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GAZETA DE MATEM ATIÇA
2." Contrapositi vo:

1.° teorema eontrapositivo:

Se o m. d. c. (a , b) = 1 (H2) e N não for divisível
por ab (T),
então N não é divisível por a e por
b ( / f j ) , (simultaneamente).
Demonstrado um qualquer destes 3 teoremas, os
outros dois são verdadeiros.

Dado f(x que admita derivada era x j , se f{xA) = 0 ,
( / / i ) , e se f(x)
não tem um máximo em
, (V),
então f"
(não d menor do que zero), (/í' 2 ).
2.' teorema eontrapositivo:
D a d o / { x ) que admita derivada em x t , se f'{xi)-<0,
(22l), e se f (x) não tem ura máximo cm x i , ( 7 ' ) ,
então / ( x j j í j t O (não è igual a zero), ( B \ ) .
Estes três teoremas são equivalentes e a verdade
de um deles arrasta necessária mente a verdade dos
outros dois.

Álgebra
T K O H E M A ; Dado
f (x) que admita derivada em
,
te P (X|) —0, { / / ( ) , e f " ( x , ) <0,(HZ),
f » tem um
máximo em X[ (T),

P E D A G O G I A
O PROGRAMA DE MATEMÁTICA

DA ACTUAL

REFORMA DO E N S I N O

LICEAL

n
par Maria Teodora

As considerações que farei neste artigo referem-se
ao 2 ° cielo liceal e, em especial, ao programa de Matemática.
A idade dos alunos, no 2.1» ciclo da escola secundária, vai dos 13 aos 16 anos. É o periodo mais delicado da vida dos alunos.
O aluno, neste período da sua vida, é um mixto
constantemente variável das qualidades da criança e
do adulto. A evolução da sua mentalidade e do seu
carácter não é gradual. Pelo contrário, é caracterizadamente oscilante. O aluno, que boje se mostra
atento e disciplinado, amanhã será desatento e insubmisso. Se hoje revela vivacidade de espírito e interesse, amanhã estará bronco e desinteressado.
NeBte periodo da sua vida, o aluno <5 o joguete de
uma emotividade que ainda não se disciplinou.
Não é necessário que o professor tenha grandes
qualidades de observação ou longa experiência profissional— é o meu caso — para que possa produzir
estas afirmações.
E não é somente o professor que tem de atender
a este periodo crítico da vida dos alunos e no qual
cada aluno pode dizer-se que è um caso particular,
A escola, se quizer evitar a falência da sua missão,
não pode organizar-se, ignorando este período crítico
da vida dos alunos.
Ora, os principais objectivos da escola secundária,
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consistem na formação do carácter e mentalidade do
aluno e, se é certo, como afirma B U B L O U O , que
«o passado que se conserva e se transmite na hereditariedade, não é o passado sob a forma de recordações,
mas de hábitos específicos, aptidões e disposições
para agir deste ou daquele modo», as responsabilidades que impendem sobre a escola são enormes.
A escola tem que organizar-se, tendo em vista que
o aluno não á um motor cujo rendimento possa ser
forçado. E, mesmo os próprios motores, precisam de
repouso. O aluno é ura ser vivo em evolução e que,
se está sujeito à acção da escola, não deve ser subtraído à vida familiar que tem tarabém a sua função
educativa a qual é insubstituível. Há pois que contar
com o tempo destinado à vida familiar do aluno, ao
tempo para as suas distracções e para o repouso. As
24 horas do dia têm que ser distribuídas pela escola,
pela vida familiar, polas distracções e repouso do
aluno.
Se não houver o justo equilíbrio entre todos estes
factores, o regime de educação do aluno entrará em
deficit. Se houver a tendência para cobrir esse deficit
à custa do repouso, especialmente do sono, então o
caso assumirá, em breve, proporções de catástrofe.
Estou a lembcar-me que o genial C E B V A N T K S apresenta, aos seus leitores, D. Quixote a ler muito o a
dormir pouco, antes de o apresentar enlouquecido.

