
acesso à formação profissional e acadêmica, sobre oportunidades de engajamento na 
produção e oferta de bens e serviços, para programar prosseguimento de estudos ou 
ingresso ao mundo do trabalho; 

 identificar suas potencialidades, possibilidades, perspectivas e preferências, reconhecendo 
e buscando superar limitações próprias e de seu contexto, para dar realidade a sua 
vocação na elaboração e consecução de seu projeto de vida pessoal e comunitária; 

 participar ativamente da vida social, cultural e política, de forma solidária, crítica e 
propositiva, reconhecendo direitos e deveres, identificando e combatendo injustiças, e se 
dispondo a enfrentar ou mediar eticamente conflitos de interesse. (pp.7-8) 

  

 Também relativamente à coerência em análise neste item I.B, a simples leitura 

comparativa dos objetivos gerais das áreas para a Educação Básica evidencia claramente uma 

menor clareza e abrangência, na Matemática, quanto à incorporação dos temas integradores e 

quanto ao que é afirmado na p. 15 da BNCC: Os doze Direitos de Aprendizagem [...] constituem 

um conjunto de proposições que orientam as escolhas feitas pelos componentes curriculares na 

definição de seus objetivos de aprendizagem [...]. 

 Com efeito, o quadro a seguir foi montado para permitir uma comparação mais 

ágil dos objetivos de aprendizagem das quatro áreas. Essa foi uma maneira que encontramos 

de visualizá-los em conjunto, sem nenhuma pretensão de buscar correspondências ou analisa-

los relativamente a qualquer outro aspecto que não o anunciado no parágrafo anterior. 

Parece-nos que o quadro evidencia muito nitidamente que as demais áreas do conhecimento 

“conversam” melhor e mais extensamente com as propostas constantes dos textos iniciais da 

BNCC do que a Matemática. De fato, nele se pode verificar que, na Matemática, a redação 

dada aos objetivos restringe-os muito mais aos campos conceituais e procedimentais da 

própria área do que nos demais. Quanto à articulação desses objetivos com os direitos de 

aprendizagem e com os temas transversais previstos na BNCC, igualmente muito pouco é 

explicitado, o que faz com que o real significado, o alcance dos objetivos colocados para a 

Matemática fique demasiado dependente das concepções prévias de cada leitor. 
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QUADRO COM OS OBJETIVOS GERAIS DAS ÁREAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

 

 

I.C) Quanto aos eixos organizadores dos Objetivos de Aprendizagem para os anos escolares 

 

 Outra discrepância bastante grande observada diz respeito à escolha dos eixos 

organizadores dos Objetivos de Aprendizagem para os vários anos escolares. Sem maiores 

justificativas, Matemática é a única área na qual a organização dos objetivos de aprendizagem 

é feita por meio de eixos que coincidem com os campos de conteúdos que tradicionalmente 

  LINGUAGENS MATEMÁTICA CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS 

Interagir com práticas de linguagem 
em diferentes modalidades, na 
perspectiva de sua recepção e 
produção, de modo a ampliar, 
gradativamente, o repertório de 
gêneros e de recursos 
comunicativos e expressivos. 

Estabelecer conexões entre os eixos 
da Matemática e entre essa e 
outras áreas do saber. 
 
 
Resolver problemas, criando 
estratégias próprias para sua 
resolução, desenvolvendo 
imaginação e criatividade. 

 

Compreender a ciência como um 
empreendimento humano, 
construído histórica e socialmente. 
 
 
 
Apropriar-se de conhecimentos das 
Ciências da Natureza como 
instrumento de leitura do mundo. 
 

Conhecer princípios éticos, 
políticos, culturais, sociais e 
afetivos, sob a égide da 
solidariedade, atentando para a 
diversidade, a exclusão, avaliando e 
assumindo ações possíveis para o 
cuidado de si mesmo, da vida em 
sociedade, do meio ambiente e das 
próximas gerações. 
 

Reconhecer as condições de 
produção das práticas de 
linguagens (quem, o quê, por quem, 
para quê, para quem, em que 
suporte, modo de circulação), 
materializadas na oralidade, na 
escrita, nas linguagens artísticas e 
na cultura corporal do movimento.  
 
 
 
Refletir sobre os usos das 
linguagens e os efeitos de sentido 
de diferentes recursos 

 
Raciocinar, fazer abstrações com 
base em situações concretas, 
generalizar, organizar e 
representar. 
 
 
 
 
 
Comunicar-se, utilizando as diversas 
formas de linguagem empregadas 
em Matemática. 

  
 
 Saber buscar e fazer uso de 
informações e de procedimentos de 
investigação com vistas a propor 
soluções para problemas que 
envolvem conhecimentos 
científicos. 

 

Analisar processos e fenômenos 
naturais, sociais, filosóficos, 
sociológicos, históricos, religiosos e 
geográficos, problematizando-os 
em diferentes linguagens, adotando 
condutas de investigação e de 
autoria em práticas escolares e 
sociais voltadas para a promoção de 
conhecimentos, da sustentabilidade 
ambiental, da interculturalidade e 

da vida. 

 

expressivos, levando em conta as 
condições de recepção e produção. 
 
 
 
Compreender a diversidade de 
manifestações linguísticas, artísticas 
e de práticas corporais como 
construções sociais e culturais, 
relacionando-as com ideologias e 
relações de poder. 

 

 

Utilizar argumentação matemática 
apoiada em vários tipos de 
raciocínio. 

Desenvolver senso crítico e 
autonomia intelectual no 
enfrentamento de problemas e na 
busca de soluções, visando 
transformações sociais e construção 
da cidadania. 

Problematizar o papel e a função de 
instituições sociais, culturais, 
políticas, econômicas e religiosas, 
questionando os enfrentamentos 
entre grupos e sociedades, bem 
como as práticas de atores sociais 
em relação ao exercício de 
cidadania, nos desdobramentos de 
poder e na relação dinâmica entre 
natureza e sociedade, em 
diferentes temporalidades e 
espacialidades. 

 
Interagir com o outro, usando 
expedientes comunicativos e 
expressivos nas diversas práticas 
sociais de modo crítico, autoral e 
criativo. 
 
 
 
 
Reconhecer a dimensão poética e 
estética como constitutiva das 
linguagens, apreciando a cultura, a 
arte e a língua como patrimônios. 

 

 

Fazer uso de modos de 
comunicação e de interação para 
aplicação e divulgação de 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 
 
 
 
 
Refletir criticamente sobre valores 
humanos, éticos e morais 
relacionados com a aplicação dos 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos. 

 
 
Compreender e aplicar 
pressupostos teórico-
metodológicos que fundamentam 
saberes, conhecimentos e 
experiências que integrem e 
reflitam o percurso da Educação 
Básica, observando os preceitos 
legais referentes a políticas 
educacionais de inclusão, 
considerando o trabalho e as 
diversidades como princípios 
formativos. 
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balizam a organização dos textos didáticos da área, há já quase um século. O ponto a ser 

enfatizado aqui é a dificuldade que tal escolha traz para que o(a) professor(a) de Matemática 

perceba a diferença entre objetivos de aprendizagem e “tópicos de conteúdos a serem 

ensinados”. Esta opção, a nosso ver, dificulta a compreensão da necessidade de mudança do 

paradigma do “ensinar conteúdos” (muito forte na “disciplina”), para o de uma prática escolar 

baseada na interlocução e articulação entre as áreas de conhecimento, visando a formação 

humana integral dos estudantes prevista como finalidades da Educação Básica na legislação 

vigente: Constituição (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN – 1996) 

e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (DNCEB – 2013). Todas as outras 

áreas de conhecimentos e seus componentes, nos seus textos iniciais, adotam eixos (campos 

ou dimensões) organizadores dos seus objetivos de aprendizagem que não remetem apenas a 

conteúdos disciplinares, e sim também explicitam dimensões diretamente associadas aos 

Princípios Orientadores ou aos temas integradores da BNCC. Para maior clareza, seguem 

alguns exemplos de campos, eixos ou dimensões organizadoras dos objetivos de aprendizagem 

de cada uma das demais áreas ou de seus componentes, sem exauri-los: 

 em Língua portuguesa – práticas da vida cotidiana; práticas político-cidadãs; práticas 

do mundo do trabalho;  

 em Línguas modernas – práticas interculturais; práticas investigativas; práticas 

mediadas pelas TIC; 

 em Arte – expressão; criação; reflexão; crítica (comuns aos quatro subcomponentes: 

artes visuais, dança, teatro e música);  

 em Educação Física – experimentação e produção; reflexão sobre a ação; construção 

de valores; 

 em todos os componentes de Ciências da Natureza (ciências no EF, Biologia, Física e 

Química no EM) – contextualização histórica, social e cultural das CN; processos e 

práticas de investigação em CN; conhecimento conceitual das CN; 

 em História – procedimentos de pesquisa; categorias, noções e conceitos; dimensões 

político-cidadãs;  

 em Geografia – o sujeito e o mundo; o lugar e o mundo; as responsabilidades e o 

mundo.  

Já os eixos da Matemática correspondem aos nomes dos cinco grandes blocos nos quais os 

conteúdos escolares costumam ser agrupados, principalmente nos livros didáticos de EB: 

geometria; grandezas e medidas; estatística e probabilidade; números e operações; álgebra e 

funções. Como se pode ver acima, outra foi a opção adotada, por exemplo, no documento do 

componente Arte, da área de Linguagens, com o qual pode caber uma certa analogia com a 

Matemática. Nele, artes visuais, dança, teatro e música são descritos como subcomponentes 

(assim como os “eixos” adotados  na Matemática podem ser considerados como subáreas 

desta ciência) e, para os quatro foram determinadas seis dimensões comuns a eles (das quais 

quatro foram citadas antes) como elementos organizadores dos respectivos objetivos de 

aprendizagem. Também na área de Ciências da Natureza foram estabelecidos eixos 

organizadores iguais para todos os seus componentes, a partir das características próprias do 

modo de produção comum das ciências experimentais e das convergências epistemológicas 

das diferentes ciências envolvidas. Esses são apenas exemplos de como é possível buscar 

formas mais criativas e sugestivas para organizar objetivos de aprendizagem, que, sendo 

capazes de explicitar características específicas da área, ao mesmo tempo consigam sinalizar a 
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necessidade de mudança e renovação de práticas educacionais na escola, na busca da 

formação integral e integrada a que têm direito os estudantes da Educação Básica.  

  A ausência de qualquer relação explícita nas designações dos eixos que organizam 

os objetivos de aprendizagem da Matemática com os temas integradores e com os doze 

diretos de aprendizagem constantes do documento preliminar da BNCC, nos parece esvaziá-los 

de sentido no documento da área. O efeito é o de enfraquecer demasiadamente a ênfase que 

deveria ser dada, por meio das articulações com as demais áreas, à formação integral dos 

estudantes, que inclui pelas normas vigentes, pelo menos: formação para a cidadania, 

preparação básica para o trabalho e para a inserção e atuação autônoma e crítica na vida em 

sociedade; desenvolvimento de valores republicanos e de respeito ao meio ambiente e a 

diferenças individuais e sociais. Como consequência, acaba por ficar reforçada a visão de ser a 

preparação para a continuidade dos estudos a única, ou a principal, finalidade da educação 

matemática. Ora, é fato conhecido que as práticas mais frequentes e usuais no ensino de 

matemática escolar costumam privilegiar exatamente esta mesma finalidade - particularmente 

a “preparação para o vestibular” no Ensino Médio. Ao não serem adotados eixos nitidamente 

mais transversais, para a organização e definição dos objetivos de aprendizagem, o documento 

da área acaba por reforçar a concepção equivocada, mas extremamente difundida 

especialmente entre professores de Matemática, de ser a BNCC meramente uma lista dos 

tópicos de conteúdos essenciais que devem ser ministrados em todas as escolas do Brasil. 

 

II – SOBRE A COERÊNCIA DOS TEXTOS INICIAS DA ÁREA DEMATEMÁTICA COM OS 

DOCUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES SOBRE AS FINALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Nesta leitura crítica nos restringimos ao exame da coerência enunciada no título do 

item com os seguintes documentos normativos vigentes: Lei 9394 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (1996, com as emendas posteriores); Diretrizes Curriculares Gerais 

para a Educação Básica – DCGEB (Resolução CNE/CEB-4/2010); Diretrizes Nacionais 

Curriculares para o Ensino Fundamental – DCNEF (Resolução CNE/CEB-7/2010); e Diretrizes 

Nacionais Curriculares para o Ensino Médio – DCNEM (Resolução CNE/CEB-2/2012). A SEB 

encaminhou um roteiro para a elaboração das leituras críticas do qual, neste item, fazemos 

uma discussão que engloba boa parte dos subtítulos SOBRE A ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

DA ÁREA DE MATEMÁTICA, SOBRE O CONTEÚDO DO TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE 

MATEMÁTICA e SOBRE O CONTEÚDO DO TEXTO DE APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE 

MATEMÁTICA. 

Com o primeiro subtítulo veio encaminhada a pergunta:  

- A estrutura do documento (texto da área de Matemática, texto da área nas etapas ensino 
fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, objetivos de aprendizagem por ano de 
escolarização) favorece a compreensão da proposta?  

O segundo subtítulo englobava, entre outras, as seguintes questões:  

- A estratégia de construir um texto de apresentação da área de matemática, definindo 
objetivos gerais desta área para a educação básica, é adequada e pertinente? 
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- O texto que apresenta a área de Matemática é claro quanto aos princípios que orientaram a 
organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no documento preliminar? 
- Esses princípios são coerentes com as orientações que têm emanado dos documentos oficiais 
do MEC? 
- O texto que apresenta a área de Matemática contempla, de forma satisfatória, as transições 
ocorridas ao longo da educação básica: da educação infantil para o ensino fundamental, dos 
anos iniciais para os anos finais, dos anos finais ao ensino médio? 

