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Intuitivamente, esses professores im-
plantaram em suas escolas práticas con-
sagradas em países que oferecem um 
ensino de matemática de alto nível. Só 
conseguiram isso porque não se deixa-
ram paralisar pelas adversidades de or-
dem prática nem por bandeiras ideoló-
gicas que tentam banir o princípio da 
meritocracia do ensino brasileiro. Ao 
contrário, souberam cultivar talentos 
acima da média. "Quando percebo que 
um aluno tem aptidão para os números, 
não penso duas vezes: eu o incentivo a 
resolver problemas cada vez mais com-
plexos", conta Antônio de Pádua Quei-
roz, de 56 anos, que assim conseguiu 
fazer de Erick Rodolfo Trindade, de 15, 
um dos dois medalhistas da escola mu-
nicipal Oneide de Souza Tavares, na 
região metropolitana de Belém. Com as 
aulas extras que deu ao jovem, o profes-
sor despertou sua atenção para uma car-
reira que ele nem sequer cogitava: a de 
professor da disciplina. 

Várias pesquisas já sinalizaram que o 
que mais angustia os alunos em relação 
à matemática são as fórmulas despejadas 
na lousa sem nenhuma conexão com o 
mundo real. Um grande erro. Diz o ame-
ricano John Allen Paulos, autor do livro 
Innumeracy (em português, algo como 
"analfamatematismo"): "Não são as fór-
mulas que limitam a liberdade de pensa-
mento, e sim a incapacidade dos profes-

POR UM BATALHÃO DE MATEMÁTICOS A professora Greiciane Lima. de apenas 
25 anos, adotou ditas estratégias em suas aulas de matemática no colégio da Polícia 

Militar em São Luís. no Maranhão. A primeira foi pôr os alunos para competir uns com os 
outros na resolução de problemas. Os melhores começaram a receber até insígnias com 

as quais enfeitam o uniforme. A outra tática de Greiciane. que está sempre a postos para 
tirar dúvidas depois da aula, é passar lições de casa em abundância. Estão sob sua 

orientação nada menos que cinco dos estudantes que se destacaram na última 
olimpíada de matemática. Ela defende esforço máximo em prol da excelência: 

"É a única maneira deformar bons cérebros voltados para os números". 
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sores em usá-las para traduzir o mundo 
em que vivemos". Da cidade de Coruri-
pe, a 80 quilômetros de Maceió, vem um 
bom exemplo de como. à base de inicia-
tivas bem simples, os alunos passam a 
ver um propósito prático nas equações da 
lousa. Na escola municipal General Gois 
Monteiro, Djalma Nascimento, de 43 
anos. sedimenta conceitos de trigonome-
tria calculando ângulos nas dependências 
do colégio. "Com esse tipo de aplicação, 
meus alunos perderam o pavor da mate-
mática". comemora o professor, que em-
placou dois deles entre os medalhistas da 
última olimpíada. 

O grupo de professores campeões 
constitui, antes de tudo. um exemplo de 
esforço. Egressos de famílias pobres, 
eles tiveram o diploma universitário fes-
tejado como um troféu pelos parentes, 
que. em sua esmagadora maioria, não 
foram tão longe. Seu desempenho uni-
versitário contrasta com o do típico estu-
dante que conclui o curso superior de 
matemática no Brasil — a média no úl-
timo exame aplicado pelo Ministério da 
Educação não passou de 27 em uma pro-
va que vale 100. Está aí a raiz do péssimo 
ensino da disciplina. Diz o doutor em 
matemática Elon Lages Lima, autor do 
livro Matemática e Ensino: "A maioria 
dos professores nem sequer domina os 
fundamentos da matéria que ensina". 

O mau ensino dos números é um obs-
táculo e tanto para que o Brasil comece 
a sonhar em ser um país que produza ino-
vações científicas em grande escala. Para 
ter uma medida do atraso nesse campo, 
em 2010 os chineses solicitaram o regis-
tro de mais de 12000 patentes — 25 ve-
zes o número brasileiro. Nas economias 
emergentes, é crescente a demanda por 
matemáticos e profissionais afins. Tudo 
isso só reforça a necessidade de multi-
plicar os bons exemplos dos professores 
que despontaram na última olimpíada. 
O Brasil precisa de gente como Greicia-
ne Lima. que, com apenas 25 anos. apa-
rece no topo do ranking de docentes do 
Maranhão. Ela encara seu ofício como 
uma missão: "Quero formar um bata-
lhão de bons matemáticos". Bons mate-
máticos são aqueles que enxergam na 
sua área não apenas verdade, mas "su-
prema beleza — a beleza fria e austera, 
como a da escultura". A frase é do filó-
sofo. historiador — e matemático — in-
glês Bertrand Russell. • 

"NÃO DESISTI" Quando assumiu o posto de professor de matemática na escola 
estadual Luiz Ribeiro de Lima, em Boa Vista, Roraima, Lúcio Mário de Santana, de 
35 anos, suava frio antes de entrar na sala de aula. Ele ficava a maior parte do tempo 
apartando brigas de estudantes munidos de soco-inglês e facas. Só conseguiu de fato 
começar a ensinar depois que se aproximou dos alunos e ganhou sua confiança. 
Também passou a manter um elo com os pais, que o ajudaram. Nesse cenário, 
é espantoso que dois de seus alunos tenham figurado entre os melhores na última 
olimpíada de matemática. "Ainda bem que não desisti no meio do caminho ", diz 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 34, p. 104-108, 24 ago. 2011.