GAZETA DE MATEM ATIÇA
Na actual reforma do ensino liceal, o aluno do 2.*
cicia é obrigado a dispersar-se por 9 disciplinas,
além de outras actividades obrigatórias. Deste facto,
i o fere-se imediata e necessariamente que os programas das diversas disciplinas têm que ser mínimos,
o que não quer significar que devam perder eficiência.
Eu vou estabelecer as condições que devem, a meu
ver, orientar essa redução de programas,
A escola secundária, em vez de se preocupar em
ensinar aos alunos os resultados do pensamento cientifico, deverá preocupar-se em ensinar-lhes os métodos
de pensar em eiência, baseando-se somente no número
suficiente de factos que possa servir para estabelecer
esses mi todos, E porque os métodos científicos são
deduzidos de conceitos e agem sobre conceitos e não
sobre factos, embora os conceitos sejam extraídos
dos factos, a escola deverá conduzir o aluno a criar
uma atitude perante o aglomerado de factos.
Quer dizer, os programas da escola secundária
devem reduzir os factos ao número mínimo, embora
suficiente para que os métodos científicos, perante os
alunos, possam ser estabelecidos.
Com efeito, muitas vezes a acumulação de factos,
em vez de facilitar a clara formulação do conceito,
perturba-a e confunde-a.
H . P O I N C A U K , um dos mais eminentes matemáticos
franceses de todos os tempos, preconizando o primado
da capacidade de utilizar factos, sobre o conhecimento dos factos, serviu-se desta imagem brilhantemente sugestiva e verdadeira:
«A ciência constroe-se com factos como uma casa
se constroe com materiais de construção, mas uma
ciência não é uma colecção de factos, do mesmo modo
que uma casa não é um monte de materiais de construção».
Eu não pretendo depreciar o valor da informação,
o valor do conhecimento de factos. Mas o que afirmo
é que, na escola secundária, o valor dos materiais
oferecidos por qualquer ramo de estudo não está nos
próprios materiais de informação mas na utilidade
que possam fornecer para que o pensamento do aluno
possa agir de modo a adquirir a arte de investigar
relações, de fortalecer capacidades, de formar hábitos,
de perseverança, de observação e clareza de raciocínio.
Eu vou tentar esclarecer a ideia que acabei dc
expor, exemplificando-a com questSes do actual programa do 2.° ciclo.
Que importa que o aluno, ao concluir o 2." ciclo,
nada saiba dizer acerca de H J I K U R A B I e o seu código,
da reforma potítica do império romano ou da paz de
Veetkfília e de muitas outras rubricas do actual
programa de história, apresentadas em estado de pulverização ?
Desde que o aluno se mostre capaz, serviudo-ee do
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seu manual de história, ou de qualquer outro compêndio, de obter sobre esses temas a informação
julgada suficinte, em nada importa a ignorância que
possa revelar sobre eles, uma dada ocasião.
Que importa que um aluno do 2." cicio, perguntado sobre a centopeia: aparelhos circulatório o respiratório, sobre o micaxisto ou sobre a fan ária, nada
saiba dizer ?
Confesso que acho preferível que o aluno nada
saiba dizer a eBse respeito do que faça uma prolixa
peroração, oral ou esctrita, de uma descrição que
decorou e não de factos que tivesse observado.
As ciências naturais têm na escola secundária uma
função inestimável e insubstituível, quando são verdadeiramente ensinadas como ciências de observação.
É a disciplina que melhor se presta a educar o espírito de observação dos alunos pondo-os em contacto
com a realidade concreta. Para nós, portugueses, as
ciências naturais, quando estudadas pela observação
e experiência, teriam função correctiva à nossa tendência para
divagação, alheia a toda a realidade.
Mas as ciências naturais estudadas como factos de
informação, que não foram observados, têm uma função perniciosa, pois deixam de ser correctoras de
males para se transformarem em amplificadoras
desses males.
Na escola secundária, as ciências naturais, como
instrução, têm importância reduzida, como educação
têm, na hierarquia das disciplinas, uma elevada cota.
Clapahède, o eminente pedagogo suisso, estabelece
essa distinção de uma maneira perfeita:
••L'éducation doit viser à développer les fonctions
intellectuelles et morales, plus qu'à bourrer le crâne
d'une masse de connaissances qui (lorsqu'ils ne sont
pas aussitôt oubliées) restent le plus souvent des
connaissances mortes, séjournant dans la mémoire
comme des corps étrangers, sans rapport avec la vie».
Que importa que o aluno não saiba onde fica. o
mar de Azooff, as ilhas do Almirantado ou Glasgow,
desde que ele se mostre capaz de obter essa informação, recorrendo a um dicionário geográfico, a uma
enciclopédia ou ao próprio compêndio?
É neste sentido que eu afirmo haver possibilidade
de redução nos programas das disciplinas do 2."
ciclo: Seleccionar em cada disciplina apenas o número
de factos que seja considerado suficiente para que o
aluno possa ser educado nos métodos de trabalho.
Aqueles factos que sejam considerados conjunto
necessário de conhecimentos seriam distribuídos pelos
diversos anos do curso geral e, sempre que possível,
constituindo núcleos de revisão, embora com alarga-*
mentos sucessivos.
Por exemplo, todos estão de acordo que, em ciências naturais, um dos núcleos de conhecimentos eesen-

