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Depois de duas dflcadas de luta

contra o problena das tabuadas, acho

que linalnente encontrei a solugdo...

nun lugar onde janais esperaria.

[*'nt{fu'l*f*'*
desneccss/rrios nos exercicios. l icando
cada vez rnais alrasados coll o passar do
tempo. Por d6cadas, os prof'cssores te rn
t 'onsiderut l r l  tu i  s  a l  u  nos corno prc! tu i !  oso:
ou indispostcls a rcalizar os exercicicls
c at iv idades necessdr ic ls .  E consciente
ou inconscientemcnte os t0rn tralado
com frustraqeo ou at6 ffresn]o desgosto.
Prirneiro eles os encora.jam a se csfbr-
q 'ur  t t ta is .  n l r l \  co ln o tcmpo.  ute mestno
prot-essores pacientes comeQam a olhar
acusadora e pesarosamente para os alunos
que nao conseguem memorizar tatos birsi-
cos de matemdtica. E o pior de tudo, esses
alunos comeqam a se considerar "tolos"

ou "ignorantes". Chegam d conclusio de
que nlo entendem matemdtica ou nio
conseguem resolver os exercicios.

Depois de duas d6cadas de luta contra
o problema das tabuadas, acho que final-
mente encontrei a solugio... num iugar
onde jamais esperaria - efit um Seminiirio
de Ortografia de Rebecca Sitton. Esse
excelente programa salienta a "an6lise

de conhecimento" n6o apenas com as
palavras semanais para corregio ortogrii-
f ica, mas em toda a escrita que os alunos

produzent. Ele incclrpora as palavras mais
comurnente usadas na l inguagern inglesa,
embora palavras adicionais do curriculo
possam f'acilmentc ser acrcscentadas.
Urna coisa quc chamou minha atenEao
cspeciticamcnte lbi a Lista de Palavras
Priorit ir ias. Certas palavras slo conside-
radas tho importantes para cada s6rie que
aparccem nessa lista. Para que um aluncr
receba unt "A" cnt ortografia, elc deve
sabcr soletrar oLl usar as palavras na l ista
priorit i ir ia corretamente 100 por cento
do tcrnpo, se.ja crl um teste de ortogralia
ou em urna pesquisa de h is t6r ia .  A l is ta
de palavras prioritdrias 6 tio importante.
que as palavras sdo alixadas na parede na
fiente da sala de aula ou no caderno dos
alunos para ti ici l acesso. Se os alunos ndo
tiverem certeza quanto d ortografia de
uma dessas palavras, eles precisam "de-

senvolver a obrigaqio de verif icar", isto 6,
recorrer i l ista afixada, jr i que as Palavras
Prioritiirias devem sempre ser escritas
correlamente.

Essa linha de pensamento atraiu minha
atenEao porque eu jri t inha chegado )
conclus6o de que nem todos os alunos
sdo soletradores inerentemente dotados.
Eu creio que algumas pessoas possuem
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"intelig€ncia" para l inguagem e ortogra-
fia que outros nf,o possuem. A maioria
dos cursos de ortografia exigem que os
alunos memorizem ctida semana uma lista
de palavras para um teste. Isso apenas
revela quem sao os bons em memorizaqio
e quem sio os que possuem o dom de
escrever corretamente. mas ndo contribui
em nada para ajudar cada aluno a desen-
volver a "an6lise de conhecimento" em
todos os trabalhos escolares. A id6ia de
que os alunos tenham de verif icar a Lista
de Palavras Pr ior i tdr ias para g i l rant i r  u
ortografia correta de palavras especilicas
salienta a necessidade de precis6o, e ao
mesmo tempo acomoda os alunos cuja
mente funciona de maneira diferente. O
alvo 6 que cada aluno escreva trabalhos de
boa qualidade.

O princfpio b6sico tamb6m pode

tuncionar para matemlit ica. O alvo 6 qLre
os a lunos saibarn l idar  com cont ianqa e
cxatidlxr com a matemdtica do dia-a-dia.
e clue resolvam os problcr-r-ras usando a
I inguagern nunr6rica como f'errarnenta.
Assim corno a lguns a lunos possuem
inteli96ncia para l i nguagerl/ortografi a.
outros possuern in te l ig6ncia num6r ica.
Esses ge nios acham fi ici l cornpreender e
rnemorizar questoes de matemftica. Com
pouca idade podem responder de menr6ria
exercicios de adiEio. subtraEio e mesmo
tabuadas.

Seu sucesso pode ser mal interpretado.
no entanto. quando muitos prof'essores
sup6e que se alguns alunos aprendem as
tabuadas facilmente, com um pouco de
esforqo todos deveriam ser capazes de
fazer o mesmo.

Ao reconhecer que alguns alunos tdm

difi culdade com habilidades matemiiticas,
abrimos as portas para a "SoluE6o Sitton".
Com isso encorajamos alunos a "desen-

volver a obrigaqdo de verificar" para
resolver exercicios num6ricos, e aplicar as
leis de matem6tica para enfrentar desafios
simples e complexos na vida. Se manti-
vermos os alunos decorando as tabuadas.
nho permitindo que ponham em prdtica a
matemiitica real at6 que tenham dominado
esses f 'atos. muitos nunca compreenderao
por que precisam estudar matemdtica e
linalmente terao aversdo a cada minuto
gasto com ela.

