
Editorial 

Associactio de Professores de Matematica: 
Esperanca e Desafio 

Portelwre, 1 9  de Setembro de 1986. No de- 
correr do PROFMAT-86, Encontro que muniu, w 
longo de quatro dias, mais de 200 professores de 
Matedtica de todos W graus de ensino e dos mais 
diversos pontos do pais, uma hssembleia Geral 
aprovou, per unanimidade e aclamaqao, a proposta 
de M constituir a AssociqSo de Professores de 
Matedtica (APM). h l i m  disso, aprovou ainda OS 

estatutos da nova associa@o e e l q u  OS seus p r i -  
mei ros di rigentes. 

A criaqso da APM conatitui, sern dwida, urn 
facto novo no panorama do Ensim da Matedtica em 
Portugal. Surgi ndo coma urn rnovi mento organized!) 
de renova$o no qual se empenharam algumas de- 
z e m  de professores de diferentes graua de ensino, 
a APM 6 encarada de modes muito diversos: corn 
esperam por rnuitos, corn expectativa por outros, 
talvez com receio por terceiros. Mas antes de dis- 
cutir  os desafios que se 1he colocam, importa ana- 
l isar  os sew antecedentes, a sua razio de existir. 

0 Eniino da Hatemitici em wise 

Em Portugal, nos bltimoa tempos, o Enaim da 
Matedtica tern vivido numa situqSo de crise per- 
manente. Em todos 0s graus de ensino, do p r i d r i o  
ao superior, o insucesso m disciplina de Mate- 
mhtica atinge indices preocupantes. g o  se trata de 
insucesso apenas mwnt ido estrito da perantagem 
de reprova$s. Urn nbmero crescente de alunos 
KO gosta de Matemitica, KO entende para que ser- 
ve estudar Matemhtica, $0 compreende verdectei- 
ramente a sua rele6ncia. Mesmo muitos daqueles 
que conseguem rotas pos i t iw,  procuram wbretudo 
dominar tknicss bteis para r m l v e r e m  exerciciw 
tipo. Os professores mostram-w igualmente des- 
contentes, queixam-M dos p r o g r a m  que &o 
grandes, pouco flexi'veis, demasiado abstractos. KO 
sabem corn interessar w sew alunoa. E a l im  dim 
sentem-se isoladoi, corn pouca.~ oportunidwtel para 
diacutirem corn os colegas ou para conhecerem as 
experigncias mais interemntes que, apesar de tu- 
do. se v i o  realizando. 

Esta s i t u d o  de c r i s t  tern naturalmente an- 
tecedentes. A bltima grande refbrma que ocorreu m 
Matedtica escolar teve o aeu infcio, em Portugal, 
em meadw dos anos sessenta. Foi e introd&o da 
chamada "Matemitica Moderna" que se propunha 
actuelizer o ensino da Matedtica, em particular 
contrariando o Enfase tradicionalmente dad0 aos 
processes de mecaniz&o do dlculo. G o  se pre- 
tende aqui analisar a origem ou a evoluflo de urn 
procew Go complex0 como esse. 0 que e certo, 
porkm, k que de u m  r e f o r m  experimental iniciada 
em turmas-piloto, DOS dois bltimoa anos do antigo 
ensino lice81 (onde o objective central era o de 
preparar os alunos para OS estudos superiores), se 
passou no inicio dos anos setenta para uma gene- 
raliMo dos mvos programas a todos OS niveis de 
eacolaridade. Ceiu-se rapidamente num ensino 
muito desli@ da realidade concreta dos alunos, no 
qual se atribuia urn grande relew i s  estruturaa 
mten6ticas e 6s suas propriedades. Ease estilo de 
ensinar Matemhtica e esses programas foram-se 
revelando progressivamente mais inadequados quer 
h necessidades individuals dos alunos quer as ne- 
cessidades sociais, sobretudo depois da exploGo 
eacolar e alargamento da escolaridade obrigatbria 
do comqo dos anos setenta, e das grandes transfor- 
maqoes sociais e escolares posteriores a 1974 

Este fenbmeno da inadequqio do ensim da Ma- 
temitica (das suas finalidades, conteudos, dtodoa, 
etc) a uma nova situqSo social e tscoiar ocorreu, 
alias, urn pouco por todo o mundo e tern sido ana- 
lisado e discutido por numerosos autores (por 
exemplo Hiss, 1981; Brown, 1981). 

