
O brasileiro não sabe matemáti-
ca. E isso não é bem o que se po-
de chamar de novidade. Os
mais recentes dados do Progra-
ma Internacional de Avaliação
de Alunos (Pisa), de 2009, mos-
tram que o país está na 57ª colo-
cação entre 65 pesquisados. E
dentre os países da América La-
tina, ficou abaixo do Uruguai,
Chile e México. O problema em
questão, é que não se sabe mate-
mática porque a escola não ensi-
na. “Ao contrário da língua por-
tuguesa, cujo aprendizado tam-
bém é feito na família e no am-
biente cultural, o ensino da ma-
temática é exclusividade da es-
cola, não se aprende no dia a
dia”, afirma Angela Danne-
mann, diretora-executiva da
Fundação Victor Civita (FVC).

Ao invés de ficar procurando
culpados por esta situação, a
FVC e a Fundação Cesgranrio
aceitaram o desafio de buscar as
melhores práticas no ensino de
matemática. O que significa en-
contrar quais os melhores pro-
fessores do país no assunto. O
resultado, a pesquisa “Boas Prá-
ticas Docentes no Ensino da Ma-
temática”, será divulgado na
próxima sexta-feira e foi adian-
tado com exclusividade ao BRA-
SIL ECONÔMICO (ver infográfico).

No estudo foram filmadas
mais de mil horas de aulas de 63
professores do 6º ao 9º ano do

ensino fundamental e do ensino
médio das rede estadual de São
Paulo. Estes profissionais foram
selecionados por seu desempe-
nho no processo de Promoção
por Merecimento da rede esta-
dual e também pela nota de suas
turmas no Saresp entre 2008 e
2010. “A matemática está em
crise porque ela não faz sentido

para os alunos, não constrói sig-
nificado. Ela precisa ser contex-
tualizada, comunicada com cla-
reza”, explica Angela. E mesmo
entre os bons professores há de-
safios. A pesquisa mostra, por
exemplo, que apenas em 35,3%
das aulas foi pedida lição de ca-
sa e em apenas 17,7% a execu-
ção foi verificada. ■ R.O.

Inspirados em serviços
já em uso por Universidades
de grande reconhecimento
internacional como a Harvard,
Yale, Columbia, MIT e Princeton,
a Universidade de São Paulo
lançou o portal e-Aulas,
com vídeos produzidos pela
instituição e também aulas
regulares sobre os mais
diversos assuntos. O acesso
ao site é aberto ao público.

A sexualidade é um assunto que pertence ao currículo escolar, mas,
na maioria das vezes, não é abordado de forma completa. A questão
das diferenças, por exemplo, costuma ser simplesmente ignorada
em uma disciplina pautada por temas importantes como a preven-
ção a doenças, mas totalmente desvinculada do prazer e da vida.
Apesar da maior visibilidade que se tem hoje sobre a homossexuali-
dade, o preconceito permanece forte e pulsante.

Dentro do ambiente escolar, o adolescente homossexual sofre com
a dificuldade de encontrar grupos de iguais, além de enfrentar enor-
mes problemas de aceitação. Quando forma amigos, corre o risco de
perdê-los porque geralmente os colegas são rotulados também como
homossexuais e tendem a se afastar para evitar comentários maldo-
sos. As manifestações de simpatia ou a proximidade em relação aos ho-
mossexuais se constituem em um perigo. É como se a heterossexuali-
dade, embora percebida como uma inclinação natural estivesse amea-
çada e necessitasse ser assegurada por todos os meios. Diante de situa-
ções de exposição pública de seus sentimentos, o adolescente homos-
sexual pode se deparar com sensações de inadequação e rejeição, as
quais provocam sofrimento e até uma vontade de mudar sua condição
homoerótica, histórica e erroneamente definida como anormal.

Um cenário triste, mas
ainda hoje verdadeiro. O me-
do de ser descoberto e de vi-
rar motivo de censura e goza-
ções alheias promove uma
verdadeira segregação dos
jovens homossexuais, que re-
correm ao isolamento como
uma forma de sobreviver.

Nesse contexto, a escola
precisa ser um espaço de me-
diação e acolhimento, onde,
independentemente de sua
orientação sexual, os alunos
possam criar vínculos afeti-
vos com colegas e professo-
res. São essas relações de
amizade e confiança que vão
ajudar a construir a subjetivi-

dade do adolescente. Por outro lado, as barreiras encontradas pelos
homossexuais interferem diretamente na constituição de sua identi-
dade - na medida em que a não aceitação faz com que repensem sobre
sua condição ou se marginalizem em uma tentativa de se preservar.

O fato é que alunos e alunas raramente são sensibilizados a se-
rem solidários com os colegas “diferentes”, sejam de minorias ra-
ciais, sexuais ou com necessidades especiais. Isso denota uma lacu-
na, uma marca que a escola legitima nas práticas pedagógicas ao
criar invisibilidade sobre as diferenças.

É importante lembrar que o espaço de ensino apresenta um papel
importante no processo de socialização. Na escola, os adolescentes
passam grande parte do seu tempo e apreendem muito de seus valo-
res sociais. Portanto, é fundamental que haja um compromisso por
parte dos profissionais em incentivar a aceitação da diversidade de
pessoas, cada qual com questões, pensamentos, valores e desejos
próprios. A escola precisa ser um ambiente que se faz plural pela sin-
gularidade de cada indivíduo que o compõe, e não um espaço que
cristaliza pensamentos e comportamentos preconceituosos.

