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Professores
inovam no
ensino de
matemática
Para vencer medo da disciplina, docentes
tentam trazê-la para o dia a dia dos alunos

Basta olhar o resultado
das avaliações para com-
provar como o brasileiro
vai mal em matemática.
Um relatório da organiza-
ção Todos Pela Educação,
mostrou que, em 2009,
apenas 35 cidades brasilei-
ras – 0,6% dos municípios
do País – tinham 50% ou
mais de seus alunos com
aprendizado em matemáti-
ca adequado à sua série.

O Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos
(Pisa), que avalia o desem-
penho em leitura, matemá-
tica e ciências de jovens de
15 anos, coloca o Brasil nas
últimas posições, num ran-
king de 65 países.

Segundo resultados do
último Sistema de Avalia-
ção do Rendimento Esco-
lar do Estado de São Paulo
(Saresp), só 0,3% dos estu-
dantes do 3.º ano do ensi-
no médio tem o conheci-
mento adequado em mate-
mática para a série.

INCLUSÃO

EDUCAÇÃO
0,9%

T rabalho com a coordenação de ensino
de matemática desde 1987 e a experiên-
cia me mostrou que, se não houver
uma mudança consciente de atitude

no professor, não conseguiremos mudar os núme-
ros tristes que as avaliações mostram.

O professor que em um ano ensinou fração com
determinada metodologia e percebeu que grande
parte dos alunos não aprendeu, precisa refletir so-
bre isso. Ele não pode simplesmente reproduzir
sua forma de ensinar no ano seguinte, porque os
resultados serão os mesmos.

É claro que há conceitos de matemática que equi-
valem à oração subordinada substantiva em portu-
guês: complexos e que parecem não fazer muito
sentido a não ser no uso do giz, da lousa e da saliva.

Mas, quando o professor se dispõe a experimen-
tar novas soluções, novas formas de ensino, ousa
apropriar-se de tecnologias ou de outras soluções
criativas, ele consegue fisgar o aluno. A dificuldade
persiste porque a disciplina não é simples, mas
surge uma disposição em aprender.

Um bom começo é olhar locais inusitados para
se ensinar. Antigamente, visitava-se uma exposi-
ção para falar sobre conteúdo de arte ou de histó-
ria. Quem imaginaria ser possível aprender mate-
mática na rua? Mas é. No ano passado, quando
havia uma exposição do holandês Escher, o “mes-

tre do ilusionismo”, levamos os alunos para
que, com base no que vissem, criassem padrões
geométricos em um programa de computador.

Podemos ensinar geometria também na calça-
da. Um aluno que aprendeu a gostar de matemá-
tica vai olhar para o chão e admirar as formas
que constituem aquele mosaico. Definitivamen-
te, não acreditamos só na aula expositiva.
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Vestibular da Unesp registra 8,9% de abstenção na 1ª fase

Ferramentas digitais. Alunos da Escola Lourenço Castanho, em São Paulo, assistem aula no laboratório de informática

Estudo. Desenho de Fernando Pessoa foi projeto matemático
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MATRICULADOS

é a proporção de negros entre os ingressantes nos cursos de
Medicina, Direito e Engenharia na USP entre 2005 e 2011

Ocimara Balmant

O que a matemática tem a ver
com Fernando Pessoa? “Tu-
do!”, afirma Danielle Cavallo,
de 16 anos. No ano passado,
quando cursava o primeiro
ano do ensino médio, ela e a
colega Karen Oliveira, da Es-
cola Lourenço Castanho, re-
desenharam o famoso retrato
do escritor português a partir
de gráficos com retas, parábo-
las e curvas.

O resultado do trabalho,
perfeito, mostrou que o soft-
ware utilizado nas aulas aju-
dou ambas a entender as temi-
das funções de primeiro e se-
gundo graus.

Exemplode que o uso de fer-
ramentas além da lousa e do
giz ajuda os alunos a ver senti-
do no que aprendem e pode
ser muito útil para o ensino da
disciplina campeã de rejeição
entre pequenos e adultos.

“Sempre tive dificuldade
com matemática. E, se eu ti-
vesse aprendido só no papel,
teria sido monótono e muito
difícil. Quando consegui dese-
nhar o Fernando Pessoa, vi a
aplicação prática daqueles nú-
meros todos”, conta Danielle.

Para facilitar a compreen-
são, vale usar imagens dos ter-
remotos dos últimos dias na
Itália para explicar logarit-
mos ou sair às ruas e usar os
ângulos dos prédios para ex-
plicar trigonometria.

