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ORIGENS DO MUSEU
O Museu da Matemática Prandiano – maior e mais
completa coleção de experimentos matemáticos do
mundo – teve como conceito de formação o postulado:

Multiplicação com Varetas

Esse postulado, que o Prof. Aguinaldo Prandini Ricieri
sempre disse aos seus colegas, tomou forma em 1982
quando das suas primeiras aulas de Matemática no
curso que deu nome ao museu: Curso Prandiano. Uma
caixa de sabão achada por ele transformou-se em uma
consultoria de minimização de matéria-prima, não antes
de ter dado origem a um interessante objeto matemático
onde se vê, se mede e se calcula que, em determinadas
geometrias, a menor distância entre dois pontos está
longe de ser a reta euclidiana. Entre esse primeiro
experimento, que diminuiu o custo da embalagem desse
sabão, e a mesa de reflexão de esferas que ilustra o
Mínimo Múltiplo Comum (MMC) de dois números,
realizado em 1989, até a caixa de orifícios de 1994,
que graças à lógica binária permite que se “adivinhe”
números pensados pelo visitante do museu, foram 30
anos da vida desse professor transformando madeira,
alumínio, plástico, bronze, retalhos... lixo em Matemática.
Trabalhar na sala de aula com os elementos simbólicos
de uma teoria, esses mesmos que antecipam resultados
que serão verificados com os experimentos, é por certo
compreender o poder da formulação iconográfica, inerente no desenvolvimento das Exatas. Teoria e prática
não devem ser separadas em nenhum tipo de ensino,
sobretudo no ensino da Matemática, é o que sempre foi
dito no Curso Prandiano, daí o motivo de se ter criado
um museu desse porte com todos esses experimentos.
Enfim ensinar matemática com objetos lúdicos melhora
e muito a relação didática entre professor e aluno.

Matemática Computacional Egípcia

Um teorema, enunciado com clareza, que,
com a vitalidade dos símbolos, se prova para
poucos, um dia, com as infinitas possibilidades do lixo, acaba sendo mostrado para
muitos, e aplicado por alguns outros poucos.

ABSTRATO X CONCRETO

Máquina de Somar Romana
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O entendimento das ideias matemáticas através da
articulação da linguagem dos símbolos, usual e
indispensável em todo sistema de ensino, ganha, com
os experimentos, imagens dessas ideias. Embora provar um teorema e construir um artefato sejam atividades distintas e independentes, são coerentes e complementares do ponto de vista do ensino moderno da
Matemática que deve ser orientado a jovens acostumados ao aprendizado visual. Prática exercitada
diariamente com o atual uso dos celulares. Assim, a
ausência de imagens no processo de ensino contribui
para agravar o desinteresse do aluno pela escola.
Essas imagens, provenientes de experimentos interessantes, construídos com elementos de descarte,
formadores do indesejável lixo, permitem, quando manuseados, materializar, através do toque, do tato,
importantes e únicas propriedades matemáticas. Daí
os resultados pífios dos programas de ensino de Matemática baseados, apenas, nas simulações computacionais. Essas virtualidades, que foram levadas às
salas de aula nos anos 2000 e resultaram em reduntante
fracasso, tiveram seu mérito didático minimizado pela
rotina diária desse aluno que aprendeu, ao longo desses
últimos anos, a buscar toda e qualquer informação passando a ponta dos dedos sobre uma tela de computador.
É óbvio que os experimentos não devem ser vistos como
o fim do processo ensino-aprendizado, mas como a
etapa inicial dessa busca; pois para ensinar é preciso
conscientemente surpreender o inconsciente do aluno.
É sabido que desde os Elementa de Euclides existem
conceitos matemáticos primitivos que são impossíveis
de serem definidos – ponto, reta, plano são três exemplos. Pascal, no seu Art de Persuader, bem o disse: “É
preciso substituir a definição pelo definido”; daí a serventia de uma coleção de experimentos como essa.
Não seria interessante ver que senos, cossenos, logaritmos, exponenciais, inequações, vetores, derivadas
e integrais servem ao projeto de joias, sapatos,
absorventes, iogurtes, aviões, roupas, foguetes e
barcos? É por certo exercitar o abstrato x o concreto.