 

Com vistas a fazer uma análise aprofundada e detalhada de maneira a responder 

adequadamente a essas perguntas, elaboramos três anexos, um para cada um dos textos 

introdutórios aos três documentos da área mencionados e seus objetivos (gerais, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, respectivamente), mas sem incluir os objetivos de 

aprendizagem por ano de escolarização. Cada anexo foi composto por um dos textos, no qual 

acrescentamos vários comentários em trechos assinalados, com análises, críticas ou sugestões 

sobre as afirmações destacadas. Dos anexos não constam comentários sobre os objetivos de 

aprendizagem por ano de escolarização de nenhuma das etapas da Educação Básica. No 

terceiro item desta leitura crítica fazemos algumas discussões mais diretamente relacionadas 

aos objetivos gerais de aprendizagem. 

Buscamos assim, neste item, fazer uma síntese analítica, dos pontos principais, 

relacionados com as perguntas acima transcritas, levantados a partir de uma compreensão 

mais aprofundada dos documentos da área de Matemática que decorreu da elaboração dos 

anexos. Desta maneira eles são integrantes necessários deste parecer, pois exemplificam e 

justificam mais amplamente as razões das nossas conclusões. Não iremos repetir aqui tudo 

que lá está apontado, mas contamos com a complementação da leitura dos comentários como 

parte importante do embasamento da análise a seguir. 

Três aspectos importantes, presentes na legislação sobre a Educação Básica (EB) 

referida anteriormente (e também na Constituição Federal de1988 e no Plano Nacional da 

Educação de 2014, não citados textualmente aqui), merecem ser comentados com destaque, 

por não ser visível o necessário comprometimento dos textos da Matemática com os mesmos. 

São eles: o significado amplo e abrangente da formação integral a que têm direito os 

estudantes; a concepção de currículo escolar e do seu papel como instrumento de apoio à 

consecução das finalidades da EB; o princípio legal da gestão democrática e da autonomia 

pedagógico-administrativa prevista para as unidades de ensino e suas equipes de educadores. 

 

II.A) Sobre o significado de formação integral a que têm direto os estudantes da Educação 

Básica 

O texto inicial de apresentação da Matemática tem organização particularmente 

confusa: apresenta ideias não concatenadas entre si e não deixa claro exata e completamente 

uma visão de como e por que a Matemática tem um papel importante a cumprir na formação 

integral a que, por lei, os estudantes têm direito. O documento é demasiadamente permeado 

por termos ou expressões de conotações teóricas ou práticas bastante complexas que, ao não 

terem minimamente definidos os significados com que são empregados, tornam ambíguas 

várias das ideias lá apresentadas. Nossa análise (ver Anexos I, II e III onde muitas de tais 

expressões são apontadas e comentadas), leva-nos ao entendimento de que tais termos, 
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implicitamente, são empregados como se denotassem conhecimentos tácitos, ou seja, como 

se tivessem a mesma compreensão por todos os leitores alvo. Ora, seguramente isso não é o 

caso, devido às novidades e ao disseminado desconhecimento sobre as propostas das DCNEB 

nas escolas (no máximo os professores trazem consigo concepções relacionadas com as 

tentativas feitas, bem ou mal sucedidas, de “seguir os PCN”, o que é um inconveniente em si, 

já que há mudanças sensíveis nas novas Diretrizes).  Eis alguns exemplos recorrentes de 

expressões ou termos usados, sobre os quais o texto pressupõe implicitamente uma 

compreensão inequívoca e uniforme dos seus leitores: formação cidadã; contextualização; 

interdisciplinaridade; articulações ou diálogo entre áreas de conhecimento; tipos de raciocínio 

da Matemática; fazer matemático; currículo.  

Partimos do princípio de que os textos da Base devem ser acessíveis e inequívocos, 

para poderem servir de apoio real aos professores no necessário processo de reinvenção das 

práticas escolares, na busca de um favorecimento efetivo da formação integral dos estudantes. 

E também da constatação de que é geral o desconforto e a insegurança entre os educadores 

sobre as razões e as maneiras de, na prática, de concretizar tais mudanças na escola. Isso 

posto, recapitulemos o que é indicado nas normas legais vigentes para a EB.  

Na LDBEN (1996) os seguintes artigos tratam das finalidades da Educação Básica em 

geral e dos Ensinos Fundamental e Médio em particular, nessa ordem, praticamente repetindo 

o que já consta da Constituição Federal de 1988 (tudo isso foi, de alguma forma, mais 

difundido e detalhado nos PCN, elaborados, entre 1998 e 2001, para orientar escolas e 

professores na implementação de tais normas): 

Art. 22º. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
Art. 32º. O ensino fundamental obrigatório, [...], terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante:  
 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio 
da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 
dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
Art. 35 º. O ensino médio, etapa final da educação básica, [..], terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 
ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 
relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 

 Mais recentes e atualizadas conceitualmente, as DCNEF (2010), no seu artigo 5o, 

aprofundam o entendimento, para além dos PCN e, como parte do direito à educação no EF, 

acrescentam o desenvolvimento do potencial humano, que deve manter comprometimento 

com qualidade social, ou seja, ser relevante, pertinente e equitativa. (Os grifos são nossos e 
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visam apontar ideias importantes que, eventualmente, são apenas sugeridos de maneira 

implícita, mas não constam de forma explicita e clara dos documentos da Matemática): 

Art. 5º. O direito à educação, entendido como um direito inalienável do ser humano, constitui 
o fundamento maior destas Diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do 
potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, sociais e do direito à 
diferença, sendo ela mesma também um direito social, e possibilita a formação cidadã e o 
usufruto dos bens sociais e culturais. 
  § 1º O Ensino Fundamental deve comprometer-se com uma educação com qualidade social, 
igualmente entendida como direito humano. 
 § 2º A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, relevante, 
pertinente e equitativa. 
I – A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das 
exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 
II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos 
estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. 
III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se apresenta como 
desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens 
equiparáveis, assegurando a todos a igualdade de direito à educação. 

 

O texto relativo à Matemática no Ensino Fundamental na BNCC apresenta-se mais 

bem organizado do que o primeiro, geral sobre a área, por demonstrar uma maior lógica de 

organização. No entanto boa parte do documento é dedicada a questões gerais que caberiam 

melhor no documento inicial (em comentários do Anexo II há um maior detalhamento sobre 

quais trechos e por quais razões). De toda forma, esta parte do texto do EF não preenche 

exatamente as lacunas importantes que caracterizam o documento da área, já apontadas 

anteriormente. De certa maneira, naquele é retomado o que este já continha, porém com 

menos situações de ambiguidades ou concepções subentendidas. Mesmo assim, ele não chega 

a contemplar conexões muito explícitas e diretas com os trechos sublinhados na citação 

imediatamente anterior. É, no entanto, interessante e informativa a parte do texto que 

detalha a evolução das aprendizagens nas três etapas do EF: o ciclo de alfabetização (do 1o ao 

3o ano), a fase correspondente aos 4o e 5o anos e os anos finais do EF. Mesmo seguindo a lógica 

interna da distribuição de considerações a partir dos blocos de conteúdos (tomados como 

eixos organizadores), o texto exibe uma visão coerente do que propõe ser adequado nas 

diversas etapas (ou ciclos) da EF, fornecendo uma visão nítida da transição entre eles. O que 

vem diretamente ao encontro de uma proposta que defenderei no item II.C desta leitura 

crítica: que sejam definidos ciclos ou etapas, formados por anos escolares com características 

comuns, e que os objetivos de aprendizagem sejam formulados na BNCC para tais etapas, ao 

invés da sistemática adotada na versão preliminar , que contempla objetivos de aprendizagem 

detalhados para cada ano de escolaridade da EB.  

Nas DCNEM (2012), em seu artigo 5o, são destacados pontos fundamentais para a 

formação integral do estudante do EM (alíneas I, III , IV, V e VII), que aprofundam e detalham o 

que já constava da LDBEN de forma menos especificada: 

Art. 5º.  O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em: 
I – formação integral do estudante; 
[...] 
III – educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 
IV – sustentabilidade ambiental como meta universal; 



11 
 

V – indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos 
conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática no 
processo de ensino-aprendizagem; 
[...] 
VII – reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos sujeitos do 
processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles 
subjacentes; [...] 

 

Novamente, no texto sobre a Matemática no EM, volta-se a repetir ideias, de 
caráter geral para EB, já expostas nos outros dois, e que poderiam ser deslocadas para o 
primeiro texto. Melhor seria, a nosso ver, que o texto da área colocasse de forma mais 
completa o que se quer dizer sobre a Matemática na EB em geral e que, nos demais não fosse 
necessário retomar e repetir o que já foi dito antes de forma incompleta (ver anexo III onde os 
comentários apontam tais repetições). Na tentativa de caracterizar o que é adequado 
trabalhar nos eixos escolhidos no EM, apesar do uso reiterado de expressões como 
“integração” e “articulação entre áreas”, o texto acaba por enfatizar principalmente conteúdos 
e procedimentos matemáticos, sem relacionar as razões da importância do trabalho escolar 
com os mesmos dentro da perspectiva da formação integral dos estudantes. Parece-nos 
essencial, nesta última etapa da EB, que sejam mais bem explicitadas e aprofundadas as 
contribuições da área para tal formação especialmente  para favorece o desenvolvimento dos 
estudantes com vistas à preparação para sua inserção na sociedade como cidadãos preparados 
para o mundo do trabalho e das práticas sociais, capazes de atuar de forma autônoma, crítica, 
a partir dos necessários valores éticos, estéticos e políticos. No documento nada disso é 
salientado e nem tampouco as demais ideias por nós sublinhadas na citação anterior. Em 
resumo, o texto da Matemática no EM, demonstra pouquíssimo diálogo com as DNCEM, o que 
nos parece ser uma falha grave. Isso faz com que, seguramente, a lista dos objetivos 
pertinentes para a Matemática no EM, esteja seguramente insuficiente, diante do que é 
previsto no artigo 5o das DNCEM, por exemplo, o que será mais aprofundado no terceiro item 
desta leitura crítica, sobre os objetivos da Matemática colocados na BNCC. 

Uma última crítica importa ser ainda destacada aqui (ver comentários do Anexo III 
quanto a isso) sobre o documento da Matemática no EM. Este texto, pela opção de uso 
recorrente do verbo “dever” em sua redação, pode ser visto como demasiadamente 
prescritivo, contrariando os princípios de gestão democrática e de autonomia pedagógico-
administrativas das escolas públicas, previstos na legislação. Aprofundaremos esta discussão 
no item II.C.   

   

II.B) Sobre a concepção de currículo escolar e do seu papel como instrumento de apoio à 

consecução das finalidades da EB    

 No item I.C, discutimos as implicações inapropriadas da escolha feita na área de 

Matemática dos nomes dos cinco grandes blocos nos quais os conteúdos escolares costumam 

ser agrupados, como organizadores dos objetivos de aprendizagem por ano de escolaridade. 

Tudo o que lá foi analisado se torna especialmente pernicioso diante da ideia de currículo que 

perpassa os documentos legais normativos para a Educação Básica. Neles é conceituada uma 

visão de abrangente de currículo que envolve diversos aspectos completamente ausentes dos 

documentos da Matemática nas BNCC (evidências disso encontram-se comentados nos Anexos 

II e III).  
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 Para tanto, exibimos a seguir o que é dito nos seguintes artigos da LDBEN (1996) e 

em alguns de seus parágrafos (com destaques sublinhados nossos) sobre o que seja integração 

em um currículo e sobre a abrangência dos princípios e conteúdos que deve incluir, segundo as 

fases de escolaridade (grifos nossos, para sinalizar o que não é encontrado nos documentos da 

Matemática): 

Art. 26.  Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.  (Lei  no 12.796, de 2013) 
[...] 
§ 7o  Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e 
defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.  [...] 
§ 9o Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência 
contra a criança e o adolescente serão incluídos, como temas transversais, nos currículos 
escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei no 8.069,  de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), [...] 
 
Art. 36. O currículo do ensino médio observará [...] as seguintes diretrizes: 
I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das 
letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua 
portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; 
[...] 

 

 O artigo 13o das DCGEB (2010) traz um maior detalhamento para a concepção de 

currículo escolar, quanto ao seu papel no parágrafo 1o, e quanto à sua organização nos demais 

parágrafos – todos a seguir transcritos (com grifos nossos em aspectos especialmente 

desconsiderados nos documentos da Matemática, como antes).   

Art. 13. O currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à 
educação, assegurados no artigo 4º desta Resolução, configura-se como o conjunto de valores 
e práticas que proporcionam a produção, a socialização de significados no espaço social e 
contribuem intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos. § § 
§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos direitos e 
deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem democrática, considerando as 
condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento, a orientação para o 
trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não-formais.  
§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo 
como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 
relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos 
historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. 
§ 3º A organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em 
função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades dos 
estudantes, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios, previstos na 
legislação e nas normas educacionais, mas outros, também, de modo flexível e variável, 
conforme cada projeto escolar, e assegurando: 
[...] 
III – escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou 
transdisciplinar pela escola, que oriente o projeto político-pedagógico e resulte de pacto 
estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, subsidiando 
a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição de redes de 
aprendizagem;  
IV – compreensão da matriz curricular entendida como propulsora de movimento, dinamismo 
curricular e educacional, de tal modo que os diferentes campos do conhecimento possam se 
coadunar com o conjunto de atividades educativas; [...] 
§ 4º A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-
pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas 
convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. [...] 
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§ 6º A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a interdisciplinaridade, à 
abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. 

 

 

 Nas DCNEM (2012), em seu artigo 5o (alíneas II, VI e VIII), são indicados princípios 

para a composição de currículos, no sentido de buscar a garantia da formação integral 

caracterizada nas demais alíneas do mesmo artigo (e comentadas antes). No seu artigo 6o 

sintetiza a concepção de currículo a ser adotada nas escolas já prevista nas DCNEB (grifos 

nossos). Seguem as citações (grifos nossos): 

Art. 5º.  O Ensino Médio em todas as suas formas de oferta e organização, baseia-se em: 
[...] 
II – trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectivamente; 
[...] 
VI – integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais realizada 
na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização; 
[...] 
VIII – integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da 
cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular. 

