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Considerações sobre o ensino de Matemática1

MANFREDO PERDIGÃO DO CARMO2

O Ministério da Educação achou oportuno que um representante
do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (I.M.P.A.) do Conselho
Nacional de Pesquisas participasse desta reunião sobre o ensino da Ma-
temática e expressasse o ponto de vista do matemático profissional sobre
os assuntos aqui tratados.

O I.M.P.A. tem um interesse vital nestas questões. Primeiro, porque
a modernização de qualquer curŕıculo é essencialmente a transferência de
conquistas cient́ıficas ao ńıvel do ensino. Ninguém melhor, portanto, do
que o matemático familiarizado com estas conquistas para julgar do va-
lor, utilidade e limites desta transferência. Segundo, e isto parece para-
doxal, porque o I.M.P.A. atua precipuamente na pós-graduação em Ma-
temática. O paradoxo, entretanto, desaparece quando levamos em conta
que o desenvolvimento de uma pós-graduação em números e ńıveis capa-
zes de fornecer às universidades, industrias e consultorias o contingente
necessário ao desenvolvimento brasileiro repousa, em última análise, em
um ensino básico objetivo e correto.

Parece-nos claro que a elaboração dos curŕıculos de Matemática para
a escola secundária é uma tarefa conjunta de professores e matemáticos
ativos em pesquisas. De fato, a não ser que se queira ensinar uma outra
coisa, e não a Matemática tal como ela é entendida atualmente pelos ma-
temáticos, a participação destes é indispensável. Cabe-lhes, por sua ex-
periência, indicar pontos que se tornaram obsoletos, sugerir renovações
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que se fazem necessárias, e determinar objetivos a serem atingidos a
longo prazo. A Matemática brasileira já atingiu uma maturidade sufici-
ente para determinar, de maneira independente, os caminhos que mais
nos convêm.

É necessário salientar aqui a indispensável participação do professor
na elaboração destes projetos. Sua experiência indicará as modificações
necessárias a transformá-los em realidade, levando em conta as condições
brasileiras.

A elaboração de curŕıculos é, portanto, uma tarefa a longo prazo. Ela
deve ser precedida, entretanto, de considerações gerais sobre o ensino da
Matemática que, a nosso ver, se aplicam a todos os graus. É neste ńıvel
que se situa a nossa colaboração ao presente debate.

Provavelmente, a razão fundamental para a introdução da Matemá-
tica no ensino básico, repousa no fato de que ela fornece instrumentos
efetivos para compreender e atuar no mundo que nos cerca. Esta ati-
tude de resolver problemas propostos pelo mundo real está na própria
base da criação da Matemática e tem sido uma fonte de inspiração e
renovação de seus métodos. Talvez convenha mencionar que a palavra
problema será utilizada aqui em um sentido lato, que tanto pode signi-
ficar obter um método que permita determinar a distância da Terra à
Lua, como tentar provar que a relação entre o comprimento da circun-
ferência e do seu diâmetro não pode ser expressa como o quociente de
dois inteiros. Pode se dizer, sem exagero, que as estruturas mais abstra-
tas em Matemática foram criadas para resolver problemas e que o grau
de validez e permanência de uma estrutura mede-se pela multiplicidade
de problemas que ela permite atacar. Estes problemas, convém repetir,
não são necessariamente aplicáveis mas têm suas origens e motivação em
questões propostas pelo mundo real, e suas soluções refletem uma me-
lhor compreensão deste mundo. Esta é a Matemática de Arquimedes,
Gauss, Riemann e Poincaré e da qual queremos e devemos transmitir
uma parte aos nossos alunos.

Das razões acima, que pertencem à própria natureza da Matemática,
decorre que a melhor maneira de ensiná-la é através de problemas.
Os conceitos a serem introduzidos devem ser aqueles que sejam indis-
pensáveis à compreensão e solução dos problemas propostos e que ilu-
minem suas relações com outros problemas e conceitos já estudados. A
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compreensão clara dos fatos e a habilidade de bem utilizá-los deve ter
preferência sobre a formalização. Quando for conveniente e posśıvel, a
formalização deve ser utilizada, porém sempre de maneira local. Por
formalização local entendemos o seguinte. Dado um determinado as-
sunto, admitimos certas premissas, que podem ter sido demonstradas
em outros assuntos ou constituem elementos intuitivos bastante óbvios
para que se possa trabalhar com eles. A partir destas premissas, todas
as definições são explicitadas e todas as proposições são demonstradas.

