
T
rês anos depois de chamar a
atenção para uma reordena-
ção dos currículos de ensino
fundamental e médio de ma-

temática, o maior grupo de professores
de matemática dos Estados Unidos es-
tá pedindo uma nova abordagem para a
instrução de ensino médio, que visa de-
senvolver a habilidade dos estudantes
escolherem e aplicarem as mais eficazes
técnicas de solução de problemas, na sa-
la de aula e na vida.

Cultivar essas habilidades torna a
matemática mais útil e com mais sig-
nificado para os alunos. É o que afir-
ma o Conselho Nacional de Professores
de Matemática, o NCTM, sigla em in-
glês para National Council of Teachers
of Mathematics, em um documen-
to que será lançado no país. "Foco na

Matemática do Ensino Médio: racio-
cínio e desenvolvimento de sentido",
é um complemento do documento do
NCTM de 2006, denominado "Pontos
Essenciais do Currículo", que ofereceu,
para cada série, padrões de conteúdo de
matemática da pré-escola até a 8a série.
"Pontos Essenciais", em geral, ganhou
elogios em círculos de matemática, mes-
mo de alguns dos maiores críticos do
conselho.

O documento do ensino médio tem
tanto um propósito como uma estrutura
diferente. Não é uma sugestão de um con-
junto de padrões de conteúdo, mas sim
um quadro que tenta mostrar como as ha-
bilidades que o NCTM considera essen-
ciais - o raciocínio e o desenvolvimento de
sentido - podem ser promovidas por meio
da matemática desse nível de ensino.

Embora as novas orientações digam
que a compreensão do conteúdo e pro-
cedimentos da matemática sejam im-
portantes, também argumentam que os
alunos precisam aprender a aplicar esse
conhecimento em diferentes situações,
uma habilidade que se mostra indispen-
sável em situações cotidianas e no traba-
lho. "O raciocínio e o desenvolvimento de
sentido estão no centro da matemática
desde a infância até a idade adulta", afir-
ma o presidente do Conselho Nacional
de Professores de Matemática, Henry
Kepner Jr., em uma introdução ao docu-
mento. Cultivar essas habilidades, ele es-
creve, "vai preparar os alunos para um
aprendizado superior, para o trabalho e
para uma cidadania produtiva".

Os membros do NCTM também ar-
gumentam que as habilidades vão aju-
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dar a produzir mais estudantes que
estejam interessados e capazes de tra-
balhar com profissões relacionadas à
matemática e à ciência, uma das prin-
cipais preocupações dos responsáveis
pelas políticas públicas americanas.
"Nós insistimos em ensinar que apren-
der a realizar procedimentos compli-
cados é do que se trata a matemática",
comenta Gary Martin, professor de
Educação Matemática da Universidade
de Auburn, no Alabama, que presi-
diu o comitê que redigiu o documento.
"Para mim, a verdadeira questão é: po-
dem (os alunos) fazer algo com isso?".

ALGO EM COMUM
O grupo de professores de matemáti-
ca de 100 mil membros, com sede em
Reston, Virgínia, está lançando o docu-
mento no momento em que os responsá-
veis pelas políticas públicas, nas esferas
federal e estadual, estão pressionando
por mais consistência dos conteúdos en-
sinados aos alunos.

Até agora, 48 estados concordaram
em participar de um trabalho denomi-
nado "Núcleo Comum", destinado a pro-
duzir padrões comuns em artes da lin-
guagem e matemática. Ele está sendo
conduzido por duas organizações que
trabalham com os estados, o Conselho
de Diretores de Escolas Estaduais e a
Associação Nacional de Governadores.
O NCTM é uma das várias organizações
que têm oferecido comentários sobre o
esboço da seção de matemática, que é or-
ganizado pela área de conteúdo e se con-
centra na preparação para a faculdade e
o trabalho.

Jason Zimba, professor de ma-
temática e física da Universidade de
Bennington, em Vermont, informa que
membros do NCTM forneceram uma có-
pia da pré-publicação do relatório do en-
sino médio para os autores do "Núcleo
Comum". "Os dois documentos abor-
dam muitas das mesmas idéias princi-
pais", analisa. "Eles devem ser reforça-
dores", completa Jason, que é membro
do grupo de trabalho de matemática do
"Núcleo comum". "Temos tentado 'falar
a mesma língua' o tempo todo".

Ambos os documentos enfatizam,
por exemplo, práticas matemáticas ou
a habilidade dos estudantes adaptarem

estratégias matemáticas para resolver
novos problemas, apesar de descreverem
aquelas competências em uma lingua-
gem um pouco diferente.

NOVO CONCEITO EM
MATEMÁTICA?
As orientações de ensino médio do
NCTM explicam como o raciocínio e o
desenvolvimento de sentido podem ser
aplicados em diferentes áreas da mate-
mática. Elas também oferecem nume-
rosos exemplos de como essas aplica-
ções podem ser utilizadas em sala de
aula, apresentadas por meio de mode-
los de diálogos entre professores e alu-
nos abrangendo aulas de matemática.

Os autores do Conselho Nacional
de Professores de Matemática ar-
gumentam que focalizar o raciocí-
nio não irá sobrecarregar os professo-
res com responsabilidades adicionais,
mas sim produzir alunos mais envol-
vidos. "Atualmente, muitos estudantes
têm dificuldade, porque eles acham a
matemática sem sentido", escrevem.
"Sem as conexões que o raciocínio e o
desenvolvimento de sentido proporcio-
nam, podemos ter como resultado um
aparentemente interminável ciclo de
reensino".