Art. 6º O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa constituída pela seleção 
de conhecimentos 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. 

 

 Particularmente no Ensino Médio (ver Anexo III), tais pontos fundamentais são 

ignorados no documento da Matemática. Por exemplo, trabalho e pesquisa nem sequer são 

mencionados como princípios basilares da organização curricular, e nem tampouco as 

dimensões TCTC (alínea VIII do artigo) são citadas como base para o desenvolvimento de 

currículos do EM. Não só o artigo 5o explicita claramente tais exigências, como elas foram 

retomadas e aprofundadas nos cadernos de formação continuada elaborados para o PACTO 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio – programa de amplo espectro de participação das 

escolas de EM de todo o país, promovido pelo MEC em parceria com Secretarias Estaduais de 

Educação e Universidades Públicas. Ora, parece-nos muito grave que a BNCC não leve em 

consideração todas as ações de impacto na formação continuada de professores que vêm 

sendo capitaneadas pelo próprio MEC. Tal pulverização de esforços seguramente não vem em 

benefícios da obtenção das mudanças necessárias para a melhoria da oferta de uma Educação 

com qualidade, que deve incluir relevância, pertinência e equidade. A descontinuidade de 

programas e a mudança de orientação entre ações do ministério têm como efeito esvaziar a 

conceituação normativa sobre as finalidades da EB e minimizar eventuais efeitos positivos das 

ações em seu conjunto.  

 Os trechos normativos aqui citados evidenciam a grande complexidade da noção 

de currículo. Já de início indicam que um currículo deve ser organizado a partir de princípios 

educativos e pedagógicos explícitos, completamente distintos de blocos de conteúdos, como é 

feito nos textos da Matemática. Nestes últimos a noção de currículo empregada fica implícita e 

vaga, o que, reforçado pela descrição de objetivos de aprendizagem detalhados para cada 

campo da Matemática escolar e por ano de escolaridade, provavelmente só terá por efeito 

reforçar, nos professores leitores, a concepção, usual e errônea, de ser um currículo apenas, 

ou principalmente, uma lista de tópicos de conteúdos a serem ensinados. 
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II.C) Sobre gestão democrática e autonomia pedagógico-administrativa das escolas públicas 

 As normas constantes da legislação vigente sobre o tema deste item visam garantir 

condições propícias para a efetivação de uma Educação de qualidade na EB, por meio de 

processos de ensino e aprendizagem adequados e que respeitem as particularidades do 

espaço social e cultural particular de cada escola. Assim, a própria LDBEN (1996) afirma, nos 

artigos 12º e 13º, não só o direito como o dever de que a formulação do PPP de cada escola 

seja responsabilidade da sua equipe de educadores, respeitadas as normas comuns dos 

sistemas a que estão afetas. Já o artigo 14º estipula os dois princípios de gestão democrática 

que devem ser seguidos pelos sistemas de ensino. Seguem as transcrições dos artigos 

mencionados e mais a do 15º, que se refere às escolas públicas (uma vez mais os grifos são 

nossos). 

Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema 
de ensino, terão a incumbência de:  
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; [...] 
VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 
sociedade com a escola; 
Art.13º. Os docentes incumbir-se-ão de:  
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento 
de ensino; [...] 
VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 
na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:  
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;  
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
Art. 15º. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 
que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 
financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

 As DCGEB (2010), nos seus artigos 43o e 44o, trazem complementações normativas, 
importantes e mais detalhadas ao que já previa a LDBEN (1996), a respeito do que deva ser 
contemplado e como deve ser conduzida a formulação do PPP das escolas, destacando a 
importância da autonomia pedagógica e de gestão financeira da instituição escolar, bem como 
a necessária ativa dos educadores e participação da comunidade a elas afeta. 

Art. 43º. O projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa mais do que um 
documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade 
social.  
§ 1º A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que se 
expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto 
manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação 
pedagógica das relações escolares.  
§ 2º Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação do 
projeto político-pedagógico com os planos de educação – nacional, estadual, municipal –, S e 
as necessidades locais e de seus estudantes.  
§ 3º A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as 
questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a 
organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto político-
pedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam, definindo o 
conjunto das ações educativas próprias das etapas da Educação Básica assumidas, de acordo 
com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação sistêmica.  
Art. 44º. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os 
sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à 
participação social, deve contemplar:  
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I – o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados 
no espaço e no tempo;  
II – a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade 
escolar;  
III – o perfil real dos sujeitos – crianças, jovens e adultos – que justificam e instituem a vida da 
e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como 
base da reflexão sobre as relações vida-conhecimento-cultura-professor-estudante e 
instituição escolar;  
IV – as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico;  
V – a definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto 
das desigualdades que se refletem na escola;  
VI – os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa (órgãos colegiados 
e de representação estudantil); [...] 

 

 Já o artigo 57o das DCGEB qualifica a necessidade da valorização do profissional da 
educação: 
 

Art. 57º. Entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização do 
profissional da educação, com a compreensão de que valorizá-lo é valorizar a escola, com 
qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética, ambiental.  
§ 1º A valorização do profissional da educação escolar vincula-se à obrigatoriedade da garantia 
de qualidade e ambas se associam à exigência de programas de formação inicial e continuada 
de docentes e não docentes, no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para 
os sistemas educativos, em que se inscrevem as funções do professor.  
§ 2º Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, vinculados 
às orientações destas Diretrizes, devem prepará-los para o desempenho de suas atribuições, 
considerando necessário: a) além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, 
orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento 
coletivamente; b) trabalhar cooperativamente em equipe; c) compreender, interpretar e 
aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, 
econômica e organizativa; d) desenvolver competências para integração com a comunidade e 
para relacionamento com as famílias.  

 

 Para não desconsiderar tais princípios de autonomia, nos parece fundamental que 

na BNCC sejam deixados espaços nitidamente abertos para as tomadas de decisões locais nas 

escolas, compatíveis com suas específicas realidades locais. Assim seria importante que o texto 

justificasse melhor o que é e como se pode formular um currículo que articule as várias áreas, 

integrando temas transversais e interdisciplinaridade na busca da formação integral dos 

estudantes (ver artigo 13o das DCGEB, particularmente seus parágrafos 3o e 4o). Em geral isso 

não é feito, e os professores mostram muita insegurança e desconhecimento sobre o como, ou 

seja, por meio de quais tipos de atividades escolares, seja realmente possível promover tais 

articulações e integrações, com vistas à formação integral dos estudantes. Seguramente será 

essencial levar em conta as condições particulares do espaço social de cada escola para que 

um currículo escolar não se transforme apenas em uma exigência formal, mas sim que ele 

passe a ser o instrumento fundamental das mudanças necessárias para a consecução dos 

direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes da EB. A nosso ver, o motor que 

poderá imprimir propulsão para o enfrentamento das grandes dificuldades de reinvenção de 

formas de organização e abordagens de conhecimentos nas escolas, só pode ser a convicção 

da equipe escolar sobre a importância e a conveniência de embarcar nas ideias constantes da 

BNCC. Será necessária a contribuição de cada educador em particular, bem como a disposição 

para a discussão conjunta da equipe de educadores sobre as medidas necessárias e possíveis 

de serem adotadas no seu particular ambiente escolar, para que uma proposta curricular 

ganhe vida e concretude real, com a participação efetiva dos estudantes e da comunidade 

nesta trajetória. 
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 Da mesma forma acreditamos que a apresentação de objetivos de aprendizagem 

por ciclos (e não detalhada tão extensamente em cada ano de escolaridade como está no 

documento preliminar das BNCC) abriria um espaço de flexibilidade maior para arranjos 

curriculares mais apropriados às diferentes realidades escolares. Importa muito mais que a 

BNCC sirva como instrumento efetivo de compreensão, por parte dos educadores, sobre a 

abrangência da formação integral. Será nocivo que “prescrições” em demasia acabem por 

engessar o espaço da discussão nas escolas, restringindo em demasia o espaço da autonomia 

para a tomada de decisões sobre os caminhos do possível nas suas realidades próprias. O 

contrário será o desejável, a saber, que a BNCC estimule e dê pistas significativas que 

favoreçam o enfrentamento e o trilhar do difícil caminho que desemboca no pacto necessário 

entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, para a formulação do PPP, 

como indicado nas DCGEB em seu artigo 13o, § 3º, alínea III. 

 

 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Neste momento voltamos às questões encaminhas pela SEB e mencionadas no 

início do item, como forma de conclusão da leitura crítica feita até aqui. 

- A estrutura do documento (texto da área de Matemática, texto da área nas etapas ensino 

fundamental, anos iniciais, anos finais e ensino médio, objetivos de aprendizagem por ano de 

escolarização) favorece a compreensão da proposta?  

 Evidentemente nossa argumentação nos conduz a concluir por uma resposta negativa 

a esta questão. 

- A estratégia de construir um texto de apresentação da área de matemática, definindo 

objetivos gerais desta área para a educação básica, é adequada e pertinente? 

Ao longo desta leitura crítica até aqui, apontamos, em resumo, que o documento A 

ÁREA DE MATEMÁTICA: apresenta graves incoerências internas relativamente aos demais 

documentos que compõem a proposta preliminar de BNCC que o MEC colocou em consulta 

pública; não inclui explicitação inequívoca sobre a concepção de área capaz de esclarecer o 

papel importante que a Matemática pode desempenhar na formação integral dos estudantes 

na EB; traz objetivos gerais de aprendizagem demasiadamente centrados em aspectos 

específicos da área, sem apontar com clareza as possíveis conotações transversais e 

interdisciplinares exigidos em lei; faz uma escolha de eixos organizadores de seus objetivos de 

aprendizagem a partir de uma lógica tradicional, baseada unicamente em campos de 

conteúdos matemáticos, reforçando assim a concepção das práticas escolares baseada na 

fragmentação “disciplinar” (e também interna aos componentes curriculares) que se quer 

combater e mudar. 

- O texto que apresenta a área de Matemática é claro quanto aos princípios que orientaram a 

organização dos objetivos de aprendizagem apresentados no documento preliminar? Esses são 

coerentes com as orientações que têm emanado dos documentos oficiais do MEC? 
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Como já foi analisado antes, a o texto não justifica devidamente a opção feita pelos 

eixos organizadores dos objetivos de aprendizagem da Matemática para cada ano de 

escolaridade. Também argumentamos largamente sobre a incoerência do texto, não apenas 

com documentos oficiais do MEC, como, principalmente, com normas vigentes por lei ou 

resoluções do CNE, no sentido de propiciar uma sinalização adequada das finalidades de 

formação integral prevista como direito dos estudantes da EB. 

Cabe salientar neste ponto que a ausência de um texto inicial, autossuficiente e 

com consistência interna na caracterização da área, impossibilita inclusive uma análise objetiva 

da adequação e coerência do conjunto de objetivos de aprendizagem propostos. Essa será a 

razão principal pela qual não embarcamos neste tipo de análise nesta leitura crítica. 

- O texto que apresenta a área de Matemática contempla, de forma satisfatória, as transições 

ocorridas ao longo da educação básica: da educação infantil para o ensino fundamental, dos 

anos iniciais para os anos finais, dos anos finais ao ensino médio? 

 A resposta é não. Como já ficou comentado anteriormente, apenas o documento sobre 

a Matemática no EF se ocupa de apontar algumas das transições ou diferenças entre três 

etapas (ou ciclos) desta fase de escolaridade. 

 

III – SOBRE A COERÊNCIA E A CONSISTÊNCIA DOS OBJETIVOS GERAIS PROPOSTOS PARA A 

MATEMÁTICA E OS OBJETIVOS DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 

A linha das análises desenvolvidas nesta leitura crítica até aqui, nos conduz a não 

considerar possível analisar e comentar, com bases não subjetivas, os aspectos discriminados 

no roteiro encaminhado pelo MEC para a leitura crítica sobre os objetivos de aprendizagem da 

Matemática. De fato, por exemplo, não consideramos adequado: a caracterização da área e a 

argumentação sobre o seu papel intrínseco na formação integral dos estudantes; a escolha 

feita na área da Matemática de eixos organizadores baseados nos campos matemáticos 

tradicionais na escola, sem contemplar elementos transversais; e que sejam estipulados com 

tanto detalhe objetivos de aprendizagem para cada ano escolar, quando seria mais coerente 

com a legislação vigente que o fossem por ciclos escolares.  

Assim, dentro linha analítica adotada, buscamos identificar a lógica por detrás dos 

objetivos elencados nos três documentos da área: os gerais da Educação Básica, os do Ensino 

Fundamental e os do Ensino Médio. Para tanto montamos um quadro com todos os objetivos 

e nele procuramos identificar possíveis critérios comuns para reuni-los em categorias por 

afinidades. Em princípio parecia-nos que o ideal seria encontrar uma estrutura lógica de 

árvore, onde os objetivos gerais fossem os galhos mestres dos quais nascessem os demais 

objetivos para o EF e para o EM, em escalada ascendente, seguindo a metáfora das árvores da 

natureza. Do exercício resultou o quadro a seguir, que, salvo a identificação de critérios mais 

bem elaborados do que aqueles por nós determinados, decididamente não correspondeu às 

expectativas da nossa metáfora. Examinemos de perto o resultado do exercício feito. 
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QUADRO COMPARATIVO DOS OBJETIVOS DE APREDIZAGEM DA MATEMÁTICA NA BNCC 

 

Gerais No Ensino Fundamental No Ensino Médio 
Estabelecer conexões entre os eixos 
da Matemática e entre essa e outras 
áreas do saber. 

Estabelecer relações entre conceitos 
matemáticos de um mesmo eixo e 
entre os diferentes eixos 
(Geometria, Grandezas e Medidas, 
Estatística e Probabilidade, Números 
e Operações, Álgebra e Funções), 
bem como entre a Matemática e 
outras áreas do conhecimento. 