Um dos maiores mal-entendidos do ensino da Matemática proveio
da adoção dos livros de Euclides, ou de pequenas modificações deles, no
ensino de Geometria. De ińıcio, demos absolver Euclides de toda e qual-
quer culpa no caso. Euclides escreveu os seus livros com uma finalidade
metodológica e não didática. A formalização global, por ele obtida, do
volume de fato geométricos conhecidos até então foi uma obra de gênio,
melhor compreendida por filósofos e pensadores do que por jovens es-
tudantes. Em oposição a Arquimedes, que usava uma combinação de
formalização local e métodos heuŕısticos e cujas técnicas de pesquisas
continham o germe de uma forma de ensino mais efetiva, a obra de
Euclides foi tomada como um modelo didático. As conseqüências desas-
trosas deste fato se fazem sentir até hoje.

Queremos deixar bem claro que a contribuição metodológica de Eu-
clides é enorme. Pela primeira vez mostrava-se a possibilidade de uma
formalização global que, embora com defeitos, levantava a esperança de
se estender a idéia de formalização à toda a Matemática e, quem sabe, à
própria Ciência. Hoje parece cada vez mais claro que a formalização ab-
soluta da Matemática é um ideal inatinǵıvel que deve ser abandonado.
Seja como for, formalizações locais relativamente amplas tiveram um
sucesso considerável na Mecânica em certos ramos de F́ısica Teórica,
na Álgebra, etc, e a inspiração para isto, se deve indiscutivelmente a
Euclides.

Do ponto de vista didático, porém, o problema fundamental é que a
apresentação formal da Matemática, na maior parte dos casos, esconde
e dissimula os mecanismos de criação. Somente os alunos muito bem
dotados são capazes de apreciar este tipo de apresentação, e estes se
transformarão em matemáticos sem que precisemos nos preocupar com
eles. O aluno médio, com pouca experiência em Matemática (e este, é o
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caso que nos interessa aqui), tem uma profunda dificuldade em acompa-
nhar longas formalizações. A tendência é reagir com desgosto e medo, ou
aceitá-las como um dogma, com grandes prejúızos para a sua imaginação
criadora.

Mesmo para aqueles que vão se transformar em matemáticos e a
nossa experiência no I.M.P.A. é áı bem ilustrativa, o excesso de forma-
lização pode facilmente se transformar em um freio ao processo criador.
O objetivo da Matemática é, devemos repetir, resolver problemas. Sim-
ples, no caso do ensino, complexos e em aberto, no caso de pesquisas.
Em qualquer dos casos, a intuição e a imaginação criadora desempenham
um papel fundamental e a formalização é apenas um elemento auxiliar.
Neste sentido, o esṕırito de Arquimedes é muito mais adequado à Ma-
temática atual do que o esṕırito de Euclides.

Convém neste momento chamar a atenção para uma falácia muito
freqüente que consiste em confundir pensar corretamente com pensar
axiomaticamente. Em Matemática, como de resto em tudo mais, é ne-
cessário pensar corretamente. Outra coisa não fizeram matemáticos ilus-
tres do passado, tais como Gauss, Riemann e Poincaré, que nos legaram o
imenso edif́ıcio de que hoje dispomos, sem utilizar o método axiomático.

Esta falácia é tanto mais grave por estar presente, de maneira im-
pĺıcita, em uma certa atitude em relação ao ensino da Matemática que
se auto-denomina de Matemática Moderna. Deixando de lado a im-
propriedade do termo, passarei a chamá-los de “modernistas”, e creio
não cometer injustiça ao definir, segundo Papy, a Matemática Moderna
como o ensino da Matemática através das estruturas fundamentais. Es-
truturas fundamentais foi um termo criado pela escola Bourbaki para
designar certos conceitos logicamente simples (grupo, ordem, topologia)
que aparecem reiteradamente na formação de conceitos matemáticos lo-
gicamente complexos (se bem que intuitivamente mais simples). Se-
gundo afirmações do psicólogo Jean Piaget, as estruturas fundamentais
correspondem a certas categorias básicas do pensamento humano. Par-
tindo destas premissas, os “modernistas” acreditam que a Matemática
deva ser ensinada a partir das estruturas fundamentais. A compreensão
expĺıcita destas estruturas facilitaria enormemente o processo de apren-
dizagem de todo o resto, que decorreria dáı de uma maneira natural.
Em resumo, um Bourbaki para crianças.
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Ora, como todos sabem, Bourbaki é um descendente direto de Eucli-
des. No seu livro “Elementos de Matemática” publicado na década de
40, a escola Bourbaki tentou, segundo suas próprias palavras, “tomar a
Matemática no seu ińıcio” e reconstrúı-la inteira a partir das estruturas
fundamentais. Seria uma extensão de formalização de Euclides, com as
correções necessárias, a toda a Matemática. Como é bem conhecido por
todos os matemáticos que trabalharam em pesquisas, o escopo global do
projeto falhou. As áreas mais representativas da matemática atual, não
puderam ser encaixadas na filosofia do projeto inicial.

