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Depois de muitos anos apareceu um sinal de que as crianças brasileiras estão melhorando em 
matemática. São dados do Movimento Todos pela Educação referentes ao ano de 2007, 
recentemente publicados, cuja análise cuidadosa ainda deverá ser feita. Uma primeira apreciação 
desses dados indica evolução em todas as regiões do país. Como o Brasil tem estado sempre nos 
últimos lugares nas avaliações internacionais, atrás mesmo de muitos países em de-
senvolvimento, este sinal é um pequeno alento. 
 
Em 2005 enfoquei o assunto como Matemática zero, daí a inspiração para o agora Matemática 
um. Na época, como membro do Conselho de Administração do Instituto de Matemática Pura e 
Aplicada (Impa) conheci os importantes trabalhos preparatórios para uma olimpíada nacional 
destinada aos alunos das escolas públicas, a Obmep, iniciativa da Sociedade Brasileira de 
Matemática (SBM) em parceria com o Impa. Aquelas instituições já possuíam tradição neste 
campo, pois promoviam, há muitos anos a Olimpíada Brasileira de Matemática, de porte menor, 
que visa a seleção de estudantes brasileiros para competições internacionais. A diferença estava 
no foco e nas dimensões do novo programa. As duas olimpíadas se complementariam. 
 
A primeira Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), realizada em 2005, 
prosperou devido ao apoio do presidente da República e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
Mas o caminho inicial foi árduo, pois como costuma acontecer em nosso país, houve resistência, 
incluindo as velhas e conhecidas posições oblíquas do tipo "melhor seria aplicar os recursos em 
outras atividades" etc. 
 
Hoje, a iniciativa é vitoriosa. Em sua quarta edição (2008) inscreveram-se 18,3 milhões de 
alunos. Somando-se as de 2005 a 2008, o programa já proporcionou cursos de aperfeiçoamento 
a centenas de professores e distribuiu, pelo CNPq, milhares de bolsas de estudo aos alunos que 
se distinguiram e conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze. Esses alunos acompanham 
por um ano um programa de iniciação científica sob a orientação da direção acadêmica da 
Obmep. Esta se encarrega de editar materiais didáticos de alta qualidade, distribuídos às escolas 
em todo território nacional e disponibilizados para livre acesso no sítio <www.obmep.org.br>. 
 
A partir deste ano, os universitários medalhistas da Obmep terão também uma bolsa de iniciação 
científica seguida de bolsa de mestrado em matemática, concedidas pelo CNPq e Capes, 
respectivamente. Vale dizer, no entanto, que talvez ainda mais importante foi a reinstauração, no 
Brasil, da consciência sobre a importância dos processos de avaliação e estímulo na educação, 
reconhecendo que a competição é sadia quando os referenciais são elevados, neste caso, o 
conhecimento. Por seu mérito, a Obmep foi incluída com destaque no programa estratégico dos 
ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação. 
 
Os resultados começam a aparecer. São exemplos as dezenas de alunos altamente dotados, 
localizados nos mais longínquos e pobres municípios brasileiros, intelectualmente aptos a 
carreiras científicas e que certamente terão agora muito maior possibilidade de sucesso na vida. 
Por outro lado, dados publicados recentemente pelo Movimento Todos pela Educação, referentes 
ao ano de 2007, mostram resultados positivos. 
 
O Brasil vai melhorar sua posição no ranking das nações avaliadas? Creio que sim. Mas é bom 
lembrar que os processos educativos são como os movimentos tectônicos: lentos e quase 
imperceptíveis. Os mesmos são percebidos quando, atingido o desequilíbrio, afloram e aparecem 
com força total mostrando situações que nos chocam. No sentido oposto, quando se trata de so-
lidificação em regime de evolução estável, em geral não nos damos conta e achamos 
simplesmente que era assim mesmo que deveria ser. 
 
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é um exemplo notável. Mas, um 
programa educacional organicamente integrado ainda está por acontecer. Ainda permanecemos 
em posição desfavorável quando nos comparamos a outras nações. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 