Mas, afinal, k ewe estilo e 380 ewes programas 
que <$m continuado, noessencial, a wr domimntes 
at6 hoje no nowo pais, apesar de algumas tentativas 
mais ou menos pontuais de mudanca. Muitos dos 
responskeis do Ministkrio da Educqio, aqarrados 
a concew5es e prhticas do passado, parecem ter 
dificuldade em aperceber-se do desajustamento 
cad8 vez maior entre "este" ensino da Matemhtica e 
as necessidades quer sociais quer individuais, e 
alias movem-se num terreno ondea burocracia e o 
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excessivo centralismo tendem a resistir i mudanÃ§a 
Mas, como quase sempre sucede perante uma crise 
que se prolonga, o decontentamento entre w pro- 
feawes e a1 unos tem ajudado a gerar um desejo de 
mudam e, sobretudo, uma consciÃªnci cada vez 
maior de que Ã necessÃ¡ri mudar. 

UM movimente de r e w o ?  

De facto, traduzindo esse desejo de renovaÃ§Ã£ 
um grande nÃºmer de iniciativas, praticamente 
inexistentes atÃ©a inicioda dkada actual, tem sur- 
gido MS Ã š l t i  m. Entre elas, podem destmr-  
-se as seguintes: 

1. ComeÃ§a a ter lugar periodicamente, num 
nÅ“mer crescente de m l a s ,  realizaÃ§Ãµ deitimdÃˆ 
a desenvolver o interesse pela MttemÃ¡tica em es- 
pecial pelos aspectos ligados k aplicaÃ§5e desta 
disciplina e Ã resoluÃ§Ã de problemas. As "semanas 
da MatemÃ¡tica" conferÃªncia dirigidas aos alunos, 
concursos de problemas, exposiÃ§Ãµ de trabalhos 
interdisciplinares, sÃ£ hoje frequentes em muita3 
escolas preparatÃ³ria e secundÃ¡rias 

2. Constituem-se, em diversas escolas, c lubo  
de MatemÃ¡tica no Ã¢mbit dos quais se organizam 
actividades 60 curriculares, por vezes l igado w 
uso dos computadores mas tambÃ© contemplando a 
resoluÃ§Ã de problemas e jogo3 educacionais, ou o 
estudo e divulgaÃ§Ã de aspectos histÃ³rico ou in -  
terdisciplinares da MatemÃ¡tica 

3 ComeÃ§a a realizar-se anualmente as Olim- 
piadas da MatemÃ¡tica concurso de problemas que a 
Sociedade Portuquesa de MatemÃ¡tic vem promo- 
vendo para estudantes do Ensino SecundÃ¡ri As 
Olimp'adaÃ adquirem um Ã¢mbit nacional a part i r  
de 1983, mobilizando milhares de estudantes e 
centenas de escolas de todo o paÃ 

4 Os computadores comeÃ§a a aparecer nas 
escolas perante uma reaqÃ£ muito favorÃ¡ve dos 
alunos e constituindo para alguns professores um 
factor que pode contribuir para uma renovaÃ§Ã 
significativa no ensino da MatemÃ¡tica A part i r  de 
1985, inicia-se um projecto de Ã¢mbit nacional (o 
projecto Minerva),enwlvendo d iverss  Univerai- 
dades e emlas  de vÃ¡rio nÃveis destinado a estudar 
a introduÃ§Ã dos meios informÃ¡tico no ensino nÃ£ 
superior. 

5. os problemas relativos ao ensino e 
aprendizagem da Matedtica parecem conquistar 
finalmente um l q a r  prÃ³pri ms Universidades. 
Existem hoje licenciaturas em Ensino da MatemÃ¡ 
tica em qm todas w Universidades do pais. 

