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O bom, o mau e o vilão!

O atual sistema de acesso ao ensino superior foi difícil de
estabilizar e tem reunido consenso da parte de univer-
sidades e politécnicos sendo, todavia atualmente, alvo
de numerosas críticas designadamente da parte de pais
e das escolas básicas e secundárias, porque se considera

que condiciona a organização e práticas em toda a esco-
laridade obrigatória bem como os métodos de avaliação.

A alteração do sistema parece inevitável! O artigo que

hoje apresentamos da Lurdes Figueiral, presidente da

Associação de Professores de Matemática, com o subtí-
tulo sugestivo e provocador que adotamos para encabe-

çar esta página, constitui um contributo para um debati

que se impõe sobre esta matéria tratando, designada-
mente, questões que se colocam sobre a aprendizagem
da matemática e sobre a democraticidade/equidade/
igualdade no acesso ao ensino superior.

O acesso ao Ensino Superior,
os exames e a Matemática

Lurdes Figueiral

"O que vemos cada vez mais à nossa volta não são jovens traumatizados;
são crianças e jovens com níveis patológicos de ansiedade"

fl[ Em pleno período de exames,
numa época já marcada pela polémi-
ca, o meu contributo para um debate

que cada vez mais se sente como ur-
gente, em que nos colocamos diante
de um direito e uma possibilidade
que é um bem do nosso sistema edu-
cativo democrático - o acesso mais

alargado dos nossos jovens ao ensino

superior — que contrasta comum
mau sistema de acesso a esse nível
de ensino, no qual a Matemática tem
infelizmente o estatuto de principal
vilão deste filme.

A Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo estabelece alguns princípios
para o acesso ao ensino superior
que convém ter presente: Demo-
craticidade, equidade e igualdade



de oportunidades, valorização do

percurso educativo do candidato
no ensino secundário, utilização
obrigatória da classificação final
do ensino secundário no processo
de seriação e carácter nacional do

processo de candidatura à matrícula
e inscrição nos estabelecimentos de
ensino superior público.

A solução atual, como sabemos,
é utilizar alguns exames do ensino
secundário com a dupla valência
de conclusão do ensino secundário
e de prova específica de acesso,
solução que até poderia, à partida,
parecer ser a mais natural, em-
bora contivesse em si o gérmen da

profunda desvirtuação do processo:
converter provas que deveriam ser
fundamentalmente de regulação e

certificação, em provas cujo princi-
pal propósito é a seleção e a seleção
"fina" entre os alunos com melhores

resultados, sobretudo nas discipli-
nas utilizadas como específicas para
cursos muito disputados.

A realidade tem mostrado a pro-
gressiva perversão da medida e as

consequências nefastas da mesma,
nomeadamente para o ensino da
Matemática e para a relação dos

alunos com esta disciplina. Ao pesar
duplamente no acesso ao ensino

superior, os exames, nomeadamente
os de Matemática A já que servem
cursos muito procurados, revesti-
ram-se de um caráter fortemente
seletivo não fazendo justiça ao tra-
balho de alunos e professores. Se os

exames cumprissem o seu papel re-
gulador, quanto mais os resultados
de provas de conclusão do ensino
secundário se aproximassem das

Classificações Internas de Frequên-
cia, mais isso permitiria identificar
pontuais desvios e analisar as suas

causas; mas não, estes exames
revestem-se de um grau de com-
plexidade desajustado à sua função
primordial para servirem propósitos

que introduzem uma forte pertur-
bação no ensino secundário.

Os exames de conclusão do ensino
secundário assumiram assim um
"peso" que não deveriam ter e esten-
deram a sombra desse peso ao ensino

básico, pervertendo e tendendo a
induzir práticas de ensino redutoras

e mecanicistas, afastando os alunos

da experiência matemática mais

completa, complexa, desafiadora e

relevante; retomo a autoridade de um
matemático, Hans Freudenthal (1905-

-1990
),
numa frase que é um alerta e

que, por conhecida, pode perder força
interpeladora: o exame torna-se um
objetivo, o que vem para o exame um
programa, o ensino de matéria para o

exame um método. Consequência di-
reta do foco colocado nos exames e na
sua função seletiva é a obsessão pelos
resultados refletida na importância
dada aos ranlángs, a maior parte deles

elaborada com base quase exclusiva

nesses resultados para os quais não
é de menosprezar o contributo do
fenómeno das explicações.