Estabelecer relações entre conceitos 
matemáticos de um mesmo campo 
e entre os diferentes eixos 
(Geometria, Grandezas e Medidas, 
Estatística e Probabilidade, Números 
e Operações, Álgebra e Funções), 
bem como entre a Matemática e 
outras áreas do conhecimento. 

Resolver problemas, criando 
estratégias próprias para sua 
resolução, desenvolvendo 
imaginação e criatividade. 

Desenvolver o interesse, a 
curiosidade, o espírito de 
investigação e a capacidade para 
criar/elaborar e resolver problemas. 

 

Comunicar-se, utilizando as diversas 
formas de linguagem empregadas 
em Matemática. 

Comunicar-se matematicamente 
(interpretar, descrever, representar 
e argumentar), fazendo uso de 
diferentes linguagens e 
estabelecendo relações entre elas e 
diferentes representações 
matemáticas. 

Expressar-se oral, escrita e 
graficamente, valorizando a precisão 
da linguagem, na comunicação de 
ideias e na argumentação 
matemática. 

  Compreender a Matemática como 
ciência, com sua linguagem própria 
e estrutura lógico-dedutiva. 

Utilizar a argumentação matemática 
apoiada em vários tipos de 
raciocínio. 

  

Raciocinar, fazer abstrações com 
base em situações concretas, 
generalizar, organizar e representar. 

  

 Identificar os conhecimentos 
matemáticos como meios para 
compreender o mundo à sua volta. 

Aplicar conhecimentos matemáticos 
em situações diversas, na 
compreensão das demais ciências, 
de modo a consolidar uma formação 
científica geral. 

 Fazer observações sistemáticas de 
aspectos quantitativos e qualitativos 
presentes nas práticas sociais e 
culturais, sabendo selecionar, 
organizar e produzir informações 
relevantes, para interpretá-las e 
avaliá-las criticamente. 

Analisar criticamente os usos da 
Matemática em diferentes práticas 
sociais e fenômenos naturais, para 
atuar e intervir na sociedade. 

 

 Desenvolver a autoestima e a 
perseverança na busca de soluções, 
trabalhando coletivamente, 
respeitando o modo de pensar 
dos/as colegas e aprendendo com 
eles/as. 

Desenvolver a autoestima e a 
perseverança na busca de soluções, 
trabalhando coletivamente, 
respeitando o modo de pensar 
dos/as colegas e aprendendo com 
eles/as. 

 Recorrer às tecnologias digitais a fim 
de compreender e verificar 
conceitos matemáticos nas práticas 
sociocientíficas. 

Recorrer às tecnologias digitais para 
descrever e representar 
matematicamente situações e 
fenômenos da realidade, em 
especial aqueles relacionados ao 
mundo do trabalho. 

 

A partir do entendimento que conseguimos desenvolver (e essa é seguramente 

uma das interpretações possíveis, cabendo eventualmente outras), podem-se observar alguns 

tipos de discrepâncias relativamente ao “ideal” que gostaríamos de ter identificado (a 

metáfora da árvore). Vamos a elas. 
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- Não parece razoável que haja objetivos elencados como gerais para a Educação 

Básica, mas que não se desdobrem em objetivos para os segmentos dos Ensinos Fundamental 

e Médio: seriam eles gerais então em qual sentido? E, no entanto, isto ocorre para dois dos 

cinco objetivos. 

 - Também não parece elucidativo que um objetivo, dito geral, seja repetido 

exatamente da mesma forma genérica nas duas etapas do EF e do EM. Não haveria formas de 

concretizá-los que fossem mais apropriadas para cada uma das etapas, e não seria  

exatamente isso o mais adequado a fazer? Não é o que acontece na primeira linha da tabela 

montada. 

 - É incoerente chamar um objetivo de geral, se ele não se desdobra em todas as 

fases de escolaridade, como é o caso do segundo objetivo geral proposto. O grave é que ele é, 

de fato, geral e importante, mas não é especificado para o EM. Resolver problemas não 

poderia ser omitido desta fase escolar, ao contrário, seria importante qualificar como tal 

atividade pode ser aprofundada de uma etapa para a outra. 

- Outra incoerência é termos podido identificar quatro categorias de objetivos, 

agrupados por critérios de afinidades, que contemplam objetivos tanto do EF como do EM sem 

que essas categorias contemplem objetivos gerais que as caracterize (o que corresponde às 

quatro linhas da tabela onde a primeira coluna é vazia e as outras duas não). Diante destes 

casos cabe perguntar: o que significa um objetivo ser geral? 

- Apenas a terceira linha (correspondente ao terceiro objetivo geral proposto) 

contém algo que seria desejável encontrar em todas: a um objetivo geral correspondem 

objetivos que denotam especificidades diferentes para as duas fases escolares. Dissemos antes 

ser ideal que a todos objetivos gerais correspondessem um ou mais objetivos mais específicos 

e adequados para cada fase. Tal situação foi constatada no nosso exercício em apenas um caso 

entre as 10 categorias que conseguimos delimitar como tipos distintos de objetivos. 

- Observe-se que a um objetivo do EM não corresponde objetivo(s) do EF nem 

tampouco algum objetivo geral. Tal falta de correlação é cabível, mesmo que extrapole a 

metáfora inicial da árvore (como seria também algum objetivo que fosse específico apenas do 

ciclo de alfabetização, como o letramento matemático – o que não transparece da nossa 

análise, via tabela). 

As discrepâncias acima apontadas evidenciam ser possível constatar a ausência de 

uma lógica interna na formulação dos objetivos constantes dos três documentos da 

Matemática. Nossa leitura, com a metodologia de análise escolhida, nos leva ainda à conclusão 

de que está longe de ser completo e consistente o conjunto de objetivos propostos, além do 

fato de não serem devidamente justificados nos respectivos textos. Assim sendo, dificilmente 

eles poderão servir como instrumento útil para a orientação da implementação da BNCC nas 

escolas de Educação Básica. 

 

 

IV – SOBRE POSSÍVEL IMPLICAÇÃO DE OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DETALHADOS 

 POR ANO DE ESCOLARIDADE EM POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Por último, ainda ligado a objetivos de aprendizagem, sentimos a necessidade de 

comentar um aspecto pertinente à coerência (ou consistência) de políticas públicas do MEC. E 

também relacionada à última inadequação mencionada no primeiro parágrafo do item III, 
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seguida da alternativa a ela, que aqui propomos: sobre a inadequação serem estipulados 

objetivos de aprendizagem para cada ano escolar com tanto detalhe, quando seria mais 

coerente com a legislação que os objetivos de aprendizagem fossem discriminados por ciclos 

escolares, de forma apontar o que pudesse ser considerado realmente fundamental ser 

desenvolvido no período, sem especificação de ordem e quantidade por ano. Assim as escolas, 

ou mesmo cada professor com suas classes e realidades concretas particulares, teriam uma 

maior autonomia para definir seus próprios objetivos de aprendizagem a cada ano escolar, 

coerentemente com o que fosse indicado para o ciclo escolar.  

 Cabe salientar que, na leitura que fizemos dos objetivos de aprendizagem 

estipulados para a Matemática, atenta, mas não focada em uma análise de todos os seus 

detalhes (como justificado antes), chamou-nos a atenção o fato de não serem incluídos 

objetivos mais transversais, decorrentes de finalidades importantes previstas para a Educação 

Básica na legislação vigente. Na verdade, numa primeira visão e salvo melhor juízo, extensa 

parte dos objetivos de aprendizagem da Matemática, em todos os anos escolares, têm um 

estilo de redação mais apropriado a descritores de itens de avaliação de testes de múltipla 

escolha de avaliações de rendimento escolar de larga escala. Como nada do que só possa ser 

avaliado subjetivamente (como autonomia, capacidade de raciocínio de qualquer tipo, 

desenvolvimento de atitudes de respeito a diferenças), cabe neste tipo de testes massivos, 

grande parte do que realmente importa para a formação integral fica, em princípio, sem 

objetivos de aprendizagem que lhe seja correspondente. Neste final de leitura crítica, não 

visamos propriamente tecer uma crítica cabalmente embasada da opção de descrições 

detalhadas dos objetivos de aprendizagem que foi adotada no documento preliminar da BNCC. 

O que nos interessa aqui é apontar possível consequência danosa que tal opção pode implicar, 

do ponto de vista de importantes programas de políticas públicas para a Educação no Brasil. 

Se, de fato, na redação final dos objetivos de aprendizagem constantes da BNCC for adotado o 

estilo “descritores de itens de avaliação” para cada ano de escolaridade, isso poderia abrir 

portas para uma validação automática (pelo mercado, por escolas) de compêndios didáticos 

que se apresentassem com o carimbo – “de acordo com a BNCC” – por conterem instruções 

detalhadas, objetivo por objetivo, ano a ano. O que poderia acarretar no enfraquecimento de 

uma das políticas públicas para a Educação Básica das mais antigas praticadas pelo MEC, já que 

tais brechas poderiam dar sustentação, na prática, para que compêndios didáticos fossem 

adotados em redes públicas sem submeterem-se às avaliações do PNLD sobre sua qualidade 

pedagógica e sua adequação às finalidades da Educação Básica no Brasil.  

É importante que seja decidido, com clareza, se a BNCC deve ser um instrumento 

para a maior e melhor qualificação da Educação com vistas à consecução dos direitos de 

aprendizagem e ao favorecimento da formação humana integral dos estudantes previstos em 

lei, ou se será apenas um instrumento para melhorar índices quantitativos de escolas ou 

sistemas nos resultados de provas de avaliação de larga escala, institucionais ou não.  

 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2016 

 
Iole de Freitas Druck  
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A ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

A Matemática assume um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania. Em 

uma sociedade cada vez mais baseada no desenvolvimento tecnológico, os conhecimentos 

matemáticos tornam-se imprescindíveis para as diversas ações humanas, das mais simples às 

mais complexas, tais como compreensão de dados em gráficos, realização de estimativas e 

percepção do espaço que nos cerca, dentre outras. 

O desenvolvimento desta área de conhecimentos, a Matemática, foi e continua sendo por 

meio das relações que o homem estabelece com a sociedade em que vive. O conhecimento 

matemático é fruto da busca, pelo ser humano, de respostas a problemas que a sociedade lhe 

apresenta em suas práticas sociais. A Matemática não é, e não pode ser vista pela escola, 

como um aglomerado de conceitos antigos e definitivos a serem transmitidos ao/à estudante. 

Ao contrário, no processo escolar, é sempre fundamental que ele/a seja provocado/a a 

construir e a atribuir significado aos conhecimentos matemáticos. 

Dessa forma, a Matemática pode ser vista como uma fonte de modelos para os fenômenos 

que nos cercam. Esses modelos compreendem não somente os conceitos, mas as relações 

entre eles, procedimentos e representações de diversas ordens. Por exemplo, uma caixa de 

sapatos, que é um objeto do mundo físico, pode ser associada à figura geométrica espacial 

paralelepípedo retângulo, que é um modelo matemático abstrato. A altura que uma bola de 

futebol atinge, ao ser cobrada uma falta, ação de nosso mundo físico, pode ser associada ao 

modelo matemático da função quadrática, que pertence à dimensão abstrata. 

É importante ressaltar que essa associação entre o mundo físico que nos rodeia e o mundo 

abstrato da Matemática pode ser comparada a uma via de mão dupla. Por exemplo, ao mesmo 

tempo em que um paralelepípedo retângulo funciona como um modelo abstrato para o objeto 

físico caixa de sapatos, para o modelo abstrato da figura geométrica espacial esfera, podemos 

associar o objeto do mundo físico bola de futebol. 

A evolução do conhecimento matemático como ciência veio acompanhada de uma 

organização em eixos tais como geometria, álgebra, operações aritméticas, dentre outros. Essa 

organização deve ser vista tão somente como um elemento facilitador para a compreensão da 

área da Matemática. Os objetos matemáticos não podem ser compreendidos isoladamente, 

eles estão fortemente relacionados uns aos outros. Superar a perspectiva de limitar esses 

objetos em blocos isolados e estanques tem sido um dos principais desafios a serem vencidos 

com relação às práticas escolares de trabalho com a Matemática. 

Em função disso, atualmente podemos perceber certo consenso sobre alguns princípios 

fundamentais para o sucesso da aprendizagem da Matemática na escola. 

Em primeiro lugar, é preciso valorizar todo o conhecimento que o/a estudante traz de suas 

práticas sociais cotidianas. Não podemos imaginar que ele/a chega à escola com a cabeça 

vazia; ao contrário, todo/a estudante carrega consigo uma diversidade de conhecimentos 

matemáticos que podem e devem servir de ponto de partida para novas aprendizagens. É 

muito importante, em sala de aula, provocar o/a estudante para que ele/ela explicite esses 

[I1] Comentário: Afirmação genérica, 
assim como colocada. Cada um irá 
entender conforme a sua visão, que pode 
ser mais limitada do que pretendem as 
DNCEB. 

[I2] Comentário: Por quê? (Não seriam 
esses exemplos demasiadamente voltados 
para ações humanas pertinentes muito 
mais ao estudo de Matemática na escola 
do que na vida em sociedade – ou pelo 
menos não teria tal conotação ao professor 
de Matemática, leitor deste texto?)  
O início do texto da área, a meu ver, 
deveria impactar as velhas concepções e 
abrir as mentes para a renovação e as 
transformações necessárias na Matemática 
escolar para dar cumprimento ao que está 
nas DNCEB e na LDBEN. Assim como está 
ele não parece propor nada além do que já 
estava nos PCN, já entendido ou não pelo 
leitor, mas já acostumado com o 
“discurso”, mesmo se esvaziado de 
significados para ele... 

[I3] Comentário: Ou seja, quais, nos 
exemplos anteriores são as ações simples e 
quais as complexas?  Por que estes 
exemplos são significativos para a 
formação humana integral? 

[I4] Comentário: Início muito vago e 
pouco impactante. Não é específico da 
área de Matemática. 

[I5] Comentário: Estas afirmações 
sevem para qualquer área do 
conhecimento. Quais tipos de relações do 
homem com a sociedade fazem 
desenvolver especificamente a 
Matemática, por meio da busca de 
respostas a quais tipos de problemas? 