Professores portugueses frequentam cursos de 
pÃ³s-gradw- no estrangeiro, especificamente na 
Ã¡re da EducaÃ§Ã MatemÃ¡tica Em 1985, comeÃ§ no 
Departamento de EducaÃ§Ã da Faculdade de CiÃªncia 
de Lisboa o primeiro cursode mestrado nesta Ã¡rea 

6. Sucedem-se os Encontros de professores de 
MatemÃ¡tica tanto regionais como nacionais, e sur- 
gem publicaÃ§Ãµ inteiramente dedicadas ao ensino e 
aprendizagem da MatemÃ¡tica Retoma-se o contacto 
com o estrangeiro, nomeadamente com a partici- 
paÃ§Ã sistemÃ¡tic de professores portugueses em 
congresos e organismos internacionais 

S'o precisas novas ari tntqÃ£e 

Este movimento nÃ£ se traduziu, pelo menos 
por enquanto, em alteraÃ§Ãµ curriculares. Nem os 
programas nem as orientaÃ§Ãµ oficiais quanto ao 
ensino da MatemÃ¡tic sofreram quaisquer mudanÃ§a 
significativas. As realizaÃ§Ãµ atrÃ¡ descritas tÃª 
sido impulsionadas ewencialmente por uma grande 
vontade de mudanÃ§ da parte de muitos profemres 
e a i u m  e parecem corresponder a uma InflexÃ£ no 
sentido de se considerar que: 

(a) Ã &rio que 01 aluncn assumam um 
papel mais activo e interveniente na construÃ§Ã do 
seu prbprio conhecimento; 

(b) w objectivos educacionais relevantes nÃ£ 
MO apems de natureza cognitiva mss tambÃ© 
afectiva e social; 

(c) as actividades de aprendizagem devem ser 
entendidas de uma forma mais diversificada e aber- 
ta, nÃ£ se restringindo ao que Ã possÃve fazer-se 
dentro da salade aula tradicional; 

(d) 6 importante que se recorra 6s novas tcc- 
nolgas, e em particular ws computadores, como 
fonte de renovaÃ§Ã das prÃ¡tica peowwicw; 

(e) deve atribuir-se uma maior importÃ¢ncia 
resolGo de problemas, as aplicaÃ§Ãµe e k re- 
laÃ§Ãµ interdÃsciplinares 

Estes pontos correspondem, em grande parte, a 
wpectos ewenciais que diversoa autores e orwni-  
m$ow internacionais vÃª destacando como novas 
prioridades e orientaÃ§Ãµ a considerar no Emino da 
MatemÃ¡tic (por exemplo. Christiansen, 1975; 
NCTM, 1980). Mw, acima de tudo, reflectir wbre 
estas "novas tednc ias"  poderÃ ser um excelente 
meio para comeÃ§armo a ver a nossa actividade 
"com outro8 olhos". Parece ter sido essa a intenÃ§Ã 
de JoÃ© Ponte, na conferÃªnci final do PRUFMAT- 
-86, ao defender o uso da expr&o "EducaÃ§Ã 
MatemÃ¡tica nos seguintes termos: 



(...) a t r a d i o b l  express& "Ensino da M a t d r  
ca" nfo & provavehwnte a mais aproprlada para 
caraoterizar o que constitui o essential da nossa 
actividade. Em prinwt-o lug~r, porque implica des- 
& logo a ideia (to que ha um rnov imtc  de sÃ§ntid 
him, do professor -- aquek que sabe e m i n a  -- 
pars o ahmc -- aqueb que a msinado. Em sogundo 
lugar, porqw contkm implicita a no(b de que a 
M a t d t i c a  t in ima existhcia objectiva, inde- 
pendente dos seres humanos, e & per isso msmo 
est6twa e imut6vel. 
Parece-me que estas concepcies, proftmdamente 
entranhadas no nosso sistenu de tnsino, prÃ§cifÃ 
de s*r defifritivÃ§mnt pastas em causa. Temms de 
considfrar outras r*alidades ~ d ~ c a t i v ~ s ,  p 
alem dos movimmtos de transmissSc que inevita- 
veimente terh sempre de se processar do pro- 
fessor para o aluno. Dc facto, existem igualnwnte 
moviirontos do aluno para o professor, tal como 
existem i n t t r ~ k s  reciprocas entre OS alunos e 
infllÃˆncia hltiphs da sooÃˆAÃ  ̂ sobre os pro- 
prios estudantes, muitas das quais optram ex- 
t~r ionmnte h propria escola. Mas, alem disso, te- 
mcs de considerar o f e h n o  do desenvolvimento 
das ideias matedticas ccmo urn proctssc din& 
mica, vivido petos alunos, muitas vezes por cami- 
nhos priprios, muito diferentes ims dos cutros. 