É imprescindível aos profissionais do meio uma reflexão a respeito de
tabus e convicções que possam existir sobre a sexualidade, para que não
se tornem meros reprodutores de discursos pensados sob a ótica anáto-
mo-fisiológica, que os distanciam da sexualidade. Sendo a escola uma
instituição social que tem como função a formação de cidadãos, ela de-
ve e pode iniciar a discussão sobre o tema, permitindo que as diferenças
apareçam e sejam encaradas com naturalidade pelas novas gerações. ■
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ECONOMIACRIATIVA

Ministros da Educação
de países do Mercosul
defenderam a criação de um
índice de avaliação da qualidade
educacional específico para
países da América Latina,
em contraponto ao Programa
Internacional de Avaliação
de Alunos (Pisa), avaliação
internacional feita pela
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico.
O Pisa é aplicado a cada três
anos e avalia o conhecimento de
estudantes de 15 anos de idade
em matemática, leitura e ciências.
Em 2009, participaram 65 países
e o Brasil ficou em 54˚ lugar.
Para os ministros do Mercosul,
que participam da 42ª Reunião de
Ministros da Educação do bloco,
em Buenos Aires, é preciso
criar um índice que considere
condições regionais. ABr

Dados do IBGE e do Censo
Escolar de 2009, mostram
que apenas 18,4% das crianças
de 0 a 3 anos frequentam
creche em todo o país.
A Fundação Abrinq, por meio
do projeto Creche para Todas
as Crianças, vem buscando
parcerias para melhorar
e ampliar o alcance das crianças
atendidas na primeira infância.
A fundação assinou acordo
ontem com a P&G para capacitar
educadores e coordenadores
pedagógicos, bem como a
adequação dos espaços físicos
de oito creches localizadas
no entorno das unidades de
negócios da indústria, devendo
atender 5 mil crianças. O objetivo
é contribuir para melhoria da
qualidade do atendimento das
creches, adaptando-as para
o modelo de educação integral.

Pedagogia do isolamento
dificulta inserção de alunos

Aprender matemática
ao alcance de todos

USP lança portale-Aulas
com vídeos e aulas
abertas dauniversidade

Alunos raramente são
sensibilizados a serem
solidários com os
colegas “diferentes”,
sejam de minorias
raciais, sexuais ou com
necessidades especiais.
Isso denota uma lacuna
nas práticas pedagógicas
que criam invisibilidade
sobre as diferençasMinistros daEducação do

Mercosul querem índice
regional de avaliação

FundaçãoAbrinq e P&G
fechamparceria para
atender5 mil crianças

Pesquisa mostra
os bons métodos de
professores que se
destacam na matéria

JANAINA FOLEIS
Psicóloga do Núcleo de Estudos,
Pesquisa e Aplicação
Comportamental e Cognitiva (Nepacc)
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DISCIPLINA EM 12 PRÁTICAS

Lições dos melhores professores de 
matemática do país

Dominar o conteúdo: conhecer 
profundamente os conteúdos da disciplina 
e as melhores formas de conectá-los é 
condição básica para o professor intervir 
nas aulas e ajudar a turma a avançar 

Estruturar a aula: planejar, 
determinar o que os alunos devem 
aprender e a finalidade de cada atividade 
programada é fundamental para alcançar 
o objetivo de aprendizagem

Contextualizar o conteúdo: 
relacionar a matemática com fatos do 
cotidiano é uma boa estratégia para que 
os alunos atribuam sentido aos conteúdos 

Respeitar o tempo de 
aprendizagem: permitir que o aluno 
tenha tempo para pensar sobre o desafio 
apresentado e utilize conhecimentos 
disponíveis para resolver questões 
individualmente ou em grupo

Usar o erro a favor da 
aprendizagem: permitir que
os alunos formulem suas próprias 
hipóteses contribui para a construção
do conhecimento 

Promover o uso de estimativa: 
essa prática ajuda a antecipar e controlar 
resultados necessários à compreensão da 
disciplina

Comunicar o conteúdo com 
clareza: o educador deve ficar atento 
ao tom de voz — que precisa ser 
tranquilo — e intercalar seu diálogo com 
debates em sala de aula

Utilizar bem o quadro e
os recursos tecnológicos:
o educador deve usar todos os meios 
que puder para enriquecer suas aulas
e envolver a classe

Promover relações entre 
procedimentos matemáticos:
é essencial para o aprendizado que os 
estudantes utilizem os conhecimentos 
que possuem para construir um novo

Interagir com os alunos: 
alimentar um bom relacionamento e 
expectativas positivas de todos é um 
recurso fundamental

Promover a interação entre
os alunos: troca de experiências 
entre os estudantes estimula novos 
pontos de vista e gera parâmetros para 
que os alunos avaliem as próprias 
estratégias

Propor e corrigir a lição de 
casa: fundamental para aprender a 
estudar é o momento em que o aluno 
está sozinho para resolver o problema

1

2

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