[I6] Comentário: Parece-me impróprio 
iniciar a caracterização a Matemática pelo 
que ela não é. A negativa, quando se inicia 
um discurso, só cabe quando se sabe que 
os interlocutores têm os mesmos 
pressupostos. Aqui o objetivo seria ...

[I7] Comentário: Só aqui se dá início a 
uma característica da Matemática 
explicitamente. Porém nem assim a frase é 
específica, já que as ciências da natureza e 
as ciências sociais também constroem ...

[I8] Comentário: A primeira afirmação 
do parágrafo aparece novamente como um 
pressuposto implícito. No entanto, é um 
diferencial importante da matemática, 
relativamente às demais ciências o fato de ...

[I9] Comentário: Isso não corresponde 
à verdade histórica da Matemática! Não 
sou especialista em história da 
Matemática, mas sei que, por exemplo, 
para os gregos, Matemática era parte da ...

[I10] Comentário: No entanto o 
documento propõe o mesmo tipo de 
organização que acabou por gerar a 
compartimentação da área aqui criticada. 
Seguramente a descrição dos objetivos de ...

[I11] Comentário: Ver comentário 13. 
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conhecimentos, os quais devem ser, permanentemente, associados aos conhecimentos 

escolares trabalhados. 

Além disso, para que o/a estudante tenha sucesso em Matemática, é preciso que ele/a atribua 

sentido para os conceitos aprendidos na escola. Esse processo demanda, muitas vezes, o 

recurso à contextualização dos problemas apresentados a ele/a. Entretanto, a 

contextualização de um problema não se resume a, por exemplo, colocar “frutas” no seu 

enunciado (que é apenas um exercício de aplicação de conhecimentos previamente 

aprendidos), mas, sim, criar uma situação que envolva contextos diversos (sociais e científicos) 

em que o/a estudante não veja de imediato a sua solução. É preciso que a situação 

apresentada demande que o/a estudante elabore hipóteses de resolução, teste a validade 

dessas hipóteses, modifique-as, se for o caso, e assim por diante. Trata-se, portanto, de 

desenvolver um tipo de raciocínio próprio da atividade matemática, permitindo compreender 

como os conceitos se relacionam entre si. 

Finalmente, é preciso observar que os objetos matemáticos não são acessíveis diretamente. 

Em Matemática não podemos ver uma equação ou pesar um cubo. Os objetos matemáticos 

são entes abstratos que somente podem ser acessados por meio de suas representações. 

Como vimos anteriormente, um cubo, objeto abstrato, não existe na natureza, o que podemos 

ter é a noção de cubo, por meio de um desenho ou de um objeto físico, tal como uma caixa ou 

um dado. 

Por isso, é importante considerarmos que, antes de o/a estudante ser apresentado/a à 

representação de um objeto matemático, é preciso que ele/a elabore a compreensão desse 

objeto. Além disso, no caso da Matemática, um mesmo objeto pode ser representado de 

diferentes maneiras e uma mesma representação pode ser associada a diferentes objetos. Por 

exemplo, a representação simbólica ¾ pode significar três partes de um inteiro dividido em 

quatro partes iguais, ou uma relação entre três e quatro, ou uma divisão de três objetos em 

quatro partes iguais ou, 75% ou, ainda, uma probabilidade. 

O refinamento das representações dos objetos matemáticos é elaborado pouco a pouco 

pelo/a estudante. É importante iniciar o processo de aprendizagem em Matemática 

provocando o/a estudante a fazer matemática para que, posteriormente, ele/a possa se 

apropriar de registros de representação simbólicos. 

Assim, a aprendizagem em Matemática demanda a exploração de três momentos distintos e 

ordenados. No primeiro, o estudante deve fazer Matemática. Após, ele deve desenvolver 

registros de representação pessoais para, finalmente, apropriar-se dos registros formais. 

 

OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Como dito anteriormente, a apropriação do conhecimento matemático é condição 

fundamental para que o/a estudante da Educação Básica tenha acesso pleno à cidadania, 

servindo de importante ferramenta em suas práticas sociais cotidianas. Isso implica o 

desenvolvimento de uma maneira de raciocinar, que demanda a consecução de alguns 

objetivos, apresentados a seguir. 

[I12] Comentário: Ok, ideia 
importante. Porém novamente há 
pressupostos implícitos – a partir de qual 
fundamento isso é necessário, o que são 
conhecimentos matemáticos presentes em 
práticas cotidianas? 

[I13] Comentário: Sucesso, sem 
maiores qualificações, tem a conotação de 
“passar nas provas”... Segundo a legislação 
a finalidade deve ser que o estudante se 
desenvolva por meio do aprendizado em 
Matemática. É importante tornar preciso o 
significado pretendido ao utilizarem-se 
termos contaminados eventualmente por 
outros entendimentos! 

[I14] Comentário: Coloquial em 
demasia e, novamente, o entendimento é 
baseado em subentendidos não explícitos, 
que podem não ser aqueles que estão na 
cabeça dos redatores... Novamente inicia-
se pela negação do que se quer dizer ser 
desejável... Reafirmo que não me parece 
uma boa estratégia de texto para 
introduzir o que ser quer afirmar ser o 
desejável.  

[I15] Comentário: Este trecho está 
mais informativo. Mas, novamente, fala-se 
de “um tipo de raciocínio próprio da 
atividade matemática”, sem antes 
explicitar quais são esses raciocínios... 
Como se isso fosse um conhecimento 
subjacente de qualquer leitor – o que não é 
seguramente verdade, tendo os 
professores de EB em geral como o seu 
público alvo. Mesmo os de Matemática ...

[I16] Comentário: Ok, mas isso devia 
ser o princípio e não o fim... E, de alguma 
forma já tinha sido mencionado antes.  
Talvez pudesse ser juntado lá.  

[I17] Comentário: Este é um aspecto 
importante que aqui está bem descrito. 
Mas diz respeito a uma questão 
estritamente interna ao âmbito da 
aprendizagem de conceitos matemáticos e ...

[I18] Comentário: E o que é, afinal, 
esse “fazer matemática”, (de fato 
importante)? O texto não explicita isso, e 
as concepções correntes entre os 
professores de matemática são ...

[I19] Comentário: O verbo dever, aqui 
aplicado reiteradamente, não me parece 
apropriado. E se o estudante não faz?  Há 
uma inversão de sentido relativamente ao 
que diz a legislação. É a escola que deve, o ...

[I20] Comentário: Muito sucinto e 
sem nenhuma defesa ou explicação que 
possa levar o leitor a atribuir os 
significados pretendidos a esses 3 
momentos, a ponto de concordar com isso. ...

[I21] Comentário: Apenas dito, 
mencionado, sem justificativas que possam 
convencer... Cidadania é apenas uma 
palavra no texto, como se fosse um 
conhecimento tácito e unívoco, ...

[I22] Comentário: “implica”, por quê? 



3 
 

 Estabelecer conexões entre os eixos da Matemática e entre essa e outras áreas do 

saber. 

 Resolver problemas, criando estratégias próprias para sua resolução, desenvolvendo 

imaginação e criatividade. 

 Raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, organizar e 

representar. 

 Comunicar-se, utilizando as diversas formas de linguagem empregadas em Matemática. 

 Utilizar a argumentação matemática apoiada em vários tipos de raciocínio. 

Síntese final dos comentário sobre o texto e os objetivos gerais da Matemática 

 
A partir da minha leitura, identifico a existência de subentendidos em demasia no texto. Como 

consequência, o texto não é autossuficiente e torna-se incompleto, ficando sujeito a 

interpretações múltiplas, eventualmente até contraditórias entre si, já que cada leitor o 

interpretará a partir de suas próprias concepções. Além disso, o texto não explicita, da forma 

abrangente que seria desejável, como a área de Matemática pode contribuir efetivamente 

para as finalidades da Educação Básica previstas na legislação (LDBEN e DCNEB). Tampouco 

nem apresenta interlocução nítida e eficaz com o texto inicial do próprio documento 

preliminar da BNCC, notadamente com os princípios orientadores e com os temas 

integradores lá definidos. 

Por tudo isso, os objetivos gerais elencados acima têm uma relação bastante arbitrária com o 

texto anterior sobre a área – que não é suficiente para torná-los naturalmente decorrentes do 

que vem escrito antes (como o “implica” utilizado parece querer sugerir). Para ficar apenas na 

coerência interna do documento da BNCC, nada aqui relaciona estes objetivos gerais com os 

14 direitos de aprendizagem anteriormente apresentados (e que deveriam fundamentar) as 

articulações entre as áreas do conhecimento e etapas de escolarização na definição dos 

objetivos da educação básica (cf. p. 10 do documento preliminar da BNCC).  

A meu ver os objetivos gerais propostos para a área de Matemática são insuficientes e vagos. 

Não traduzem tudo o que possa ser considerado importante como potencial contribuição da 

área na Educação Básica, na perspectiva da formação integral, do favorecimento ao 

desenvolvimento e da aprendizagem que a legislação preconiza ser direito dos estudantes na 

Educação Básica.  

Como não há justificativas que expliquem o porquê da opção por estes 5 objetivos, a razão  

pela qual eles esgotam o que de mais geral todos as subáreas da Matemática podem contribuir 

na educação de crianças e jovens, fica difícil tanto sustentá-los como rebatê-los. Seria 

necessário um texto de apresentação da área mais consistente e completo que expressasse, de 

fato, uma concepção sobre a natureza própria desta área do conhecimento – explicitando pelo 

menos seus objetos de estudo, métodos de trabalho, tipos de raciocínio que utiliza e 

desenvolve, tipos de questões ou problemas que a ciência busca responder e as razões do 

desenvolvimento de linguagem própria. Seria também conveniente uma discussão mais 

abrangente sobre abordagens ou metodologias de ensino mais adequadas a propiciar o real 

desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, não só na Matemática, com também, de 

forma nítida, na perspectiva da superação das várias fragmentações e desarticulações usuais 

[I23] Comentário: Apenas conexões 
internas e com as outras áreas? E a 
articulações com as práticas sociais, o 
mundo do trabalho, a ética e valores, 
direitos humanos e cidadania, 
sustentabilidade, por exemplo? 

[I24] Comentário: Qualquer tipo de 
problemas, assim genericamente? Também 
pode desenvolver, por exemplo, 
autonomia, espírito crítico, capacidade de 
validação, ... 

[I25] Comentário: E o que é raciocinar 
para a Matemática? Raciocina-se em todas 
as áreas..., não das mesmas maneiras. 

[I26] Comentário: Apenas comunicar? 
Há que também poder entender, dominar 
o letramento matemático. (materacia) 

[I27] Comentário: E quais são esses 
vários tipos de raciocínio? (novamente o 
raciocínio como conceito subjacente, sem 
definição explícita). 
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nas práticas escolares (entre componentes e áreas do conhecimento e com os contextos 

pertinentes à formação integral: sociais, ambientais, culturais, do trabalho,...).  A partir de tais 

conceituações, incompletas e pouco claras no texto atual, poderia decorrer organicamente, o 

papel que a matemática escolar pode cumprir na formação integral dos estudantes, e assim 

possibilitar uma análise da adequação dos objetivos gerais de aprendizagem ao final 

elencados. Ou seja, a ausência de um texto inicial completo e consistente de caracterização da 

área e de suas consequentes potencialidades educacionais impossibilita uma análise 

objetivamente embasada da adequação e coerência dos cinco objetivos aqui propostos.  

  

Complementação do ANEXO I – TEXTOS INTEGRAIS DOS COMENTÁRIOS 

[I2] Comentário: Por quê? (Não seriam esses exemplos demasiadamente voltados para ações humanas 
pertinentes muito mais ao estudo de Matemática na escola do que na vida em sociedade – ou pelo 
menos não teria tal conotação ao professor de Matemática, leitor deste texto?)  
O início do texto da área, a meu ver, deveria impactar as velhas concepções e abrir as mentes para a 
renovação e as transformações necessárias na Matemática escolar para dar cumprimento ao que está 
nas DNCEB e na LDBEN. Assim como está ele não parece propor nada além do que já estava nos PCN, já 
entendido ou não pelo leitor, mas já acostumado com o “discurso”, mesmo se esvaziado de significados 
para ele... 

[I5] Comentário: Estas afirmações sevem para qualquer área do conhecimento. Quais tipos de relações 
do homem com a sociedade fazem desenvolver especificamente a Matemática, por meio da busca de 
respostas a quais tipos de problemas? 

[I6] Comentário: Parece-me impróprio iniciar a caracterização a Matemática pelo que ela não é. A 
negativa, quando se inicia um discurso, só cabe quando se sabe que os interlocutores têm os mesmos 
pressupostos. Aqui o objetivo seria caracterizar a Matemática como área, o que é uma novidade 
colocada pelas DNCEB. Assim se esperaria que o texto justificasse esta novidade, explicasse a 
pertinência e adequação desta opção curricular para o público alvo dos professores de Matemática. 
Logo, não é razoável partir da concepção que se imagina ser a dominante sobre o papel da Matemática, 
mas sim afirmar positivamente as características da ciência que justificam esse papel de destaque nas 
diretrizes curriculares atuais. Depois sim podem caber comentários sobre a inadequação de certas 
práticas escolares a partir desse novo e destacado papel colocado para a área nos currículos da EB pelo 
CNE. 
Já a frase seguinte também supõe que o leitor saiba a priori do que se está falando. Afinal serão 
convergentes as concepções dos leitores deste texto a ideia do que seja, ou de como se consegue que 
os estudantes construam e atribuam significados aos conhecimentos? Eu creio que não. 

[I7] Comentário: Só aqui se dá início a uma característica da Matemática explicitamente. Porém nem 
assim a frase é específica, já que as ciências da natureza e as ciências sociais também constroem 
modelos para fenômenos que nos cercam. Afinal quais tipos de fenômenos são modelados exatamente 
pela Matemática e por intermédio de que tipos específicos de procedimentos investigativos ou de 
pesquisa?  
Este parágrafo também não esclarece qual é a natureza própria da Matemática como ciência. Além 
disso, os exemplos dados me parecem pouco significativos da importância da matemática nas práticas 
sociais, como antes afirmei. 