Henry Kepner explicou em uma
entrevista que o NCTM não organizou
o documento "Foco na Matemática
do Ensino Médio" por séries, em par-
te porque os estudantes americanos
têm aulas diferentes, como álgebra in-
trodutória e avançada, em muitos mo-
mentos distintos do ensino médio.

Para o professor Gary, enquanto
"Pontos Essenciais do Currículo" vi-
sava principalmente a funcionários do
Estado, os desenvolvedores do currícu-
lo e os editores, o documento do ensi-
no médio é mais orientado para os "lí-
deres de instrução", como professores,
especialistas em currículo e adminis-
tradores, além da indústria editorial e
funcionários do Estado.

O NCTM publicou voluntariamen-
te documentos de padrões acadêmicos
em 1989 e 2000, que moldaram o cur-
rículo, a instrução e livros didáticos
por todo o país. Os críticos disseram
que esses padrões deram muito pouca
atenção a conteúdos cruciais de mate-

mática e se desviaram das abordagens
padrão de solução de problemas. Com
a publicação "Pontos Essenciais" três
anos atrás, o Conselho conquistou al-
guns críticos, que disseram que o do-
cumento oferecia para as escolas uma
orientação clara da matemática de en-
sino fundamental e médio.

QUEREMOS MAIS CONTEÚDO
As primeiras reações ao documen-
to do ensino médio foram variadas.
Albert Cuoco, que dirige o Centro de
Educação Matemática, no Centro de
Desenvolvimento da Educação, em
Newton, Massachusetts, chamou a
publicação de um "sopro de ar fresco".
Ele disse que outros documentos de
padrões e recursos, como um relatório
de 2008 do Painel Nacional Consultivo
de Matemática, comissionado pela
Casa Branca e formado durante a se-
gunda administração de Bush, procu-
rou apresentar "claras e inequívocas"
listas de tópicos essenciais de matemá-
tica. "O que está faltando para mui-
tos professores é 'a cola que os une',
ou uma idéia de como esses temas se
relacionam entre si e por que eles são
importantes", afirma Albert, cujo cen-
tro trabalha no currículo de matemáti-
ca, formação de professores e políticas
públicas. "O novo documento e outros
como ele, que explicam em linguagem
simples por que esses tópicos têm im-
portância, representam um novo gêne-
ro no âmbito da escrita", completa.

Albert, que analisou um esboço do
documento, estava menos empolgado
com a utilização de exemplos hipoté-
ticos projetados para demonstrar como
funciona o raciocínio na aula de ma-
temática, muitos dos quais descrevem
um professor interagindo com o "aluno
A" ou "aluno B". Ele afirma que prefe-
riria depoimentos mais diretos forne-
cidos por professores reais. "Não soou
verdadeiro para mim".

Vern Williams, que serviu no pai-
nel nacional de matemática e tem sido
crítico do NCTM, disse que não que-
ria fazer comentários detalhados sobre
o documento até que o tenha lido em
mais detalhes. Mas ele comenta que
a linguagem da publicação lembrou-
o dos padrões do NCTM de 1989, que



Internacional

ele acredita que promoveu uma abor-
dagem fraca à instrução matemática,
ao contrário de "Pontos Essenciais",
que considerou muito mais útil e ri-
co em conteúdo. "Seria bom se o con-
teúdo fosse descrito mais. É muito va-
go", analisa o educador que é professor
de matemática na Escola de Ensino
Fundamental de Longfellow, no con-
dado de Fairfax, Virgínia, e já ganhou
vários prêmios como professor.

Wilfried Schmid, outro paine-
lista e professor de matemática na
Universidade de Harvard, que tam-
bém foi crítico dos padrões de 1989 e
2000 do NCTM, concorda com a orga-
nização de que nutrir a habilidade do
raciocínio matemático é importante,
e que muitos alunos se tomam exces-
sivamente dependentes de procedi-
mentos. Para ele, o novo documento
coloca ênfase demais em habilida-
des "abstratas", e não sobre o conte-
údo da matemática e a disciplina co-
mo uma matéria seqüencial. "Tem de

haver mais equilíbrio entre o conhe-
cimento do conteúdo e o raciocínio e
a capacidade de resolver problemas",
comenta.

"Eles estão diagnosticando um
problema, e eu concordo amplamente
com o diagnóstico", acrescenta o pro-
fessor Wilfried. Mas, segundo ele, o
documento do ensino médio "levaria
a uma situação pior". O presidente do
Conselho contrapôs que o NCTM es-
tava tentando evitar a repetição. "Ao
contrário, queríamos ir mais longe ao
darmos ao conteúdo um maior signi-
ficado para professores e alunos".

OUTROS RECURSOS
Em um esforço para tornar "Foco na
Matemática do Ensino Médio" útil pa-
ra o público, o Conselho também está
publicando cartilhas pequenas e sepa-
radas que traduzem o documento para
os professores, administradores, respon-
sáveis pelas políticas públicas e famílias.
A organização também pretende publi-

car cartilhas para explicar como o ra-
ciocínio e o desenvolvimento de sentido
podem ser cultivados em diferentes áre-
as da matemática, como na álgebra e na
geometria, em maior detalhe que o re-
latório atual. "Este é apenas o primeiro
passo", informa Gary, da Universidade
de Auburn.

Em geral, os membros do NCTM es-
peram que o documento ajude os alunos
do ensino médio a ver a importância da
matemática e a melhorar seu desempe-
nho, o qual tem se mostrado estagnado
há décadas em provas nacionais. Às ve-
zes, o ensino de matemática do ensino
médio parece inacessível à mudança. É
uma tarefa hercúlea. Não podemos sim-
plesmente continuar pelo mesmo cami-
nho. Continuamos repetindo os mesmos
erros, ano após ano", finaliza Gary. M
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