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A l g u m a história

além disso os critérios impostos pelo
Ministério para a correcção e classificação das provas, constantes do folheto intitulado Instruções aos reitores dos
liceus sobre, os exames liceais e. de admissão aos liceus, continham a

Uma das primeiras actividades da
Sociedade Portuguesa de Matemática
aquando da sua criação foi a constituição de Uma Comissão Pedagógica;
esta viu o seu plano de trabalhos aprovado por unanimidade 11a primeira reunião de estudo da SPM realizada em
26 de Junho de 1941.
Messe plano
eram criticados os exames do ensino secundário:

"disposição anti-pedagógica de mandar reduzir a zero a cotação de urna
resposta deficiente ou incompleta, sem
contemplação pelo trabalho realizado
[.,.], mesmo que. ele mostre estar de posse de todos os elementos para a ix'solução ''.

"c) as condições de selecção são defeituosas, por má organização dos pontos c pelas normas de classificação;
d) acresce que os pontos, dada a
sua textura habitual, vão influir sobre
a qualidade do ensino, com manifesto
prejuízo deste."

Este estudo foi aprovado em Assembleia da S P M de 10 de Dezembro de
1941 que deliberou enviar uma protesto
ao Ministério da Educação, onde consta
nomeadamente:
"Io- Considerar como injustificado
e condenável, tanto do ponto de. vista científico, como do ponto de vista pedagógico, o actual regime para. os
exames de. liceu na disciplina d.c Matemática. já. peta sua deficiência, como
meio de investigação dos conhecimento'^
dos examinandos, já pelo perigo, ainda
inaror, que representa pela deformação
que provoca na, orientação do ensino."

Na sequência desta reunião, a Comissão Pedagógica elaborou um estudo
Sobre os pontos de exame liceais de Matemática, relativos ao ano de 1940-1941,
onde se criticava a forma como tais pontos fie exame foram elaborados:
''demasiado extensos [.,.} não permite [...] avaliar da capacidade, de raciocínio [...] [c daj aptidão para pôr,
resolver e discutir problemas''.
"fortes disparidades TIO grau de dificuldade", ''imprecisão de linguagem '', ''figuras mal feitas", figuras erradas", "erros nas respostas", etc, etc:

O Ministério da Educação deu indirectamente razão à SPM ao emitir em
21 de Fevereiro de 1942 uma nota intitularia Ap instruções dadas à comissão
organizadora dos pontos, que dizia o se51
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güíüte:
"Pelo ST. Ministro da Educação Nacional foram dadas as seguintes instruções à Co missão organizadora dos
pontos para exames lierais:
I: O ponto modelo traduz urna orientação geral a. seguir pela Comissão, não um paradigma que
seja forçoso adoptar. Pode. portanto. deixar de seguir-se quanto:
1) às cotações a atribuir' a certa
questão: e
2 ) ao número de questões o propor. à sua ordenação e ao
pinces so da sua formulação.
II: Pode a Comissão organizar os pontos com extensão menor do que a
prevista no ponto m odeio: pode. e
a experiência mostra que em alguns casos deve".

1.1

Entré o secundário e o
superior

Em Novembro de 1943, Belito de Jesus Caraça publica, na Gazeta de Matemática, um texto etn que pretende
analisar a coordenação (ou falta dela)
entro o ensino secundário e o ensino superior através dos resultados dos exames de aptidão ao IS CEP. Da análise
sobressai que os alunos cometem erros
períeitarnento aberrantes (do tipo "o lugar geométrico dos lados dum ângulo é
a bissectriz ", "polígonos são figuras planas de um número ilimitado de lados
"são chamadas superfícies de revolução
às figuras do espaço que são geradas por
sólidos") que Bento Caraça atribui à
falta de espírito crítico e ao automatismo do ensino da Matemática, com uma
clara tendência para aplicar fórmulas o
receitas, Depois de algumas reacções
publicadas na Gazeta de Matemática

volta ao tema em Fevereiro de 1945 tentando oferecer a sua explicação para tão
deplorável estado de coisas. Aí aponta
algumas graves disfunções no sistema
educativo, como a tendência para hover um número enorme do alunos "externos particulares" e "externos individuais" com altíssimas taxas de reprovações (um Director Geral atribuiu este
facto ao facto de sermos uma "terra de
autodiduetas!") ou ainda a deficiente
formação de professores (que num severo artigo de Hugo Ribeiro era apontada
como a causa principal da degradação
do ensino).
No primeiro rios artigos referidos
Bento de Jesus Caraça alirma:
"E frequentíssimo cnccjntrar entre
os candidatos um. desprezo total petos
resultados e seu possível enquadramento dentin do problema a que dizem respeito. E hoje limitadíssimo o número
de candidatos que feiz uma. idéia clam
do que seja a discussão dos resultados
dum problema. Mas a coisa vai ainda
mais longe e verifica-se em, muitos casos uma completa indiferença, até. pela
verosimilhança dos resultados. [...] Um
candidato [...] encontra para a altura,
dum cone 7.2 metros e para geratriz do
mesmo cone 3 metros e continua, emperturbãvclmente o cálculo do volume do
cone, Outto /•••/ encontra, para altura
do mesmo cone o número ti — 3jt e continua imperturbavelmente! (...) Todas
estas insuficiências, se reduzem, creio
eu, fundamentalmente a duas: falta de
espírito crítico c automatismo.
Diante do problema, a primeira reacção do
candidato é procurar• a fórmula que se
aplica f...J e atirar-nos com o resultade), não do problema, mas da aplicação
da fórmula."
José Sebastião e Silva, em 1ÍJGS,
manifesta-se violentamente contra a influência nefasta que os exames de então
tiniram no ensino . Escreveu;