“A frase que mais ouço e
mais me deixa feliz é: ‘Ah, en-
tão é isso’”, diz a professora
Janine Moura Campos, que
executou o projeto com a cole-
ga Heloisa Hessel. “Consegui-
mos quebrar nove anos de re-
sistência. A maioria desses
alunos não gostava da discipli-
na desde que entrou na esco-

la”, acrescenta.
Janine refere-se à tradicional

aversão do brasileiro à matemáti-
ca. Um hábito cultural percebi-
do já no primeiro ano do ensino
fundamental, afirma Juliana
Cunha de Melo, professora há 16
anos na cidade de Franca, inte-
rior de São Paulo.

“Percebo que o pai já avisa, an-
tes de a criança ir para a escola,
que matemática vai ser um pro-
blema”, diz Juliana. “Daí, o meni-
no de 7 anos já chega decidido a
não gostar. Como a didática dos
docentes não ajuda, logo isso se
confirma.”

Aversão. De fato, no Brasil, os
professores do 1.º ao 5.º ano são
polivalentes, isto é, responsá-
veis pelo conteúdo de todas as
disciplinas e, por isso, não têm
uma formação específica. Entre
eles, poucos estudaram exatas.
Os demais, assim como a maio-
ria da população, não gostam
muito de matemática.

Juliana decidiu sair dessa esta-
tística. Formada em Pedagogia e
professora dos primeiros anos
do ensino fundamental na Esco-
la Municipal Prof. Hélio Paulino
Pinto, ela viu que sua formação
era insuficiente para ajudar os
pequenos a entender os princí-
pios básicos de matemática e re-
solveu aprender.

Juliana matriculou-se em cur-
sos de formação oferecidos pela

secretaria municipal de Educa-
ção, percebeu que aproximar o
conteúdo do dia a dia dos alunos
era a melhor forma de ensinar e
criou o projeto “Do porquinho
ao leão; Para onde vai o meu tos-
tão”, que ganhou o prêmio Pro-
fessores do Brasil, do Ministério
da Educação, no ano passado.

“Como havia muitas crianças
com dificuldade nas quatro ope-
rações e eu sabia que eles tinham
familiaridade com o dinheiro,
trabalhei com base no sistema
monetário. Foi fazendo cálculos
de troco, mesada, descontos e
impostos que eles aprenderam a
subtrair, multiplicar e a dividir”,
explica Juliana.

Com crianças dessa idade, en-
sinar a fazer cálculos com base
em situações que envolvem di-
nheiro tem resultado garantido.
Na Escola Estadual Profa. Nair
Hiroko Konno Hashimoto, que
fica no bairro do Campo Limpo,
em São Paulo, a sala de aula foi
transformada em um minimer-
cado. Os alunos trouxeram em-
balagens vazias de casa, fizeram
etiquetas de preço, confecciona-
ram cartazes com os descontos e
passaram dias negociando os
produtos.

“Além de facilitar o entendi-
mento das operações, usamos as
embalagens para outros fins: usa-
mos os rótulos, por exemplo, pa-

ra abordar a questão dos alimen-
tos saudáveis; falamos também
do escambo, contamos a histó-
ria da alimentação”, diz a profes-
sora Solange Cabral.

Consequência. Todo o esforço
é para que essas crianças che-
guem à segunda etapa do ensino
fundamental ao menos com o do-
mínio das operações, fato ainda
raro no País.

“A maioria tem dificuldade de
ler e interpretar textos simples.
Não consegue nem entender os
problemas, quanto mais resolvê-
los”, pondera Kelly Klein, profes-
sora de matemática da Escola Es-
tadual Prof. Odon Cavalcanti. A
instituição fica na zona sul de
São Paulo e tem 90% dos alunos
provenientes da comunidade de
Heliópolis.

Para seduzir os adolescentes,
ela criou um mural no corredor.
Começou colocando problemas
simples e foi incrementando. Ho-
je, no horário do intervalo, a con-
corrência é grande para montar
peças geométricas e resolver de-
safios lógicos. Há até quem dei-
xe bilhetinho encomendando al-
gum desafio novo.

“Se há material sofisticado, óti-
mo. Se não, também dá. Só não
podemos deixar esses adolescen-
tes saírem inimigos da matemáti-
ca. E o lúdico é a melhor forma
de quebrar a resistência”.