Do mesmo modo que no caso de Euclides, a influência metodológica
do projeto Bourbaki foi bastante grande. Entretanto, do ponto de vista
da pesquisa, sua influência foi praticamente inexistente. Em verdade, o
vigoroso desenvolvimento da Matemática nas últimas décadas foi feito
dentro de um esṕırito que relega o formalismo a um segundo plano e
ignora completamente a existência de Bourbaki. Deste ponto de vista
podemos afirmar que uma didática da Matemática que insiste em seus
aspectos formais estão em contradição com o esṕırito da verdadeira Ma-
temática Moderna, isto é, aquela que se faz em nossos tempos. Uma tal
didática deve ser portanto considerada velha e obsoleta.

Admitida a verdade da afirmação de Piaget, fato discut́ıvel mas cuja
apreciação nos desviaria do ponto principal desta exposição, restam,
entre outras as seguintes objeções aos métodos “modernistas”:

1) Não há nenhuma razão de se esperar que o fato de explicitar verbal-
mente os mecanismos básicos do pensamento ajude o seu desenvol-
vimento operacional. Por exemplo, como observou René Thom, é
duvidoso que o conhecimento prévio das estruturas básicas de uma
ĺıngua ajude alguém a se exprimir com fluência naquela ĺıngua.
Pelo contrário, o que acontece com mais freqüência é que a tenta-
tiva de instilar este conhecimento prematuro exerce um efeito de
freagem no processo de aprendizagem. Este exemplo pode ser fa-
cilmente multiplicado e mostra que o estudo extemporâneo das es-
truturas fundamentais pode dificultar, em vez de facilitar, o apren-
dizado da Matemática.

2) As estruturas fundamentais representam um longo processo de ela-
boração a partir de elementos que nos são fornecidos pelo mundo
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real. Por serem logicamente mais simples, elas necessitam para
o seu tratamento de uma maior formalização. Ora, o esṕırito de
formalização é precisamente a ant́ıtese do esṕırito da Matemática
atual e seria curioso que quiséssemos modernizar os nossos curŕı-
culos com idéias que começam a se tornar obsoletas.

3) Como já foi observado, os modernistas confundem rigor substancial
com rigor formal. Um exemplo esclarecerá o que queremos dizer.
Vamos supor que liguemos por uma reta dois pontos de um plano,
um no interior e o outro no exterior de uma elipse neste plano.
A afirmação que a reta em questão encontra a elipse é substanci-
almente rigorosa. É posśıvel formalizar uma demonstração desta
afirmação, porém no caso isto seria inútil. Dentro do contexto
de um trabalho de pesquisa, uma tal demonstração seria um pe-
dantismo. Dentro do contexto do ensino básico, a demonstração
seria enfadonha e desviaria a atenção para pontos não relevantes
ao assunto.

O rigor formal tem um certo papel a desempenhar em Matemática
mas aplicá-lo em situações como a acima revela uma falta de compre-
ensão da natureza da Matemática. De fato, o rigor formal absoluto de
uma teoria só poderá ser atingido com a total ausência de significado
dos elementos da teoria. Pois uma tal teoria seria um conjunto de pro-
posições da forma “p implica q”, onde nada sabemos sobre p ou q e nem
sequer se q é verdade; apenas garantimos que q decorre de p segundo
as regras de uma certa lógica. Como disse Bertrand Russel, é uma teo-
ria da qual não sabemos do que estamos falando nem se o que estamos
dizendo é verdade. Seria curioso especular sobre o ńıvel de demência
que teria se instalado em Matemática, tivesse ela seguido esta direção
de rigor formal absoluto. Entretanto, o rigor formal é o tipo de rigor
que os modernistas querem transmitir aos seus alunos e sua ausência é
a maior cŕıtica que eles fazem aos outros sistemas de ensino.

Finalmente, as distorções das próprias idéias modernistas em mãos
inexperientes levaram à atual situação do ensino da Matemática Mo-
derna no Brasil, onde se dá ênfase às trivialidades de manejar conjuntos,
insiste-se em nuances lingúısticas irrelevantes, e estimula-se a mediocri-
dade através de exerćıcios rebuscados sobre o conjunto vazio. Mesmo
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que fosse válida a posição modernista (e acreditamos que ela é inade-
quada e obsoleta), a sua aplicação no Brasil resultou, com raras exceções,
em um caos completo. É chegado o momento de revermos estas posições
e estruturarmos um ensino mais compat́ıvel com a Matemática atual e
mais adequado à realidade brasileira.