[I8] Comentário: A primeira afirmação do parágrafo aparece novamente como um pressuposto 
implícito. No entanto, é um diferencial importante da matemática, relativamente às demais ciências o 
fato de seus objetos de trabalho ser abstrações. Julgo que isso merece ser dito, mesmo que se suponha 
que todos saibam... E o parágrafo já entra em detalhes acadêmicos, antes mesmo de situar a 
importância de a distinção comentada a seguir no parágrafo. 
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[I9] Comentário: Isso não corresponde à verdade histórica da Matemática! Não sou especialista em 
história da Matemática, mas sei que. Por exemplo, para os gregos, Matemática era parte da Filosofia. Na 
sistematização do estado da arte feita nos Elementos de Euclides, a teoria das proporções é um dos 
livros, e os aspectos mais geométricos outros, todos de uma mesma ciência. A partir do século XVI 
começaram a aparecer estudos (hoje chamados de) algébricos e sobre funções e no século XIX tratou-se 
mais diretamente de delimitar o que seja a análise matemática. Na Matemática escolar apenas é que 
tais eixos, ou subáreas do conhecimento foram se fixando como organizadores do ensino. No Brasil isso 
se deu a partir da primeira metade do século XX, pelo que me lembro na década de 1920, com Euclides 
Roxo. 
Outra coisa, soa estranho não enumerar os cinco eixos no texto introdutório! Trata-se, afinal, da 
tentativa de dar uma justificativa para a escolha dos eixos definidos e esta última informação merece ser 
completa na apresentação da área, me parece.  

[I10] Comentário: No entanto o documento propõe o mesmo tipo de organização que acabou por gerar 
a compartimentação da área aqui criticada. Seguramente a descrição dos objetivos de aprendizagem a 
partir de tais eixos é muito mais forte, como informação, do que um parágrafo na apresentação que, 
corretamente, afirma a necessária superação dos tratamentos em blocos estanques! Essa mensagem 
sobre a superação dos mesmos fica difícil de passar quando os próprios são os escolhidos como eixos 
organizadores dos objetivos de aprendizagem. 
Creio que se perde uma chance de apontar para a necessidade real e factível da superação dos blocos 
isolados na Matemática (agora chamados de "eixos") ao não serem propostos eixos transversais - não só 
aos 5 blocos, como também contemplando explicitamente as finalidades previstas para a formação 
integral dos estudantes. Só assim seria possível, me parece, tirar os professores de Matemática da zona 
de conforto e fazê-los repensar em novas abordagens capazes de articular de verdade, não apenas os 
blocos matemáticos entre si ou com as demais áreas do conhecimento, como também com as práticas 
sociais, a preparação básica para o trabalho a formação de valores democráticos, a apreciação de bens 
culturais, para os direitos humanos e a sustentabilidade, por exemplo. Aí sim, se tudo isso ficasse mais 
concreto no texto, possivelmente a ideia de falar em formação para a cidadania poderia ser 
ressignificada pelos professores de Matemática. 
As demais áreas conseguiram aproximar-se mais daquilo que é previsto nas DCNEB, inclusive por serem 
mais criativas na escolha dos eixos organizadores dos objetivos de aprendizagem. Fica o desafio para a 
Matemática fazer o mesmo. Acredito que isso é possível. 

[I20] comentário: Muito sucinto e sem nenhuma defesa ou explicação que possa levar o leitor a atribuir 
os significados pretendidos a esses 3 momentos, a ponto de concordar com isso. Sendo assim, pode 
acabar soando como uma mera prescrição a ser seguida. 
Eu, por exemplo, discordo que seja tão simples assim. Acho que o processo é mais complexo e 
mereceria maior detalhamento para poder fazer sentido para os professores. 

 [I21] comentário: Apenas dito, mencionado, sem justificativas que possam convencer... Cidadania é 
apenas uma palavra no texto, como se fosse um conhecimento tácito e unívoco, compartilhado por 
todos. Se assim fosse, O CNE não ocuparia de precisar o sentido do termo, em pareceres e resoluções 
que deram origem às Diretrizes. 
Ainda, a maneira como a matemática serve de “importante ferramenta nas práticas sociais cotidianas“ 
dos estudantes nem sequer foi tematizada nesse texto de apresentação da área. 

 

 



A MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

É importante destacar, inicialmente, a necessária aproximação entre os conhecimentos 

matemáticos e o universo da cultura, das contextualizações e da instrumentação crítica, como 

princípios que são o ponto de partida para a prática pedagógica. O ensino de Matemática visa 

a uma compreensão abrangente do mundo e das práticas sociais, qualificando a inserção no 

mundo do trabalho, que precisa ser sustentada pela capacidade de argumentação, segurança 

para lidar com problemas e desafios de origens diversas. Por isso, é fundamental que o ensino 

seja contextualizado e interdisciplinar, mas que, ao mesmo tempo, se persiga o 

desenvolvimento da capacidade de abstrair, de perceber o que pode ser generalizado para 

outros contextos, de usar a imaginação. 

No processo de contextualizar, abstrair e voltar a contextualizar, outras capacidades são 

essenciais, como: questionar, imaginar, visualizar, decidir, representar e criar. Nessa 

perspectiva, alguns dos objetivos de aprendizagem formulados começam por: “resolver e 

elaborar problemas envolvendo...”. Nessa enunciação está implícito que o conceito em 

foco deve ser trabalhado por meio da resolução de problemas, ao mesmo tempo em que, 

a partir de problemas conhecidos, deve-se imaginar e questionar o que ocorreria se algum 

dado fosse alterado ou se alguma condição fosse acrescida. Nesse sentido, indicamos a 

elaboração de problemas pelos/as próprios/as estudantes, e não apenas a proposição de 

enunciados típicos que, muitas vezes, apenas simulam alguma aprendizagem. 

Um currículo, na área da Matemática, dialogando com todas as áreas, precisa garantir o 

direito à compreensão das ideias abrangentes que articulam conhecimentos específicos; 

ao desenvolvimento do pensamento analítico e à interpretação de problemas, criação de 

suas próprias estratégias de resolução e produção de situações desafiadoras. Essas 

capacidades habilitam os/as estudantes a buscarem respostas a situações familiares e não 

familiares pelo emprego de estratégias típicas do raciocínio matemático e fundamentais 

para a tomada de decisões conscientes, de maneira cada vez mais qualificada. 

A Matemática é uma ciência composta por múltiplos conceitos que se relacionam, se 

complementam e que, muitas vezes, são interdependentes. Além disso, o corpo de 

conhecimentos matemáticos (que se consolida por ampliações sucessivas ao longo da 

Educação Básica) está fortemente apoiado em suas aplicações, tanto aquelas do cotidiano 

fora da sala de aula quanto as que se originam pelo próprio desafio do conhecimento, que 

está sempre em movimento, necessitando ser completado, explicado, verificado. 

As ideias matemáticas foram produzidas e se desenvolveram durante milhares de anos 

fincadas em diversas culturas, têm suas histórias associadas às necessidades de cada 

tempo social, estando em constante desenvolvimento. Dessa forma, a Matemática 

contemporânea se constitui a partir de elos com outras áreas de conhecimento e com os 

desafios do desenvolvimento da sociedade. As tecnologias digitais são exemplo disso, pois, 

ao mesmo tempo que exigem novas descobertas matemáticas para seu avanço, facilitam a 

expansão de ideias e dão acesso a novas formas de aplicação dos conhecimentos, o que 

possibilita a continuidade da exploração e invenção matemática. 

[I1] Comentário: Não é claro o que se 
quer dizer com essa expressão.  

[I2] Comentário: Esse trecho é melhor 
do que o trecho inicial da “Área de 
Matemática” e geral para toda a Educação 
Básica. Nele só faltaria especificar o tipo de 
compreensão que a Matemática produz, 
que é diferente na área das ciências 
humanas e nas ciências da Natureza. Essas 
ideias ficariam mais bem colocadas no 
texto geral da área, com a 
complementação indicada para ficar mais 
específico e caracterizar mais 
propriamente a área da Matemática. 

[I3] Comentário: Esse é um processo 
didático e não de produção da ciência. Mas 
isso não fica claro no texto, convém 
explicitar. Novamente essa importante 
ideia é geral para o ensino/aprendizagem 
da Matemática, não é específica do EF. 
Valeria a pena esclarecê-lo melhor no 
texto. (ver comentário 5 do anexo 3) 

[I4] Comentário: Todo este parágrafo 
poderia ser deslocado para a parte inicial 
da área, sinalizando explicitamente que se 
descreve procedimentos didáticos 
adequados para propiciar aprendizagens 
significativas na área. 

[I5] Comentário: Aqui seria “:” no 
lugar de “;” ? 

[I6] Comentário: Novamente este 
parágrafo fala de aspectos gerais, não 
específicos do EF, importante, e que não 
constam do texto geral da área! Uma vez 
mais cabe sinalizar que o que seja o 
raciocínio matemático continua implícito, 
como um conhecimento tácito- o que não 
é conveniente, como já apontado nos 
comentários do texto inicial. Tudo isso 
ficaria mais bem colocado no texto inicial 
da área. 

[I7] Comentário: Gente, por que tudo 
isso não foi dito no texto inicial? Aqui se 
esboça de fato uma caracterização da área 
como um todo, válida a Educação Básica 
(como o próprio trecho aponta). A meu ver 
deve ir para o texto inicial da área. 

[I8] Comentário: Apesar de um tanto 
genérico – essas afirmações valem também 
para outras áreas, essas colocações 
correspondem à verdade histórica do 
desenvolvimento da Matemática, ao 
contrário de outra feito no texto inicial 
para justifica a escolha dos eixos...  Faltaria 
qualificar o tipo de necessidades sociais 
que deram origem exatamente à 
Matemática e não à filosofia, pintura ou 
astronomia, por exemplo.  
Parece-me que este parágrafo pode ser 
uma boa ideia para o início do texto geral 
da área... Inclusive porque este parágrafo 
todo conversa com alguns dos princípios 
norteadores e temas integradores da 
proposta preliminar da BNCC, ao contrário 
do texto inicial da área. 



É no planejamento da ação pedagógica que as conexões e a riqueza de possibilidades do 

currículo podem ser explicitadas, contribuindo para que todos se beneficiem do acesso ao 

raciocínio matemático e aprendam a aplicá-lo de maneira criativa e eficiente. Na Base 

Nacional Comum Curricular, a Matemática propõe objetivos básicos de aprendizagem, mas 

tem, sobretudo, o papel de encorajar os professores a propiciarem que seus alunos se 

motivem e desenvolvam a autoconfiança, mediante sua participação ativa em experiências 

desafiadoras e atraentes. 

Partimos da concepção de que a criança aprende Matemática dentro e fora da escola. Esse 

aprendizado se inicia antes mesmo da Educação Infantil e acompanha todo o Ensino 

Fundamental, que é quando um tratamento sistematizado um pouco além dos 

conhecimentos intuitivos tem começo e, progressivamente, amplia e introduz novos 

conceitos. Desde a Educação Infantil, as relações espaço-temporais, as de quantificação e 

as de medição começam a ser exploradas, por meio de atividades intencionalmente 

planejadas que valorizam os conhecimentos das crianças. No Ensino Fundamental de nove 

anos, que pode ser subdividido em duas fases (anos iniciais e anos finais), esse caminho 

em direção aos conhecimentos socialmente construídos continua a ser trilhado, 

respeitando-se o pensar e o fazer matemáticos típicos de cada fase, sempre visando à 

ampliação e ao aprofundamento de forma paulatina e persistente. 

Os objetivos de aprendizagem foram organizados em cinco eixos: Geometria, Grandezas e 

Medidas, Estatística e Probabilidade, Números e Operações, Álgebra e Funções. Cada um 

desses eixos recebe uma ênfase diferente, dependendo do ano de escolarização, buscando 

garantir que a proficiência dos/as estudantes em Matemática se torne cada vez mais 

sofisticada, ao longo dos anos de escolarização. Na seleção dos objetivos por eixo de um 

mesmo ano letivo, estão previstas conexões entre os conhecimentos de diferentes eixos e 

de diferentes componentes curriculares de modo que o/a estudante possa perceber a 

riqueza dos conhecimentos. 

Nos três primeiros anos do Ensino Fundamental, período destinado à alfabetização, 

espera-se que as crianças aperfeiçoem seus sistemas de localização e capacidade de 

descrição do espaço, o que é complementado pelas experiências com as diferentes 

grandezas que nos cercam e que permitem sucessivas aproximações com o eixo da 

Geometria. Por meio de conhecimentos iniciais da Probabilidade e da Estatística, os 

estudantes começam a compreender a incerteza como objeto de estudo da Matemática e 

o seu papel na compreensão de questões sociais, por exemplo, em que nem sempre a 

resposta é única e conclusiva. No eixo dos Números e Operações, espera-se que os alunos 

ganhem autonomia no pensamento numérico, sem as amarras de convenções e 

formalizações desnecessárias. Assim, almeja-se que os/as estudantes tenham acesso e 

possam compreender que há números tão grandes e tão pequenos quanto se queira, já 

que é essa a força da compreensão do sistema de numeração decimal. A esperança é que 

os/as estudantes possam compreender e realizar operações, usando estratégias que façam 

sentido para eles/as próprios/as e que elas sejam avaliadas, comparadas e aperfeiçoadas. 

O eixo da Álgebra, nessa etapa, está associado à capacidade de identificar atributos e 

regras de formação de sequências, uma das primeiras evidências de organização do 

[I9] Comentário: Boas ideias, que 
ficariam mais bem colocadas no texto geral 
da área. 

[I10] Comentário: Aqui começa um 
texto especificamente voltado para a 
Matemática no Ensino Fundamental.  
Fica-me a impressão que, como o texto 
geral da área está muito confuso e 
genérico, que redigiu essa parte sentiu 
necessidade de calçar seu discurso com 
ideias importantes que não tinham sido 
colocadas anteriormente... Tudo que vem 
antes ficaria melhor no texto inicial da 
área, com as melhorias cabíveis. 

