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Um dos estudantes de geometria de Euclides lhe fez uma pergunta bastante
comum para aqueles que ensinam matemática: “o que ganharei após aprender
este teorema?” Euclides não deu o tipo de resposta que seu aluno estava inter-
essado. No entanto, ele agiu como qualquer um poderia agir, ficou aborrecido e
tornou-se sarcástico. A estória diz que ele chamou um escravo e disse: “dá-lhe
três reais, pois ele deve ganhar por tudo que aprender.”1

Que professor de matemática já não se deparou com perguntas como: “apren-
der matemática para que?” Dificilmente alguém, alguma vez, tenha dado uma
boa resposta para pergunta desse tipo, pois o ponto é que a pergunta não está
bém colocada. Ela não deveria ser o que você vai fazer com matemática, mas
o que a matemática vai fazer com você. Esta última pergunta sugere que, uma
vez tendo aprendido matemática, você sofre uma transformação que vale muito
a pena o esforço. Nosso ponto de vista é que o papel fundamental do professor
de matemática é despertar o interesse do aluno pela matemática, de modo que
a motivação passe a ser intŕınseca, e não, como o aluno de Euclides, extŕınseca.
A matemática é uma disciplina que requer um certo tipo de racioćınio e co-
municação que muitos apreciam, mas poucos desenvolvem com profundidade.
Desenvolver essas habilidades envolvem dissecar as componentes da linguagem
matemática, analizar sua estrutura e verificar como elas se combinam. Uma vez
alguém se sinta confortável com esses prinćıpios, é posśıvel que ele obtenha um
estilo próprio de escrever matemática que a torne agradável.

Escrever matemática requer uma precisão que parece à primeira vista inat-
inǵıvel. É como se alguém, por pedantismo, exigisse de você que usasse um
conjunto limitado de palavras e frases para expressar objetos que você vê clara-
mente com os olhos da mente, ou seja, com intuição. Portanto, é preciso muita
paciência e determinação. Com o tempo você verá como se adaptar à cultura da
matemática adotando cada vez mais um estilo de comunicação mais perspicaz.
Você verá sua abilidade de análise cŕıtica tornar-se mais desenvolvida e polida.
Dáı, esperamos que essa habilidade influenciará no modo como você organiza
e apresenta seus pensamentos em tudo, desde o português até uma discussão
descontráıda com os amigos.

Para obter a habilidade no racioćınio matemático, o estudante deve antes de
tudo desenvolver sua habilidade intuitiva. Aqui, acho que o papel do professor
e educador da matemática tem um papel muito importante.

1T.L.Heath. A History of Greek Mathematics 1(oxford, 1931.
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Faremos, aqui, uma analogia de como o primeiro prinćıpio apresentado acima
influciará o estudante. Considere um iniciante no estudo do peano. A música
é uma das disciplinas mais creativa e nosso estudante terá de ouvir Chopin
por algum tempo. Ele sabe que tem um bom ouvido e intuição para música.
Entretanto, ele deve começar no peano tocando escala repetidamente. Esses
exerćıcios desenvolvem sua habilidade para usar o peano efetivamente para ex-
pressar a criatividade que ele possui. Além disso, essas tarefas repetitivas o
familiarizará com a estrutura da música como uma forma de arte e, realmente,
amadurece e espande sua capacidade para expressar por si próprio através da
música de um modo original e criativo. Então, uma vez tenha amadurecido
as habilidades técnicas básicas ele tem a chave para entender mais claramente
quão agradável a música pode ser. Ele, então aprende essa verdade: O elemento
estético da música não pode ser completamente realizado até que a habilidade
técnica tenha se desenvolvida e que os exerćıcios de rotina tenham sido tantos
que eles possam ser relegados para o subconciente.

Os primeiros passos do estudante para se tornar um matemático são muito
parecidos com aqueles de nosso pianista. Ele deve ser introduzido nos blocos de
construção da estrutura matemática e, então, praticar a precisão requerida para
comunicar matemática corretamente. A habilidade obtida nesse exerćıcio ajuda-
lo-á a ver matemática como uma disciplina criativa e o habilitará a apreciar sua
beleza. Pense no aprendizado da matemática como uma viagem de bicicleta por
uma terra desconhecida. Os propósitos da viagem são:

� Familiarizá-lo com o território.

� Equipá-lo para explorá-la por si próprio.

� Dar-lhe alguma visão panorâmica do interior.

� Ensiná-lo a comunicar-se com os habitantes.

� Ajudá-lo a começar escolher as localidades que lhe agrada.

Podeŕıamos dizer que o principal objetivo da disciplina matemática é escrever
com rigor formal e, podemos supor que o estudante ainda não aprecia exposições
escritas dessa forma. Portanto, podemos supor que o aluno já tem as noções
intuitivas necesssárias para desenvolver passo a passo o rigor formal. Caso ele
não possua essa base intuitiva, por alguma deficiência na sua formação básica,
cabe ao educador de matemática supri-la. Aqui está, no meu entendimento, um
papel fundamental do educador de matemática, separar o que é intuitivo do que é
formal e, inicialmente, desenvolver a intuição do estudante para o entendimento
dos conceitos básicos da matemática. Para ilustrar o que pretendo dizer com
noções ituitiva, vejamos o seguinte exemplo. A primeira definição de função
injetiva diz que ela manda elementos distintos do seu domı́nio em elementos
distintos do contradomı́nio. No entanto, esta definição não é operacional, isto
é, não é posśıvel mostrar que uma função é injetiva usando essa definição. Dáı,
a necessidade de se buscar uma definição mais formal e, muitas vezes, pouco
intuitiva para permitir operar o conceito de função injetiva. Esta definição é bém
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conhecida: uma função f é injetiva se e somente se f(x1) = f(x2) ⇒ x1 = x2..
Observe que esta nova definição é dada em forma de uma proposição do tipo
“se e somente se”. Muitos dos teoremas em matemática é a busca de novas
definições, muitas vezes operacionais, pois as primeiras definições, na maioria
das vezes, são colocadas de modo a refletir a intuição. Cabe ao professor de
matemática explorar esses tipos de definições e convencer o estudante que os
outros tipos são, muitas vezes, de dif́ıcil entendimento, porém úteis para outros
propósitos. Em geral, as primeiras definições não são dif́ıceis e, portanto, é
posśıvel avançar na matemática sem perder a perspectiva de que tudo que temos
áı é o entendimento, mas não a operacionalidade, relagada para a parte mais
formal e, por isso, mais dif́ıcil, da matemática.
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