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SCHWAÜTZ já indicada, ver especialmente o artigo do
mesmo autor na Revista de TelecomuniraçSet, Tomo 3,
N.* 4, Avril, 1948. Pelo que respeita á introdução da
função de Ileaviside no estudo dos regimes transitórios dos circuitos eléctricos, consultar A, ANOOT—
Co/nplémenls de Mat/iématiques, Coll. Technique du
C. N. E. T., Paris, 1949 - págs. 450-459.
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P E D A G O G I A
O PROGRAMA DE MATEMÁTICA DA ACTUAL REFORMA DO ENSINO LICEAL
I
por Maria

Teodora

Não se pode apreciar o programa de uma disciplina do ensino liceal, sem considerar o conjunto das
outras disciplinas e os respectivos programas.
No estudo critico que farei aos programas de Matemática, atenderei a esse facto, tanto mais que
algumas disciplinas que constituíam o antigo 2.°
ciclo liceal, foram desdobradas, pela actual reforma.
No 2." ciclo liceal, além da Matemática, bá as seguintes disciplinas: Português, Francês, Inglês,
História, Geografia, Ciências Naturais, Ciências F í sico-Químicas e Desenho. A estas actividades há
ainda que acrescentar: Canto Coral, Educação Física, lieligiao e Moral e Mocidade Portuguesa.
Com verdade, não se poderá dizer que os alunos do
2." ciclo liceal (13 a 15 anos) na época crítica do seu
desenvolvimento, estejam aliviados de trabalho intelectual e físico.
A o desdobramento de disciplinas corresponde sempre
uma maior extensão de programas, maior exigência
dos professores e dos pontos de exaine.
Aquele programa dc História do 2.0 ciclo, no género,
pode considerar-se um modelo perfeito de exagero e
e de minúcia. Na edição «Programas das disciplinas
do ensino Liceal» começa na página 99 e termina na
pág. 110.
É um saber estupendo e aflitivamente instrutivo,
para rapazes e raparigas dos 13 aos 15 anos.
Com razão, afirma o Dr. Decroly, o eminente pedagogo belga: «Les programmes ont été inspirés par

Alves

des hommes très savants dans leur spécialité, mais
trop peu préoccupés de la psychologie, pour eux
l'enfant est accessoires.
O período de desenvolvimento das crianças até aos
15 anos exige da parte da escola {professores e legisladores) os maiores cuidados e a maior prudência.
Com efeito, o crescimento mental atinge o máximo
desenvolvimento à volta dos 16 anos (experiências de
TKHMAN) mas há outros psicólogos e experimentadores, tão categorizados como TERKAN, que reduzem
o período de crescimento mental à volta dos 15 anos
e, mesmo alguns deles, à volta dos 14 anos.
Ora a inteligência significa antes aptidão para
adquirir conhecimentos do que os próprios conhecimentos já adquiridos.
Longe de mim a ideia de que seja possível desenvolver a inteligência sem comunicar informações c
sem transmitir conhecimentos. Mais longe também a
ideia de que o único propósito da educação é o desenvolvimento da inteligência.
Mas devo considerar que é esse um dos grandes
propósitos da educação e aquele que mais de perto se
iiga aos programas e às disciplinas que constituem
o curriculum. Analisarei os programas de Matemática, nos três ciclos liceais, tendo em atenção estas
considerações.
O o.* 39 da «Gazeta de Matemática» insere um
artigo de crítica aos programas de Matemática
da actual reforma de ensino liceal, ila autoria dos
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Senhores D rs, L. liar roa e F. David. Essa crítica põe
em evidência tal tas de rigor, incorrecções e impropriedades de linguagem e desconexões no encadeamento dos assuntos versados no programa. Embora
eu divirja, num ou outro pormenor, da crítica feita,
devo dizer que concordo com a sua linha geral.
O objectivo desta minha crítica será, em cada ciclo,
a didáctica da Matemática imposta pelo respectivo
programa, a concatenação dos tópicos e a coordenação do programa com o das outras disciplinas.