[I11] Comentário: Novamente esse 
trecho conversa com outras partes do 
documento da BNCC e mesmo um pouco 
com as DCN – o que é desejável.  

[I12] Comentário: Afirmação a ser 
conferida: como intenção está adequada, a 
análise dos objetivos poderá confirmar ou 
não se a ideia passa de fato. 

[I13] Comentário: bom 

[I14] Comentário: bom 

[I15] Comentário: bom 

[I16] Comentário: Bom, muito melhor 
do que a série de DEVE e prescrições do 
trecho inicial da área! 

[I17] Comentário: bom 



pensamento. Pode-se também reconhecer mudanças e relações, primeiros indícios da 

ideia de função. 

Nos anos seguintes, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, em Geometria, a 

compreensão de características e propriedades de figuras planas e espaciais começa a 

organizar esse eixo. Em relação às Grandezas e Medidas, o conhecimento do Sistema 

Internacional de Medidas começa a dar força e estruturação à conceituação das 

grandezas, o que permite, ao/à estudante, desenvolver autonomia para conviver de forma 

consciente e crítica com questões comerciais e financeiras do dia a dia. No campo da 

Estatística e Probabilidade, a compreensão da aleatoriedade e da incerteza de diversas 

situações possibilita uma melhor compreensão de questões sociais úteis à construção de 

valores, junto com uma análise mais crítica das informações divulgadas pela mídia, por 

exemplo. Para todas essas aprendizagens, é essencial a ampliação dos conhecimentos dos 

números naturais e de suas operações, bem como a iniciação no convívio com um novo 

tipo de número, os racionais positivos. Tais conhecimentos, que devem se iniciar sempre a 

partir de situações e problemas contextualizados, vão ganhando estrutura para que 

possam ser descontextualizados de aplicações específicas e reaplicados em novas 

situações durante a resolução de problemas. São os objetivos do eixo da Álgebra que 

contribuem para dar corpo e relacionar conceitos que, à primeira vista, parecem 

conhecimentos isolados. 

A Matemática dos anos finais do Ensino Fundamental leva ao amadurecimento de muitos 

conceitos com os quais os estudantes já vinham convivendo. É assim que a Matemática 

escolar se constitui, acompanhando o desenvolvimento dos estudantes, por meio de suas 

sucessivas descobertas de possibilidades e conceitos que passam a fazer sentido para a 

resolução de novos problemas. Um bom exemplo disso se observa no campo dos números, 

que se amplia pela descoberta de que os números naturais e os racionais positivos não são 

suficientes para explicar novas situações, constroem-se os números negativos e novos 

conjuntos numéricos, os inteiros e os racionais e, ainda nessa etapa, os números reais. Da 

mesma forma, nos demais eixos, os/as estudantes devem ser levados/as a perceber que 

novos objetos do conhecimento são necessários para atender a novas demandas sociais e 

científicas, como as grandezas compostas, uma localização mais precisa por meio do plano 

cartesiano (tão importante também para o estudo da Geografia), e a compreensão de 

como se obtêm dados estatísticos e de como se inferem resultados para que sua leitura e 

interpretação seja cada vez mais competente. É nessa etapa, também, que o eixo da 

Álgebra e Funções ganha densidade, o que contribui não apenas para aumentar o 

raciocínio lógico, mas, principalmente, o poder de resolver problemas que dependem de 

um novo tipo de compreensão das informações disponíveis para gerar modelos de 

resolução. 

 

OBJETIVOS DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender o mundo à 

sua volta. 

[I18] Comentário: Pois é – aqui, 
adequadamente, fala-se das expectativas 
de aprendizagem do ciclo de alfabetização. 
Concordo plenamente com o que está 
escrito neste parágrafo e creio que, 
transformar tudo isso em objetivos de 
aprendizagem por ano escolar, como foi a 
decisão da SEB, dificulta em muito o 
desenvolvimento apropriado dos mesmos, 
por serem necessariamente distintos os 
ritmos e possibilidades em cada realidade 
escolar. Seria bem melhor que os objetivos 
de aprendizagem fossem por ciclos, como 
(interpreto) está “defendido” neste 
parágrafo. Inclusive para poder preservar 
mais a necessária autonomia do professor 
na decisão e preparação de suas aulas. 

[I19] Comentário: Outro ciclo... 
Inclusive assim considerado pelo PNLD dos 
anos iniciais, que avalia dois tipos de 
coleções separadamente: a de 
alfabetização Matemática (3 primeiros 
anos) e a de Matemática (anos 4 e 5). Acho 
muito apropriado a indicação do que é 
esperado por ciclos! 

[I20] Comentário: E este é o já quase 
consagrado terceiro ciclo do EF! Eu acharia 
muito melhor, inclusive tornaria mais 
realista as avaliações sobre a consecução 
dos objetivos de aprendizagem, se isso se 
der (como é de fato o caso das provas de 
avaliação em larga escala) ao final de cada 
ciclo. Portanto objetivos por ano só 
tendem a destorcer, ou pior, tornar 
prescritivos em demasia, objetivos parciais 
de aprendizagem. Com o efeito nocivo de 
restringir mais do que é previsto em lei (e 
na constituição) a autonomia didática do 
professor.  

[I21] Comentário: Adequadamente, 
não houve aqui neste texto uma descrição 
de expectativas de aprendizagem por ano 
escolar, mas por ciclos. Muito bom! 

[I22] Comentário: A lista de objetivos 
abaixo está mais interessante e pertinente 
à área e ao EF, do que a lista de objetivos 
constante do texto inicial da área para a 
Matemática na EB: a redação dos objetivos 
especifica mais claramente o escopo de 
cada um e, são, em geral compatíveis com 
o que se possa esperar da Matemática no 
EF. Uma análise mais detida consta da 
leitura crítica. 
Assim mesmo as justificativas expostas no 
comentário (em azul) ao final do texto 
sobre a área de Matemática na EB (Anexo 
I) também valem aqui. O texto anterior não 
fornece elementos suficientemente 
explícitos e claros, de cuja lógica de 
organização decorra a necessidade e a 
suficiência deste conjunto de objetivos. 
Sinto-me, assim, impossibilitada de fazer 
uma análise objetiva, como me parece 
cabível em uma leitura crítica, sobre a 
abrangência, a pertinência apenas destes 
objetivos para a Matemática no EF.  



 Desenvolver o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e a capacidade para 

criar/elaborar e resolver problemas. 

 Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, sabendo selecionar, organizar e produzir informações 

relevantes, para interpretá-las e avaliá-las criticamente. 

 Estabelecer relações entre conceitos matemáticos de um mesmo eixo e entre os 

diferentes eixos (Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, 

Números e Operações, Álgebra e Funções), bem como entre a Matemática e outras 

áreas do conhecimento. 

 Comunicar-se matematicamente (interpretar, descrever, representar e argumentar), 

fazendo uso de diferentes linguagens e estabelecendo relações entre ela e diferentes 

representações matemáticas. 

 Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções, trabalhando 

coletivamente, respeitando o modo de pensar dos/as colegas e aprendendo com 

eles/as. 

 Recorrer às tecnologias digitais a fim de compreender e verificar conceitos 

matemáticos nas práticas sociocientíficas. 

5 Ministério da Educação. Todos os direitos reservados. 
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A MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

O Ensino Médio caracteriza-se como a última etapa da Educação Básica. Não é uma etapa 

isolada e independente das anteriores, mas, sim, uma etapa complementar, que deve oferecer 

condições ao estudante para ampliar e consolidar as aprendizagens do Ensino Fundamental e 

desenvolver novas capacidades de interpretar e refletir sobre diferentes contextos. Para isso, 

no âmbito da escola, é necessário rever e redimensionar o currículo, de modo que a 

Matemática ao ser apresentada ao estudante evidencie sua relevância social e cultural e seu 

papel no desenvolvimento histórico da ciência. 

Assim, no processo de elaboração do currículo de Matemática do Ensino Médio, deve-se levar 

em conta a importância da contextualização, pois os conceitos e procedimentos matemáticos 

precisam ter significado para o/a estudante, dado que um estudo sem referenciais, sem um 

vínculo forte com a realidade concreta, dificulta os processos de ensino e aprendizagem. O 

cotidiano pode ser considerado uma fonte rica de contextos, para ensinar e aprender 

Matemática. Assumir essa posição não significa que os contextos de outras ciências e os da 

própria Matemática não precisem ser utilizados. Pelo contrário, eles também são necessários, 

pois conceitos matemáticos são instrumentos para a construção de novos conceitos, além de 

ferramentas para a compreensão e a explicação de fenômenos sociais e da natureza. 

Nesse sentido, a valorização da contextualização nesse processo exige também considerar a 

necessidade de o/a estudante desenvolver competência relativa à abstração, tendo em vista 

que ele/a deverá estabelecer ou apreender relações que são válidas em diferentes contextos. 

Portanto, para o processo de ensino de um conceito matemático, é interessante considerar a 

importância do ciclo: contextualizar, descontextualizar e novamente contextualizar e, depois, 

reiniciar esse movimento. 

Desse modo, além de favorecer a predisposição do/a estudante, no sentido de utilizar os 

conhecimentos matemáticos como recurso para compreender a realidade e nela intervir, os 

processos de ensino e de aprendizagem de conceitos matemáticos, principalmente aqueles 

que valorizam o trabalho coletivo, também podem propiciar o desenvolvimento de atitudes 

que elevam a autoestima do/a estudante com relação à própria capacidade de aprender e 

construir conhecimentos, de respeitar o trabalho dos/as colegas e de investigar em busca de 

soluções para as situações propostas. Outro aspecto que deveria ser considerado é a 

valorização do uso da linguagem matemática, para que o/a estudante possa expressar-se com 

clareza, precisão e concisão, considerando ser ela um meio para a compreensão da realidade. 

Assim, a Matemática, no currículo da escola, deveria constituir, juntamente com a área de 

Linguagens, sobretudo a Língua Materna, um recurso imprescindível para a construção e a 

expressão de argumentos convincentes e para o enfrentamento de situações-problema. 

A Matemática do Ensino Médio deve priorizar conceitos e procedimentos que possibilitem o 

estabelecimento de conexões tanto entre diversas ideias matemáticas, como com outras áreas 

do conhecimento, atentando para suas aplicações sociais. O estudo das funções, por exemplo, 

deve priorizar aspectos relacionados à variação entre grandezas, permitindo que o/a 

estudante desenvolva efetivamente o pensamento funcional, em substituição às habilidades 

relativas à simples manipulação simbólico-algébrica, normalmente privilegiada pela escola. 

[I1] Comentário: Afirmação genérica e 
um tanto vazia de informação. Vale, em 
princípio para qualquer área ou 
componente curricular. Sendo assim não 
fornece muita informação. 

[I2] Comentário: Isso é de fato 
relevante, mas não apenas no EM. Em 
nenhuma das apresentações da área é 
evidenciada a relevância social e cultural 
da Matemática e seu papel no 
desenvolvimento histórico (da ciência, 
assim isolada, qual é?) da cultura, do 
trabalho, da ciência ou da tecnologia, por 
exemplo, (para referirmos a aspectos 
indicados no artigo 5

o
 das DCNEM). Nem 

tampouco são fornecidas pistas de como se 
pode evidenciar este importante papel da 
Matemática por meio de uma revisão dos 
currículos escolares. Se na BNCC não é 
suficiente e convincentemente evidenciado 
tudo isso, baseados em quais concepções  
de “relevância social e cultural. [..]”, os 
educadores farão a revisão dos currículo 
nas escolas? 

[I3] Comentário: Apenas este aspecto? 
Além disso, nos outros documentos 
introdutórios, notadamente no do EF, já se 
falou de contextos.  Não se percebe uma 
organização gradativa da ideia nos 3 
documentos. Ou seja, seria talvez indicado 
que incialmente fosse comentada a ...

[I4] Comentário:  Sim, desde o ciclo de 
alfabetização no Fundamental I. 

[I5] Comentário: Ideia repetida em 
todos os 3 documentos e válida para todas 
as fases de escolaridade. Justamente no 
EM é a etapa onde talvez este tipo de 
abstração já seja mais familiar para ...

[I6] Comentário: Esse é um objetivo 
importante e consonante com as DCNEB. 
Mas aqui é citado de passagem (em um 
entre vírgulas iniciado por "além de"), 
mesmo de não tendo sido referido no ...

[I7] Comentário: Novo objetivo 
importante, finalidade da EB prevista nas 
normas vigentes, que mereceria maior 
destaque e constar do documento inicial 
da área. 

[I8] Comentário: Outro aspecto 
importante e geral para todas as fases da 
EB que mereceria ser comentado no 
documento inicial. Parece-me que o 
excesso de ideias relevantes e gerais neste ...

[I9] Comentário: Isso, de fato é ser 
específico do EM. 

[I10] Comentário: Importante, porém 
válido para todas as fases escolares. Além 
disso, particularmente no EM, soa estranho 
não incluir destaques á filosofia, sociologia 
e às ciências na natureza, por exemplo, ...

[I11] Comentário: Não apenas no EM. 
E o “deve” utilizado impregna de um 
sentido de prescrição todas as indicações 
feitas posteriormente ao iluminado deste 
comentário – essas sim específicas do EM. ...
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O trabalho com as grandezas e medidas, por exemplo, deve favorecer a integração e a 

articulação entre diversos eixos do saber. Nesse sentido, uma aproximação com outros 

componentes curriculares (Física ou Química) pode ser uma motivação para o estudo das 

grandezas derivadas (densidade, aceleração etc.). Já a exploração das grandezas geométricas 

pode se constituir um ótimo estímulo para o/a estudante compreender demonstrações mais 

elaboradas (por exemplo, que conduzam a fórmulas para o cálculo de áreas e de volumes de 

figuras geométricas), promovendo a ampliação e a consolidação de conceitos aprendidos 

anteriormente. 