Isto não significa, entretanto, que advoguemos uma volta ao ensino
tradicional da Matemática. Uma renovação nos curŕıculos e na maneira
de ensinar é absolutamente necessária. Em ummundo cheio de computa-
dores, voos espaciais e modelos estat́ısticos, é indispensável que o ensino
da Matemática reflita esta nova realidade e ajude a compreendê-la.

Esta mudança, entretanto, deve ser feita tranquilamente, sem eufo-
rias exageradas ou promessas irrealizáveis. É essencial que a mudança
obedeça a dos prinćıpios básicos. Primeiro, que o material a ser ensinado
deva ser útil na compreensão do mundo que nos cerca. Segundo, que
ele possa ser transmitido efetivamente dentro das condições brasileiras.
Pouco nos adianta copiar curŕıculos americanos, belgas ou franceses, se
o corpo de professores de que dispomos não permite aplicá-los. As mu-
danças devem ser projetados de maneira lenta e progressiva, de modo a
permitir aos professores uma adaptação cont́ınua às novas condições.

A t́ıtulo de exemplo, mencionaremos alguns tópicos que provavel-
mente podem ser inclúıdos no ensino do 1.o grau. Um dos que repre-
sentam uma mudança nos curŕıculos tradicionais é a Álgebra Linear em
dimensão de sistemas de coordenadas, vetores e retas no plano, siste-
mas de equações lineares, matrizes 2× 2 e programação linear. É claro
que estes tópicos não devem ser apresentados secamente em uma ordem
lógica. Eles devem ser motivados por problemas e aplicados sempre que
posśıvel. A programação linear pode dar origem a, ou ser motivada
por, pequenos projetos de pesquisas realizados por equipes. A distri-
buição dos tópicos ao longo do programa deve obedecer principalmente
às exigências de motivação e oportunidade.

A idéia de linearidade é básica na Matemática atual. A introdução
impĺıcita desta idéia no ensino do primeiro grau é útil e, se posśıvel, deve
ser feita.

Um outro exemplo que demanda modificações nos curŕıculos tradicio-
nais é o estudo cuidadoso (porém não formalmente rigoroso) dos números
naturais, inteiros e racionais. A passagem dos números naturais para os
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números inteiros exige para a sua compreensão o estudo das proprie-
dades formais das operações com os números naturais (comutatividade,
associatividade e distributividade). Em verdade, a única explicação na-
tural para o fato que (−1)(−1) = 1 é que queremos manter nos números
inteiros as propriedades formais das operações com os números naturais.
Neste caso, justifica plenamente o estudo expĺıcito destas propriedades.
De uma maneira geral a manutenção das propriedades operatórias é um
guia indispensável à construção de todo o campo numérico, e isto reforça
a importância do estudo expĺıcito das propriedades mencionadas.

Outros exemplos incluem a trigonometria do triângulo retângulo,
cuja multiplicidade de aplicações a torna um instrumento ideal neste
ńıvel, e a linguagem da teoria dos conjuntos. Dado o seu caráter trivial,
esta linguagem deve ser introduzida quando necessária, e sem nenhuma
ênfase particular.

Como exemplo final, gostaŕıamos de mencionar a Geometria Euclide-
ana. Acreditamos que a Geometria básica de retas, triângulos, poĺıgonos
e ćırculos deva ser ensinada de maneira sintética, isto é, através de fi-
guras e construções geométricas. O conteúdo intuitivo da Geometria
Euclideana torna este tópico um dos mais ricos do curŕıculo do primeiro
grau. Não é razoável que meras objeções de rigor formal sejam motivos
de subtrair aos alunos as aplicações e os desafios à imaginação que são
proporcionados pelos métodos geométricos. De acordo com o gosto dos
alunos, podem se introduzir métodos anaĺıticos auxiliares. Entretanto
os métodos geométricos não devem ser abandonados jamais.

Para concluir estas considerações, gostaria de mais uma vez enfati-
zar o caráter aplicado e computacional que deve ter o ensino da Ma-
temática no primeiro grau. É através deste contacto com à realidade
mais imediata que o aluno aprende a sentir o vigor da Matemática e
passa a compreender o papel que ela desempenhou na criação do mundo
que ele vê ao redor de si. Esta compreensão das forças e limitações da
Matemática é essencial para que ele possa julgar coisas simples da sua
existência, tais como o valor do computador ou dos resultados de uma
pesquisa de opinião.

Instituto de Matemática Pura e Aplicada
Rio de Janeiro -Brasil
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Figura 1.1: Fonte: http://apg.impa.br/lajanela/ Foto de Luis Urbina,
fotóografo da Universidad de Murcia, Espanha. Foto providenciada pela
Professora Leny Cavalcante (esposa do Prof. Manfredo) a quem agra-
decemos por tornar posśıvel esta homenagem.