Máquina Trigonométrica Renascentista

É sabido que a boa interpretação de uma teoria está
condicionada à proximidade cultural entre autor e usuário. Tempo houve na Matemática em que seu ensino
dispensava a equipolência entre seus textos e o cotidiano
do aprendiz, resultando, quase sempre, em um fracasso
educacional resumido em alunos desmotivados e professores frustrados. Esse tipo de ensino, alicerçado
em currículos retrógrados impostos por burocratas, engessou a criatividade do professor e arruinou as Exatas.
Perdemos alunos para as outras áreas do conhecimento
que provavelmente se fizeram mais competentes em
persuadi-los para seus quadros profissionais. Dizer ao
aluno que ele deve estudar Matemática porque é legal,
importante para o seu raciocínio e porque na vida tudo
é Matemática não passa de blá-blá-blá. Conversa antiga
que não convence ninguém. Basta observar nos vestibulares o reduzido número de alunos que optam pelo
Curso de Matemática. Isso pelo fato de o aluno moderno
exigir justificativas reais desse prometido aprendizado.
Inúmeros resultados relativos à aplicação da Matemática podem ser verificados com o acervo do Museu
Prandiano, permitindo que o aluno-visitante veja o significado maior do verbo matematizar ligado diretamente com a economia do país. Associar matrizes com a
minimização de retalhos no corte de tecidos ou relacionar
a sequência de Fibonacci com a maximização no número
de caixas paletizadas; seguidos das aplicações dos polinômios coloridos no plantio das lavouras, é entender
que é chegada a hora do professor de Geografia discutir geopolítica, do professor de Português relacionar a
língua como mecanismo de dominação, do professor
de Biologia associar esquistossomose com saneamento básico, não antes do professor de História ter pontuado as implicações sociais da revolução industrial.
Como consequência da falta de aplicações de Matemática nas empresas, que o visitante do museu entende
- mediante as consultorias feitas pelo professor Ricieri
que viraram experimentos -, o nefasto desperdício
brasileiro de matéria-prima. E assim, a Matemática
finalmente torna-se para o visitante preponderante.
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POR QUE ESTUDAR MATEMÁTICA?
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Com sua coleção de objetos que materializam ideias
abstratas, o Museu da Matemática Prandiano ajuda o
visitante a articular os mecanismos da cognição e
perceber, a importância de um artefato para o desenvolvimento de uma teoria e certamente o vice-versa.
O Museu dispõe também de uma coleção valiosa e
singular de pinturas que realçam a história da Matemática e em particular a história de seus personagens.
Pode-se apreciar, por exemplo, na gravura de Thomas
Harriot (1560-1621) o entendimento dos símbolos que
propôs em 1631 para representar maior (>) e menor
(<). Não passa despercebida a pintura a óleo que revela as duas personalidades dominantes de Evariste
Galois (1811-1832), criador da Teoria dos Grupos e
morto em duelo aos vinte anos, sem dizer os detalhes
da história da Matemática nos bancos de pedra do
Museu. Enfim, o visitante pode associar os experimentos
aos autores de suas teorias, observando a coleção de
pinturas e de azulejos do Museu que contam também
a história matemática das civilizações Asteca, Maia,
Egípcia, Babilônica, Chinesa... Todas essas possibilidades é por certo uma forma de despertar no visitante
do Museu os mais relevantes conceitos matemáticos.
É sabido também que um Museu de Matemática como
esse é importante, principalmente, para aquele que se
vê incapaz de aprender essa disciplina. Muitas vezes
julgamos equivocadamente um aluno que demonstra
certo embaraço algébrico, e com as notas que lhe
atribuímos o induzimos às carreiras de humanas ou
biomédicas; entretanto, percebe-se nesse aluno, após
ter lidado com os experimentos do Museu, a sua
capacidade de manipular elementos matemáticos, já
que ele passa a entender, na prática, sem a álgebra,
que o formato do ovo (catenária) ou da casa do joãode-barro, uma vez decodificado (matematizada), permite o projeto inteligente de túneis, bombons, garrafas de
pressão, capacetes, viadutos e recipientes tipo spray.
É certo que, na motivação do aluno para a Matemática,
dezenas de livros, conteúdos de sites e apostilas somados não produzem o efeito de um único experimento.
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PARA CONHECER O MUSEU

Para visitar o Museu da Matemática Prandiano,
primeiro, maior e mais completo do mundo, é necessário agendar
através do tel. (12) 3931-7281, quando serão fornecidas todas as
informações (horário, quantidade de visitantes, duração da visita,
responsabilidades,monitores e valores).
Museu da Matemática Prandiano - Rua Gaspar Lourenço, 64 - Vila Mariana
(Próximo ao Metrô Ana Rosa - São Paulo - SP)
facebook.com/Prandiano