Na mesma direção, o estudo dos números no Ensino Médio deve favorecer a percepção de 

agrupamentos em diferentes conjuntos numéricos e a compreensão das limitações de algumas 

propriedades numéricas. Com isso, espera-se que, nessa etapa, a construção dos números 

irracionais ganhe sentido e que o/a estudante possa compreender o conjunto dos números 

reais como resultado da necessidade de ampliação dos eixos numéricos. No trabalho com os 

números, deve-se, ainda, valorizar questões relacionadas à Matemática financeira, 

possibilitando ao/à estudante compreender aspectos da economia brasileira e tomar decisões, 

por exemplo, sobre compras a prazo ou à vista. 

O trabalho com a Matemática no Ensino Médio pode ser enriquecido por meio de propostas 

pautadas no uso de recursos tecnológicos como instrumentos que visem auxiliar na 

aprendizagem e na realização de projetos, sem anular o esforço da atividade compreensiva. Há 

diversos softwares disponíveis na Internet que se aplicam ao estudo das construções 

geométricas ou das funções. Há, ainda, planilhas eletrônicas que auxiliam na organização de 

dados e na elaboração de tabelas e gráficos. 

Para tanto, é necessário que a escola possibilite aos/às estudantes o acesso, de modo ético e 

responsável, a softwares e sites de pesquisa. A produção rápida e excessiva de informações na 

sociedade atual requer um eficiente pensamento analítico para compreender pesquisas de 

opinião, índices econômicos, doenças, problemas ambientais, entre outros. 

Mais ainda, a escola precisa propor situações em que o/a estudante perceba a necessidade e a 

importância de estabelecer relações entre conteúdos, de elaborar e de comprovar hipóteses, 

de fazer generalizações e de lidar com a ideia de incerteza, características do pensamento 

científico. É fundamental também que, ao final dessa etapa de escolarização, o/a estudante 

tenha construído um repertório diversificado e abrangente de representações matemáticas. 

Em síntese, essas considerações, conquanto possam ser adaptadas pelo/a professor/a, a cada 

grupo de estudantes, quanto a suas especificidades, destacam a importância – a 

indispensabilidade – de preparar os/as estudantes para o exercício da cidadania, ao mesmo 

tempo, valorizando o desenvolvimento dos conhecimentos indispensáveis para a continuidade 

do processo educacional. Além disso, tais orientações, se colocadas em prática, têm potencial 

para viabilizar aos estudantes uma visão da Matemática não apenas como uma ferramenta útil 

para resolver problemas de sua vida cotidiana, mas, também, como uma ciência logicamente 

estruturada, cuja compreensão pode proporcionar prazer. 

 
 

[I12] Comentário: Assinalei em 
vermelho os momentos excessivamente 
“prescritivos”, a meu ver.  Acho importante 
que os textos da BNCC não incorram neste 
tipo “deslize”, pelo fato da legislação 
vigente, esta sim, prescrever uma grande 
autonomia para a decisão do currículo nos 
PPP das escolas à própria equipe de 
educadores, a partir das realidades sociais 
das regiões onde se inserem e em 
interação com a comunidade (ver as 
citações de artigos da LDB e das DNCEB 
sobre a autonomia mencionada acima 
colocada nesta leitura crítica). 
Para não desconsiderar tais princípios de 
autonomia, me parece necessário que a 
BNCC deixem aberto espaços para as 
decisões locais nas escolas. Assim seria 
importante que o texto justificasse melhor 
o que é e como se pode formular um 
currículo que articule as várias áreas, ...

[I13] Comentário: Este exemplo não 
seria mais adequado para o Fundamental 
II? Em geometria do EM podem ser 
destacados exemplos mais exemplares do ...

[I14] Comentário: Qual a justificativa 
para tal “dever” pode ser dada que 
extrapole os limites da própria Matemática 
e seja convergente com os objetivos mais 
amplos da formação integral dos ...

[I15] Comentário: Aqui também o 
exemplo me parece mais pobre do que 
mereceria – já que relacionada ao 
consumo. Compreender aspectos da 
economia para poder analisar devidamente ...

[I16] Comentário: A referência a 
projetos, a meu ver mereceria muito mais 
do que uma citação de passagem. Este é, 
decididamente, um recurso pedagógico 
muito adequado, como é bem conhecido ...

[I17] Comentário: Estes dois 
parágrafos comentam aspectos bem 
pertinentes ao EM.  

[I18] Comentário: Por quê? Aqui são 
listadas 3 ideias importantes, sem que se 
evidencie as razões de suas relevâncias. 
Ora, tais razões diferem para cada uma ...

[I19] Comentário: E tanto melhor 
poderiam ser se fossem mais bem 
justificadas – caso contrário, soam apenas 
como prescrições, infelizmente. 

[I20] Comentário: Será que destacam 
claramente a importância? Eu não tenho 
dúvidas que esse era o objetivo, mas não 
creio que ele fique claro para todo o leitor. 

[I21] Comentário: Muito mencionada, 
a preparação para a cidadania, mas nunca 
detalhada no documento. Permanece uma 
ideia subjacente que, insisto, não será a 
mesma para cada potencial leitor. No ...

[I22] Comentário: Como colocá-las em 
prática? Esta é a pergunta mais corrente 
entre professores de Matemática. Os 
documentos da área não a esclarecem 
minimamente, a meu ver.  
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OBJETIVOS GERAIS DA ÁREA DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 

 Aplicar conhecimentos matemáticos em situações diversas, na compreensão das 

demais ciências, de modo a consolidar uma formação científica geral. 

 Expressar-se oral, escrita e graficamente, valorizando a precisão da linguagem, na 

comunicação de ideias e na argumentação matemática. 

 Compreender a Matemática como ciência, com sua linguagem própria e estrutura 

lógico-dedutiva. 

 Estabelecer relações entre conceitos matemáticos de um mesmo campo e entre os 

diferentes eixos (Geometria, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade, 

Números e Operações, Álgebra e Funções), bem como entre a Matemática e outras 

áreas do conhecimento. 

 Desenvolver a autoestima e a perseverança na busca de soluções, trabalhando 

coletivamente, respeitando o modo de pensar dos/as colegas e aprendendo com 

eles/as. 

 Analisar criticamente os usos da Matemática em diferentes práticas sociais e 

fenômenos naturais, para atuar e intervir na sociedade. 

 Recorrer às tecnologias digitais para descrever e representar matematicamente 

situações e fenômenos da realidade, em especial aqueles relacionados ao mundo do 

trabalho. 

 

Complementação do ANEXO III – TEXTOS INTEGRAIS DOS COMENTÁRIOS  

[I3] comentário: Apenas este aspecto? 
Além disso, nos outros documentos introdutórios, notadamente no do EF, já se falou de contextos.  Não 
se percebe uma organização gradativa da ideia nos 3 documentos. Ou seja, seria talvez indicado que 
incialmente fosse comentada a importância geral de contextos e, em cada fase, fossem apontados 
elementos mais concretamente pertinentes a ela. Isso não acontece: o texto inicial é superficial sobre 
esse tema. E aqui se volta a questões gerais, válidas para qualquer etapa escolar. 

[I5] comentário: Aqui também o exemplo me parece mais pobre do que mereceria – já que relacionada 
ao consumo. Compreender aspectos da economia para poder analisar devidamente a correção de 
indenizações trabalhistas ou embasar propostas de reajuste salarial, por exemplo, me parecem mais 
diretamente relacionada a finalidades importantes previstas principalmente para o EM (preparação para 
o mundo do trabalho). 

[I6] comentário: Esse é um objetivo importante e consonante com as DCNEB. Mas aqui é citado de 
passagem (em um entre vírgulas, iniciado por "além de"), mesmo de não tendo sido referido no 
documento inicial da área. Caberia incluí-lo lá, evidenciando, no texto, o potencial da Matemática para 
tanto. 

[I8] comentário: Outro aspecto importante e geral para todas as fases da EB que mereceria ser 
comentado no documento inicial. Parece-me que o excesso de ideias relevantes e gerais neste mesmo 
parágrafo, não promove o destaque merecido a cada uma delas. 

[I10] comentário: Importante, porém válido para todas as fases escolares. Além disso, particularmente 
no EM, soa estranho não incluir destaques á filosofia, sociologia e às ciências na natureza, por exemplo, 
como recursos importantíssimos para a construção de argumentos convincentes em situações de vida 
próprias à faixa etária. 

[I23] Comentário: O texto da 
Matemática no EM, demonstra 
pouquíssimo diálogo com as DNCEM, o que 
me parece ser uma falha grave. Isso faz 
com que, seguramente, a lista abaixo, 
mesmo contendo objetivos pertinentes 
para a Matemática no EM, está 
seguramente insuficiente, diante do que é 
previsto no artigo 5

o 
das DNCEM, por 

exemplo. 
Também para este documento, valem as 
justificativas expostas no comentário (em 
azul) ao final do texto sobre a área de 
Matemática na EB (Anexo I). O texto 
anterior sobre a Matemática no EM, não 
fornece elementos suficientemente 
explícitos e claros, de cuja lógica de 
organização decorra a necessidade da 
inclusão exatamente destes objetivos 
elencados e na redação proposta. Sinto-
me, assim, impossibilitada de fazer uma 
análise objetiva, sobre a adequação destes 
objetivos para a Matemática no EM.  
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[I11] comentário: Não apenas no EM. E o “deve” utilizado impregna de um sentido de prescrição todas 
as indicações feitas posteriormente ao iluminado deste comentário – essas sim específicas do EM. 
Mesmo porque o verbo dever é reiterado muitas vezes ao longo do texto. 

[I12] comentário: Assinalei em vermelho os momentos excessivamente “prescritivos”, a meu ver. Acho 
importante que os textos da BNCC não incorram neste tipo “deslize”, pelo fato da legislação vigente, 
esta sim, prescrever uma grande autonomia para a decisão do currículo nos PPP das escolas à própria 
equipe de educadores, a partir das realidades sociais das regiões onde se inserem e em interação com a 
comunidade (ver as citações de artigos da LDB e das DNCEB sobre a autonomia mencionada acima e 
discutida nesta leitura crítica). 
Para não desconsiderar tais princípios de autonomia, me parece necessário que a BNCC deixem aberto 
espaços para as decisões locais nas escolas. Assim seria importante que o texto justificasse melhor o que 
é e como se pode formular um currículo que articule as várias áreas, integrando temas transversais e 
interdisciplinaridade na busca da formação integral dos estudantes (ver artigo 13o das DCNEB, 
particularmente seus parágrafos 3o e 4o) . Em geral isso não é feito nas escolas, e os professores 
mostram muita insegurança e desconhecimento sobre o como, por meio de quais tipos de atividades 
escolares, seja realmente possível promover tais integrações e a formação integral dos estudantes.  
Da mesma forma creio que uma apresentação de objetivos de aprendizagem por ciclos (e não tão 
detalhada nos anos de escolaridade como está no documento preliminar das BNCC) abriria um espaço 
de flexibilidade maior para os arranjos curriculares mais apropriados às diferentes realidades escolares, 
e que não engesse em demasia o espaço da discussão nas escolas para chegarem ao necessário pacto, a 
ser estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares e comunidade, para a formulação 
do PPP, como indicado nas DCNEB no art.13o, § 3º, alínea III. 

[I13] comentário: Este exemplo não seria mais adequado para o Fundamental II? Em geometria do EM 
podem ser destacados exemplos mais exemplares do raciocínio dedutivo em Matemática, me parece. 

 [I14] comentário: Qual a justificativa para tal “dever” pode ser dada que extrapole os limites da própria 
Matemática e seja convergente com os objetivos mais amplos da formação integral dos estudantes? A 
mesma pergunta cabe em relação às “prescrições” feitas para o ensino de funções anteriormente. 

[I15] comentário: Aqui também o exemplo me parece mais pobre do que mereceria – já que 
relacionada ao consumo. Compreender aspectos da economia para poder analisar devidamente a 
correção de indenizações trabalhistas ou embasar propostas de reajuste salarial, por exemplo, me 
parecem mais diretamente relacionada a finalidades importantes previstas principalmente para o EM 
(preparação para o mundo do trabalho). 

[I16] comentário: A referência a projetos, a meu ver mereceria muito mais do que uma citação de 
passagem. Este é, decididamente, um recurso pedagógico muito adequado, como é bem conhecido das 
pesquisas, mas não dos professores em geral, para a efetivação: da interdisciplinaridade; da 
contextualização; da resolução de problemas; de procedimentos de pesquisa; do desenvolvimento de 
organização no estudante; do desenvolvimento de valores como a colaboração e o respeito ao outro em 
trabalhos em grupo e da capacidade de argumentação convincente, de autoestima e de autonomia nos 
estudantes.  
Parece-me muito importante tecer comentários sobre este, e outros tipos de práticas escolares que 
sejam focadas no protagonismo dos estudantes e tenham o trabalho como princípio educativo e a 
pesquisa como princípio pedagógico, visando a formação integral dos estudantes, tal como prescrito nas 
DNCEM, no seu artigo 5o,, alíneas I e II).  Parece-me necessário que a BNCC, especialmente em 
Matemática, forneça pistas para um trabalho escolar que, de fato, possa impulsionar de fato a mudança 
do paradigma da fragmentação disciplinar da discussão prioritária de tópicos de conteúdos a serem 
memorizados visando principalmente a mera formação para a continuidade de estudos. Creio também 
ser importante que a BNCC instigue, impulsione os educadores, nas suas escolas, a um debate conjunto 
para a formulação de currículos que sejam inovadores, sem deixar de ser compatíveis com suas 
realidades escolares específicas. 

[I18] comentário: Por quê? Aqui são listadas três ideias importantes, sem que se evidenciem as razões 
de suas relevâncias. Ora, tais razões diferem para cada uma delas e não se restringem a serem 
“características do pensamento científico”. 
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[I21] comentário: Muito mencionada, a preparação para a cidadania, mas nunca detalhada no 
documento. Permanece uma ideia subjacente que, insisto, não será a mesma para cada potencial leitor. 
No entanto os documentos legais vigentes explicitam bastante os significados abrangidos por esta 
finalidade da educação. 

 