77
negros, apenas, se matricularam nessas 3 carreiras
da USP, consideradas de ponta, durante o período

Notas expõem
dificuldade

Candidatos fizeram 90
questões objetivas na
disputa por 465 vagas;
FGV também realizou
seleção de inverno
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Sem mudança de
atitude, nada mudará

Paulo Saldaña
Carlos Lordelo
ESTADÃO.EDU

Quase 15 mil estudantes fize-
ram ontem a primeira fase do
vestibular de inverno da Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp), em uma prova consi-
derada boa e com dificuldade
média por professores ouvi-
dos pelo Estado. O índice de
abstenção foi de 8,9%.

Com textos cujos temas va-

riaram de Código Florestal, cra-
colândia a Amy Winehouse, o
exame favoreceu o vestibulando
que tem bom nível de leitura, se-
gundo o diretor pedagógico do
cursinho Oficina do Estudante,
Célio Tasinafo. “Foi uma prova
muito bem feita, que valorizou o
essencial. Quando não exigiu co-
nhecimentos de atualidades ou
interpretação de textos, havia
gráficos. Tudo bem contextuali-
zado, cobrando competências
do aluno.”

Os estudantes também se de-
pararam com textos sobre o vaza-
mento de óleo na Bacia de Cam-
pos, no Rio, e tecnologia nos es-
portes, além de conteúdos mais
específicos como, por exemplo,
usos de vírgulas, pronomes, ma-
trizes e tabela periódica. Duas

questões ainda exigiram conhe-
cimento em ética e sociologia.

Para Tasinafo, o tempo foi um
desafio. “Os textos de apoio fo-
ram bem utilizados em mais de
uma questão, mas considerando
que só havia quatro horas e meia
para responder, foi um vestibu-
lar de médio para difícil.”

Os professores do cursinho
Objetivo têm a mesma opinião.
Segundo eles, a Unesp fez uma
prova “adequada” e que exigiu
“formação”. “A banca já está
criando um padrão: a maioria
das questões tinha textos e não
dava nada de graça. Para chegar à
resposta o candidato tinha de ra-
ciocinar”, resume a coordenado-
ra Vera Lúcia Antunes.

Segundo ela, as questões de
português foram as mais fáceis

da prova. “A banca quer alguém
que saiba ler, por isso privilegiou
interpretação de textos em detri-
mento de gramática.”

O exame de ontem era com-
posto por 90 questões de múlti-
pla escolha, sendo 30 de cada

área: ciências humanas (histó-
ria, geografia e filosofia), ciên-
cias da natureza e matemática
(física, química, biologia e mate-
mática) e linguagens e códigos
(língua portuguesa, literatura,
arte, educação física e língua in-
glesa). Os aprovados nessa eta-
pa ainda terão de passar por
mais dois dias de provas. Eles
concorrem a 465 vagas.

Dos 16.040 candidatos inscri-
tos, 1.421 não compareceram. A
provafoi realizada emdez cidades
paulistas e a maior taxa de absten-
ção foi registrada na capital, onde
12,6% dos inscritos faltaram.

FGV. Ontem também foi realiza-
do o vestibular de meio do ano da
Fundação Getulio Vargas (FGV)
para o curso de Administração de

Empresas. O exame começou
de manhã, com as provas obje-
tivas de matemática, língua
portuguesa e literatura, língua
inglesa e humanas (história,
geografia e atualidades). À tar-
de, os candidatos fizeram pro-
va discursiva de matemática
aplicada e uma redação.

O estudante Felipe Azeve-
do, de 19 anos, ficou feliz com
seu desempenho na prova,
“Achei a parte escrita de mate-
mática a mais difícil, foi bem
puxado.Efalei com amigos: to-
dos estavam reclamando”, diz
Azevedo, vestibulando que fez
cursinho no Objetivo ao longo
dosemestre.“Vouprestar tam-
bém o Mackenzie no meio do
ano, onde passar já começo.”

Confira os gabaritos dos
dois vestibulares, comentá-
rios e mais informações sobre
vestibulares no Estadão.edu
(estadão.com.br/educacao).

● Mudança

● Calendário da Unesp

HELOISA HESSEL
PROFESSORA
“Conseguimos quebrar
nove anos de resistência.
A maioria desses alunos
não gostava de matemática
desde que entrou na escola.”

15/6
será divulgada a lista de
aprovados para a segunda fase
do vestibular de meio de ano

23 e 24/6
dias em que as provas da
segunda fase serão aplicadas
aos convocados
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