Urn dos aspectos decisivos num process0 de 
re-o do amino 6 o que se refere w papel dos 
professores. Tradicionalmente, OS profewores 60 
encarados co rn  uma esphie de "correia de trans- 
misso" (de uns quantos conteudw cientificos or-  
ganizaitos por algu6m na f o r m  de "programas do 
ensino") sendo sistematicamente colocados 4 mar- 
gem da defini6o das o r i e n t ~ k s  curriculares. 

Nos Ultimos dois ou tr6s am, porbm, parece 
ter-se corn@ a desenvolver uma nova din6mica 
entre urn grande nUmero de professores de Mate- 
h t i c a  de d r i e s  gram de ensino e de diversos 
pontoa do p i s .  Foi essa didmice que tornou pes- 
she1 a c r iqgo  de uma Associa$o de Professores de 
Maternitica em Portugal. 

Para isso, tera concorrido (a16m das condicoes 
objectivas a t r h  apontadas) a conjugm"0 de inte- 
r e c m  entre d r i e s  grupos, da urn modo ou de outro 
ligados ao Ensino da Matemitica, e que se podem 
identificar corn o t r ibal  ho no Smbito da form40 de 
professores em algumas Universidades, na profis- 
s ional izq?~ em exerei'cio (principalmente ao nivel 
do Ensino Preparathrio), e mais recentemente em 
diversas Escolas Superiores de EducqSo. 

Por volts de Janeiro de 1985, corneqtu a ser 
discutida a possibilidade de c r iq&o  de uma asso- 
ciqf io de cark ter  profissional que mobilizasse 
aqueles para quem os problemas ifs Educqk 
Matemttca estgo no centre dos sew interesses, e 
que pudesw constituir urn wl to  qualitative no 
movimento de renowo que ie tornava imprw-  
cindi'vel apoiar e comolidar. Em Setembro desse 
ano, corn a reaIiz&ao em Lisboa do PROFMAT-85, 
que reuniu nmis de 300 profeswes, este process0 
tormu-se praticamente irreversivel dado o grande 
apoio que a ideia suscitou. 

Durante o a m  lectivo 1985/86, a prepar60 
do PROFMAT-86 compreendeu, em lugar de des- 
twue, o funcio~mento de v i r i w  grupos de trabalho 
sobre temas que mobilizaram algumas dezenas de 
p r o f m r e s :  c l u b  de Natedtica, renova@% de 
curriculos e p rog ram,  utilizaqao educativa de 
computadores, etc. Em Janeiro de 1986, urn 
numeroso grupo de professores reuniu na Escola 
PreparatOria Marquesa de Alorna e, al6m de discu- 
tir as questws essenciais para a organiza$o do 
PROFMAT, decidiu que msse Encontro dever~a ser 
proposta a c r iago  da ARM, p a n  a qual foram 
apontados os seguintes objectives: 

(a) promover a participaqgo activa dos pro- 
fessores de Matematica de todos os gram de ensino 
m discussao e implementq?~ de nows orientqSes 
curriculares; 

(b) estimular e apoiar o sou crwcente inte- 
reoe e participwo em projectos de i n v e ~ t i ~  
pedagogfca; 

(c) contri buir  para quebrar o isolamento a que 
eat80 geralmente sujeitoa, procurando cr iar  me- 
lhores c o n d i q k  pare o trabtlho colectivo e a troca 
de experi6ncias. 
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A cri40 da APM, em Portalegre, foi urn passo 
de urn procem que j i  estava em march. 

