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Não é de hoje que a Matemática é rotulada na escola como
uma disciplina chata, que pouca gente compreende. Expressões como “a Matemática é uma disciplina para poucos”
ou “só gênios aprendem” são repetidas e ajudam a perpetuar
essa errônea imagem. Entretanto, diferente desses rótulos
pré-concebidos, a construção do conhecimento matemático é
históricosocial, ou seja, o conhecimento matemático origina-se
das necessidades surgidas na própria sociedade como contar,
medir, calcular e observar.
As avaliações diagnósticas nas escolas brasileiras, como a
“Prova Brasil”, comprovam quão distante nossos alunos estão
GDVSURͤFL¬QFLDVDGHTXDGDV1D¼OWLPDHGL©¥RGD̸3URYD
Brasil” (2015), aplicada no Ensino Fundamental, apenas 39%
dos alunos do 5º ano apresentaram resultado satisfatório;
similarmente, 14% dos alunos do 9º ano demonstraram dominar os conhecimentos básicos.
Neste cenário, constatamos fortes indícios que corroboram a
urgente necessidade de se repensar a metodologia de como os
FRQWH¼GRVGH0DWHP£WLFDV¥RWUDEDOKDGRVQDVVDODVGH
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aula de toda a Educação Básica. Um desses indícios consiste
na grande atração do professor pelas fórmulas. Digo isso
porque sou professor de Matemática e sei do encantamento
TXHWHPRVDͤQDOHODVFRQVHJXHPJHQHUDOL]DULVWR«FULDUXP
padrão sintético de cálculo. Mas, é nessa situação de encantamento que chamo atenção para algumas ponderações.
$SULQFLSDOGLͤFXOGDGHGRWUDEDOKRFRPDVIµUPXODV«TXHHODV
V¥RFRPXPHQWHDSUHVHQWDGDVIRUDGHXPSDGU¥RUHDOGLͤcultando a compreensão, por parte dos alunos, das
relações entre as variáveis componentes e consequente aplicação na vida (resolução de uma situação-problema). Como
H[HPSORFLWDPRVRF£OFXORGRVMXURV6¥RFRQWH¼GRVWUDEDOKDGRVQDVDXODVPDVSRUYH]HVRVHVWXGDQWHVVHGHSDUDPFRP
VLWXD©·HVFRWLGLDQDVHPTXHV¥RLQFDSD]HVGHDSOLF£ORVQD
resolução do problema. Seja na determinação das parcelas de
XPHPSU«VWLPRRXQRVUHQGLPHQWRVGHXPDDSOLFD©¥RͤQDQFHLUDGLͤFXOGDGHVQDLGHQWLͤFD©¥RDVVRFLD©¥RHDSOLFD©¥RGDV
YDUL£YHLVJHUDOPHQWHVHID]HPSUHVHQWHVQHVVDVVLWXD©·HV
Outra tormenta para os estudantes refere-se à correta utiOL]D©¥RGDVHTXD©·HVGR|JUDXKDELWXDOPHQWHFKDPDGDGH
̸IµUPXODGH%DVNDUD̹,VVRQ¥RVLJQLͤFDTXHHODQ¥RWHQKD
XWLOLGDGHHQWUHWDQWRHVVHFRQWH¼GR«PXLWRFREUDGRQRUPDOPHQWHFRPRͤQDOLGDGHSUµSULDGD0DWHP£WLFDHQ¥RGHQWURGH
um contexto de situações-problema.
Recitar o “teorema de Pitágoras”, ou seja, “a soma dos quadra-

dos dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa” parece até
OHLLPSRVWDDRVDOXQRVTXDQGRPXLWDVYH]HVHOHVQ¥R
sabem nem a condição de existência de um triângulo.
4XDOWHPVLGRRUHDOVLJQLͤFDGRGHVVHVFRQWH¼GRV"2TXHRV
DOXQRVW¬POHYDGRSDUDVXDVYLGDV"$MXVWLͤFDWLYDGHTXHRV
HVWXGDQWHVSUHFLVDPGRPLQDUHVVHVFRQFHLWRVSRUTXHID]HP
SDUWHGRFXUU¯FXORVHULDDPHOKRUUHVSRVWD"2XVHULDPDLVLPportante uma discussão quanto ao porquê desse trabalho ser
W¥RGHVYLQFXODGRGDUHDOLGDGH"2VUHVXOWDGRVGD̸3URYD%UDVLO̹
mencionados anteriormente, já nos alertam que os conhecimentos básicos da ciência Matemática não têm sido alcançados pelos alunos.
9DOHVDOLHQWDUTXHH[LVWHPLQ¼PHURVRXWURVFDVRVHPTXH
teoria e prática, em sala de aula, não estão em sintonia. A utiOL]D©¥RGDVIµUPXODVFRPRXPPHLRHͤFD]SDUDD
compreensão da realidade, requer do docente o perfeito domíQLRGRVFRQWH¼GRVDVHUHPWUDEDOKDGRVIDFLOLWDQGRRHQWHQGLmento do aluno e proporcionando, dessa forma, melhores
condições para que esta instigante ciência seja decifrada e
praticada nas escolas brasileiras.
3DUDRVSURIHVVRUHVGH0DWHP£WLFDͤFDDUHIOH[¥RTXDORSDSHO
TXHDVIµUPXODVW¬PDVVXPLGRHPVXDVDXODV"4XDODFRQtribuição que elas podem fornecer para um processo de
HQVLQRHDSUHQGL]DJHPPDLVHVWLPXODQWHHPDLVFRQHFWDGR
FRPDVGHPDQGDVGRV«FXOR;;,"