Programe de Matemático do 1." ciclo
O programa apresenta neste ciclo, em cada um dos
anos que o constituem, características muito diferentes.
No 1.° ano não há separação entre a Aritmética e a
Geometria — o que acho muito bem.
No 2.® ano já está estabelecida essa separação, com
a obrigatoriedade do estudo começar pela Geometria
— o que acho muito ma!,
O pedagogista inglês W . SCJINKH, em «The teaehiug
of Aritmetic and Elementarv Mathematics», diz:
«In sceondary modern schoots there should bc no
artificial separation of mathematical subjeets».
Os metodologistas da Matemática, BBKBLICU, Nome,
Jxui.is e Juno e muitos outros, são da mesma opinião.
Os programas de Matemática dos dois anos deste
ciclo, são tão divergentes, quanto à sua metodologia,
que pareeem ter sido delineados por duas pessoas
diferentes que, a tal respeito, não trocassem impressões.
Por outro lado, os programas do 1." e 2 ° anos
estão descompensados, quanto à distribuição das
matérias versadas.
Em primeiro lugar, houve um acrescentamento de
matéria ao programa da reforma anterior. Só pode
afirmar que a actual reforma de ensino trouxe redução
no programa de Matemática do 1." ciclo, quem não
tenha feito a leitura comparativa dos programas de
Matemática, neste ciclo, das duas reformas.
Eu YOU citar as rúbricas do actual programa, de
que o programa da reforma anterior foi acrescido :
«Gráficos: gráficos de barras, gráficos cartesianos,
liegra de companhia. Representação gráfica da proporcionalidade directa; aplicação á resolução de
problemas simples».
Como se vê, não houve redução; pelo contrário,
houve substancial acréscimo.
Vejamos, agora, como se dá a descompensação das
matérias no programa do 1." ano o no do 2.° ano.
Se é certo que as rúbricas relativas ao sistema métrico décima), números complexos e raiz quadrada de
números inteiros transitaram do antigo programa do
2." ano para o do 1.® ano, o programa do 2.' ano foi

MATEMÁTICA

acrescido da maior e mais difícil parte da Aritmética
do 1," ano da antiga reforma (critérios de divisibilidade, m. d, c. e m. m. c. de vários números, decomposição em factores primos e operações com números
tracciouários).
Consideremos mais particularmente o programa do
1." ano.
E uma lista de assuntos a versar e o professor é
legalmente obrigado a «não alterar a ordem por que
as matérias se encontram distribuídas no programa».
Qual é o elo de ligação entre todas aquelas rúbricas?
E evidente que a resposta a esta pergunta não pode
ser dada pelo recitativo das próprias rubricas; ínas
as instruções que acompanham o programa, conservam-se a esse respeito silenciosas.
O programa do 1.° ano apresenta-se por esse motivo desconexo. As desconexões vincam-se mais nitidamente. quando pretendemos estabelecer ligação com
o programa do 2." ano.
A meu ver, uma simples frase, nas instruções ao
programa, como mostrarei dentro em pouco, bastaria
para lhe dar unidade em cada um dos anos do cieloi
estabelecendo entre eles a necessária ligação. Mas
essa frase não aparece nas instruções ao programa,
nem se suspeita que possa existir.
Quanto ao programa do 2." c imposto que o seu
estudo comece pela Geometria.
O primeiro período lectivo, no 2.° ano, será ocupado
pelo estudo da Geometria, desligado da Aritmética.
Restam dois períodos lectivos para o estudo da
aritmética do 2." ano, que é gòmente isto:
«Noções de múltiplo e submúltiplo de um número ;
restos da divisão de um número inteiro por 10 e
potências de 1U, por 2 e 5, por 9 s 3 ; critérios de
divisibilidade por estes números.
Prova dos nove das operações.
Divisores comuns de dois ou mais números; máximo
divisor comum de dois ou mais números: determinação
do máximo divisor comum de dois números pelas
divisões sucessivas. Múltiplas comuns de dois ou mais
números: determinação do menor múltiplo comum de
dois números partindo do máximo divisor comum.
Noção de número primo; decomposição de um
número num produto de factores primos; cálculo do
máximo divisor comum e do menor múltiplo comum
de vários números utilizando a decomposição em
factores primos.
Fracções; simplificação e redução ao menor denominador comum; dízimas; redução de uma fracção a
dízima; operações sobre fracções.
Fracções generalizadas; v a l o r e s numéricos de
expressões de termos fraccionários.
Proporcionalidade directa e inversa; proporções
geométricas; propriedades fundamentais. Aplicações