Que pensar então no movimento
de caça aos lugares em escolas de

topo de ranking em que parece que
vale todo o tipo de expedientes? Que
estamos a dizer aos nossos jovens?
Antes de mais, a legitimar, diante
deles e por eles, esquemas fraudu-
lentos para atingir fins. Depois, e

para mini o pior, a disseminar como
válida e sem contraditório a convic-
ção de que uma boa educação é a que
separa as crianças e não as mistura
cornos diferentes, cornos que têm
dificuldades e constrangimentos e

potencialidades diferentes das suas

e que nos remete a todos — escolas

professores e alunos — para a rea-
lidade e a para a riqueza da diversi-
dade. A mini, confesso, que isto me

provoca profunda consternação e

preocupação sobre a sociedade que
persistimos em construir e que, en-
tendo, a Escola obrigatória deveria
contrariar no seu papel formador.

Esta opção é profundamente in-
justa para os alunos excluídos, mas
é também prejudicial para os alunos
com capacidades que se adequam à

imagem do dito bom aluno, porque
os impede de desenvolver uma outra
panóplia de capacidades e os coloca

numa redoma artificial. Sebastião e

Silva, o matemático português cujo
interesse pelo ensino não superior se

revestiu, de facto, de conhecimento,
bom senso e empatia por estes níveis

de ensino, numa entrevista dada a 4
de dezembro de 1968 ao jornal A Ca-
pital, disse algo com uma atualidade

impressionante:
"Reduziram o ensino à preparação

em massa para o exame, e, portanto,
à degradação e à mecanização dos

processos. Estamos em presença
de um sistema educacional que não
ensina a observar nem a experimen-
tar, nem a reflectir, nem a raciocinar,
nem a escrever, nem a falar: ensina

apenas a repetir mecanicamente, a

imitar e , por conseguinte , a não ter
personalidade. É um sistema que re-
prime o espírito de autonomia e todas

as possíveis qualidades criadoras do

aluno, nas idades decisivas em que
essas qualidades deveriam ser esti-
muladas ao máximo: um sistema feito
à medida da mediocridade obediente,

que acerta o passo enquadrada em
legiões de explicadores. É, portanto,
um ensino em regime de desdobra-
mento: professor-explicador (e o mais

grave é que o professor já conta com o

explicador)".
E não somos capazes de quebrar

este sistema que a maioria de nós

perceciona como nefasto!
Nunca me serviu de justifica-

ção — nem nunca me servi dela — os

alegados traumas que as situações
de exigência podem provocar nas

crianças e nos jovens; até reconheço
que situações que provocam alguma
tensão controlada fazem parte de um
processo de crescimento e podem ser

um bom incentivo. Mas o que vemos
cada vez mais à nossa volta, não são

jovens traumatizados; são crianças e

jovens com níveis patológicos de an-



siedade, a soçobrar sob a pressão dos

resultados e muitos deles a resistir à

custa de medicação.
A questão do acesso ao ensino

superior não é um problema só,
nem sequer sobretudo, do ensino
secundário. O ensino secundário
não pode estar refém das expecta-
tivas das mais competitivas escolas

superiores do nosso país. O ensino

superior, todo o ensino superior,
tem que se pôr em questão; tem que
fazer uma profunda reflexão sobre o
desafio do crescimento, do alarga-
mento, da diversificação de ofertas
e da inclusão; da forma como recebe
e acompanha os alunos que lhe
chegam; do que espera deles e como
os prepara depois; da relevância do

que ensina; das taxas de abandono e

insucesso.
O acesso ao ensino superior só

se pode repensar quando o ensino

superior souber responder à questão
do que espera dos seus futuros

alunos, das suas capacidades e

aptidões, das suas atitudes e expec-
tativas frente ao futuro profissional
que procuram, dos conhecimentos

essenciais, estruturantes e mobi-
lizadores que devem possuir. Não
são meras questões processuais de

acesso ao ensino superior que estão
em causa. É toda uma forma de en-
sinar e aprender; é o como, o porquê
e o para quê do que ensinamos e

fazemos; são as pessoas concretas e

o futuro que ajudamos a construir

sempre que temos diante de nós um
aluno. E cada um conta, jl
* Lurdes Figueiral épresidente da Associação

dos Professores de Matemática e este artigo
baseia-se na comunicação feita na jornada
"Matemática no acesso ao Ensino Superior",

organizado pela Comissão Nacional de

Matemática epelo Centro Internacional de

Matemática na Reitoria da Universidade de

Lisboa, em 15 de junho passado