Expondo os fatos
Em vez de continuar essa danEa de

liacasso com os alunos, onde os que me-
mor izuur  corn l r rc i l id ; . rde s io recompen-
sados por memorizarcm (e nornralmente
nada mais). e os que t6m dificuldade ern
memorizar sdo totalrncnte eliminados da
participaElo na matemdtica. por que nicr
r ludar  o s is tema? Imagine uma sala de
aula ondc latos importantes de matemd-
tica sao expostos nas paredes.juntarnente
com pii lavras prioritfr ias de ortografia.
Uma tabela grande quadriculada, cerca de
1.20 mr,  6 montada na parede com os nf  -
r.ncros de 2 a l2 escritcls horizontalmente
na parte de cima c vcrticalmente dcl lado
esquerdo, corl o produto correspondente
dentro dos quadrados. Os aluncls pcldem
ver de relance quanto 6 7 x u, ou 3 x 9,
clu qualquer outro exercicio de tabuada.
Essa tabela pode tamb6rn scr colocada no
caderno de cada um para uma rcf-er0ncia
rripida. Por que ficar preso ) incapacidatle
de o aluno menrorizar I 'atos biisicos de
matemhtica quando voc6 podc se concen-
trar em problemas mais importantes'?

Alguns dirao quc a divulgagiio de fatos
matemiit icos prov6 uma muleta para os
alunos se escorarcm em vez de aprender,
mas eu discordo. Estou convencido de que
os alunos usarho a tabela apenas enquanto
precisarem. Digo aos meus alunos que 6
mais eficaz e rdpido memorizar as tabua-
das; mas mesmo quc ainda ndo o tenham
f'eito, precisam resolver os problemas
corretamente. Portanto, precisam aprender
a "desenvolver a obrigaEio de verif icar" a
tirbela. Verif icar n6o 6 tlo r6pido ou ehcaz,

0 alvo 6 que cada aluno escreua

trabalhos de boa qualidade.
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mas os ajudarii a produzir um trabalho de
boa qual idade com respostas cotretas.  A
medida que os alunos alcanqarem 6xito
em matemiitica, chegardo ao ponto onde
n6o precisardo mais da tabela.

u me convenci ainda mais sobre a
validade dessa id6ia recenremenre
quando a comparti lhei com uma
professora de 5" s6rie. Conforme
comecei a descrever a tabela e

os resultados que poderia trazer para
sua classe, percebi que os olhos dela se
encheram de lSgrimas. Parei no rneio da
sentenEa e perguntei se ela se sentia bem.
Teria eu f 'alado algo que a magoara?

- Nio - disse ela. Na realidade eu
concordo com o que vilc€ cstl i dizendo. O
que me tocou fbi o fato de que... bem, eu
tu i  uma dessas cr ianqas que teve d i l i -
culdade com ntatemlit ica. especialrnente
com tabuada - ela f 'ez uma Dausa antes de
con t i nua r .  Eu  r runca  l u l e i  l s so  oa ra  n in -
gue rn .  r n i l s . . .  cu  a inda  l u ro .  A inda  renho
dificuldadc cont tabuado.

A profcssora nho era atrasada nem
prcguiEosa. Tinha um titulo de ptis-gra-
duagdo, era atencioslr e articulava bcrn as
palavras. Seus colegas i i consideravam
uma prof iss ional  in te l igente.  No cntan-
to s la mant inha essa luta secreta e seus
sentintentos sobre isso eram tftt fbrtes qLre
seus o lhos se encherarn de ldgr i rnas quan-

Estou conuencido de que os

alunos usarao a tabela apenas

enquanto plecisarem.

do ela pensou nisso. Serh clue pensi.ulos
que nossos alunos estdo rrrenos afl itos do
que essa prot'essora'?

A divulgagao dos latos biisicos do
aprendizado (corno exercfcios dc adiqio
para as s6ries inf-eriores, tabuadas das s6-
ries interntcdiirrias para cima, l i irnrulas de
espaEo e volumc para as s6rics superiores)
aperf'eiqoard o desenrpenho dos alunos
em muitcls aspectos. Err prirneiro lugar,
realqarii a prioridadc cle certas infbrrna-
{ i ler .  Esses l t r tos st ro l io  i l l tp( ) r l l tn les quc
devernos scrnprc ser cuidadosos quand<r
os usatnos. Ern segundcl, ajLrdarh os alu-
nos a se conccntrarcln em habil idadcs de
rcflexao e soluq:ao de problernas cm vez
de mcrnorizaq-iio t 'epctit iva. E cnt tercciro
lugar. pcla constantc pfescnq:a cla infirrnta-
qho na sala cle aula, os alutros aprendcricr
c comprcenclcriro rtruitcls dldos quc anlcs
os i lr-rdiarr. Sc.jatn palavrirs prior.it i 'rr ias clc
oftograli a. l irtos biis i cos clc ntatcrulit i  ca.

ou informagdo vital de cidncias, por que
transformii-los em uma brincadeira de es-
conde-esconde? Em vez disso. transforme
a sala de aula em um quadro de informa-
96o importante, e ent6o crie tarefas que
tornardo a aplicaEdo da informagdo mais
importante do que a memorizaEdo.

Jim Roy renr
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