Ate agora, em Portugal, a finica mia& 
ligtda Ã Mateimtica era a Socitdade Portuquwa de 
Matembtica (SPM) de que muitos professores, es- 
pecialmente dos ensinos secundario e superior, tern 
side MCios. A SPM tern promovido algumaa rea- 
l i ~b  importantes para o ensino, de que se 
dwtacamencontros de profewores e as ja referidas 
Olimpiadw No entanto, a experiencia nacional e 
intermcional vem mostrando que uma sociedade 
cientifica deste tip, di rigida por maten-hticos, est i  
vocaciormda pare in tarv i r  nos problemas da inves- 
tigat?o e e m i m  superior (que all# d o  quest& de 
grande importincia parao nosso pais), mas MO se 
sente envolvida nos grandes problemas do ensino e 
aprendizagem. 0 que, de resto, h natural. 0 in-  
teresse e a semibilidade dos mateimticos pelw 
problemas eductcioiws, parte uma ou outra ex- 
cepca-o, 50 tradicionalmente muito reduzidos. Este 
facto d o  invalid* que a colabora@o entre os 
mateimticof e aqueles que, desde. a escola primaria, 
ensimm Mtteimtica w j a  <teÃˆej& e, maia (to q w  
iwo, necedria. Mas, a menos due se subalter- 
nizem 0s problemas educacionais ou W assuma urns 
atitude, totalmente injustificada, de paternaiismo 
relativamnte aos professores, acria$o da APM h 
artamente urn acontecimento a sÃ§udar 

Em todos os paises desenvolvidos do mundo, 
coexistem sociedades cientfficas e a33oclÃ§c de 
professore. Hdvendo pontos comuns, elas reaiizam 
par vezes iniciativas conjuntas. Mas, globalmente, 
d o  organizaq"m corn objectiws, actividades e 
centres de interesse diferenciados. 0 future moi- 
t r a r i  que o mesmo tende a ocorrer em Portugal. A 
SPM e a APM corrcspndem a dois "minimundw" 
distintos, a duas perspectivas. Elas fargo, certa- 
mente, coisas muito diferentes <o PROFMhT e esta 
Revista talvez sejam dois bow exemplos disso). 
C o i m  igualrnente importantes, em qualquer dos 
Cas03. 

Em muito pnuco tempo (para aquilo a que es- 
tamos habituate...), a APM constituiu-9, leqali- 
zou-se e l a w u  novos projectos. Ela vai agora 
certamente crescer. Mas, acima de tudo, a APM 
pretends ser uma associa$o assente na in ic ia t iw e 
no dinamismo dos seus membrw e m ideia de u r n  
grande descentraliza@. Existem j i  alguns grupos 
a trabalhar, em vh r iw  pontos do pab, no dewn- 

volvimento de diversos projectas. importante que 
e lm tenham oportunidade de trocar ideias e 
Ã§xperi8ncia corn outros colegas, seja am Encontm 
se]a atraves de p u b l i c q " ~ .  A APM quer ser 13% e 
MO uma associm*o em que uma d i r e d o  central 
mais ou menos actiw da conta dos seas prbprios 
projectos a um grupo grande mas passiw de 
associadro. Existe naturalmente unit direc$o na- 
clonal que, neste momento, integra profasores dos 
mats variados pontw do pais, dede B r a g a p  a 
Faro. Essa direccgo dever4 procurar cr iar  as con- 
dicoe3 rnais propicias 6 realizq80 dos objectiws da 
Associa$io. Em particular, deveri apoiar todas as 
iniciativas, de natureza local ou MO, que grupos de 
profewores promovam m sentido da re-o do 
eiwno da Mateimtica. MM, sem eww iniciativas, a 
APM sera provavelmente urn fracoao. 

Doze dias depots de ter sido formalmente criada 
am Portalegre a AssociW% de Professores de Ma- 
tedtica, o nk leo de Viana do Caste10 da APM 
promoveu nests cidade (em colabora@o corn a 
Deleg@o do Porto da SPM) urn Encontro que reu- 
niu cerca de 150 profewcres de Matedt ica do 
Norte do pais. Este facto corotitui urn exempio ex- 
traordirhrio de iniciativa e de confiawa porque, 
como 6 evidente, o Encontro comewu a ser prepa- 
rado cam urns grande antecedencia e, nessa allure, 
ninguhm podia ter a certeza ebsoluta de que a APM 
i r i s  mesmo ser uma realidsde. 

A APM 6 uma aposta dif ici l  mas que vale a pens 
fazer. Se ela for ganha, ent8o temos boas razoes 
para acreditar que os professores de Hatedt ica 
podergo dewmpenhar urn papel decisive na reno- 
vacgo da Educqgo Matem6tica no nowo pais. Que 
bem precisa 6. 
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