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INTRODUÇÃO 

 

 A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é o documento norteador da 

educação no Brasil. Ao definir as aprendizagens essenciais que todos os estudantes 

deverão desenvolver ao longo da Educação Básica, bem como as dez competências gerais 

e as competências específicas de cada área do conhecimento, orienta quanto aos processos 

de aprendizagem que fazem parte do trabalho do professor (BRASIL, 2019). Nesse 

sentido, percebe-se que a BNCC é uma proposta pedagógica diferenciada e para sua 

implementação necessita-se de novas estratégias metodológicas. Em virtude disso, este 

trabalho tem por objetivo discorrer sobre uma possível abordagem metodológica da 

Matemática utilizando-se das Tendências em Educação Matemática. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A abordagem da Matemática, segundo a proposta da BNCC, envolve a 

mobilização de ideias, estruturas e conceitos como ferramentas necessárias para organizar 

e compreender fenômenos naturais e sociais, bem como propicia uma melhor 

compreensão da realidade, auxiliando e influenciando na formação de um cidadão crítico 

e com responsabilidade social (FINI, 2019). Nesta perspectiva, deve-se reconhecer que a 

Matemática é uma ciência humana que deve contribuir para solucionar problemas 

científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com 

repercussões nas situações complexas do cotidiano e do mundo do trabalho. 

 Ao assumir como compromisso do Ensino Fundamental o desenvolvimento do 

letramento matemático, a proposta pretende capacitar o estudantes a formular, empregar 

e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Para isso, é necessário 

desenvolver as competências e habilidades de raciocinar, argumentar, comunicar e 

representar matematicamente, a fim de proporcionar aos estudantes o reconhecimento da 

importância dos conhecimentos matemáticos para compreender o mundo em que vivem 

e também para que a Matemática seja vista como algo prazeroso e que tenha significado. 

Neste mesmo viés, para o Ensino Médio propõe o aprofundamento das aprendizagens 
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essenciais já exploradas no Ensino Fundamental para que os estudantes construam uma 

visão integrada da Matemática com os demais componentes curriculares e também com 

a realidade em que estão inseridos. 

 Para a consolidação das aprendizagens essenciais e do letramento matemático, 

faz-se necessário a utilização de diferentes estratégias metodológicas e a articulação entre 

os diversos campos da matemática.  

Em relação as propostas pedagógicas que podem dar suporte ao ensino da 

matemática, o documento aponta a necessidade de considerar processos cognitivos, 

afetivos, motivacionais e metodológicos, dando ênfase para a resolução de problemas, a 

modelagem matemática, a investigação e os projetos. Ou seja, tendências da Educação 

Matemática que já encontraram receptividade nos educadores da área e cujos resultados 

da aplicação em sala de aula já apresentam registros em artigos e pesquisas. 

Mesmo que na redação da BNCC sejam mencionadas apenas algumas das 

tendências atuais, muitas vezes elas estão relacionadas umas com as outras numa mesma 

atividade de ensino e aprendizagem.  É possível ainda acrescentar outras concepções 

como a história da matemática, os materiais didáticos, os jogos, a etnomatemática, o 

raciocínio matemático que podem ser aplicadas indistintamente pelos professores. Além 

disso, as tecnologias digitais podem acompanhar sempre o trabalho, visto que estamos 

imersos em uma sociedade tecnológica-digital e, desta forma, estes recursos, como 

calculadoras, planilhas e internet, são tão importantes quanto o caderno e o livro. 

 As tendências enfatizadas pela BNCC nas orientações do documento têm uma 

intencionalidade bem definida, pois se tratam de concepções que podem especialmente 

promover a ampliação do pensamento numérico, algébrico, proporcional, geométrico e 

computacional dos estudantes, ao mesmo tempo que desenvolvem competências e 

habilidades, e formam atitudes e valores necessários para o exercício da cidadania. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 A Base Nacional Comum Curricular se apresenta como uma oportunidade única 

– e que não deve ser desperdiçada – para elevarmos o nível de aprendizagem da 

Matemática na Educação Básica. Com esta finalidade, as Tendências em Educação 

Matemática têm grande valor didático para atingir os objetivos propostos no documento 

e promover aprendizagens que desenvolvam habilidades para enfrentar situações novas 

com criatividade, iniciativa e autonomia. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Disponível em: 

<http:basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acesso em: 13 set. 2019. 

 

FINI, Maria Eliza. Leitura crítica: Matemática na proposta da BNCC. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/relatorios-

analiticos/Parecer_7_MA_Maria_Eliza_Fini.pdf>. Acesso em: 22 out. 2019. 

 

GROENWALD, Claudia L. O. et al. Perspectivas em Educação Matemática. 

Actascientiae, Canoas, v. 6, n. 1, p. 37-55, jan./jun. 2004. 


