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Prefácio 

Maria Cristina Oliveira, Universidade Federal de Juiz de Fora 
mcrisoliveira6@gmail.com 

 

Os conteúdos de matemática que ensinamos hoje, talvez na 
educação de um modo geral, mas particularmente no ensino não-
superior1, objeto de investigação desta publicação, são 
frequentemente questionados tanto por professores quanto por 
alunos, e mesmo por outros setores da sociedade. Tais conteúdos 
constituem parte essencial da disciplina Matemática que, nos 
dizeres de Chervel (1990) “ainda que pareça imune por todos os 
lados, não é uma massa amorfa e inerte.” (p. 198). A disciplina, 
ainda segundo Chervel, atende às diversas finalidades. Destacamos 
duas delas pelo caráter de complementaridade entre elas  e pela 
estreita ligação de uma delas com o rico material apresentado em 
suporte digital que acompanha esta obra: finalidades de objetivo e 
finalidades reais. As primeiras podem ser identificadas na legislação 
educacional, nos programas, pois em grande medida esses contêm o 
que se deseja estabelecer, e não a oficialização das práticas. A 
legislação e os programas integram um conjunto de estratégias 
(Certeau, 2005) para a transformação de uma dada realidade. Já as 
finalidades reais dizem respeito à questão sobre por que a escola 
ensina o que ensina? A busca pela compreensão de tais finalidades 
requer outro tipo de documentação: “relatórios de inspeção, 
projetos de reforma, artigos ou manuais de didática, prefácios de 
manuais, polêmicas diversas, relatórios de presidentes de bancas, 
debates parlamentares, etc.” (Chervel 1990, pp. 190-191).  

Assim um dos aspectos relevantes do livro A matemáticas nos 
programas do ensino não-superior (1835-1974), editado por António José 
Almeida e José Manuel Matos, é o suporte digital que contém os 
programas de matemática a partir de 1870 até 1974. Nesses 
programas, para além do rol de conteúdos, é possível perceber a 
influência de vagas pedagógicas pela explicitação de propostas que 
em diferentes momentos valorizam a disciplina mental, a intuição, a 
memorização, a ligação ao real, a abstração. Ou ainda, as propostas 
de “inovação” quanto aos métodos de ensino: com a utilização de 

                                                
1 Esse ensino é aqui entendido como a educação formal anterior à universidade. 
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exercícios, a criação de laboratórios de matemática, a preocupação 
com a ligação do ensino de matemática e a vida real, a utilização da 
resolução de problemas, o trabalho em grupo. A incorporação de 
diferentes materiais para o ensino de matemática ao longo do 
tempo também pode ser vista na análise destes documentos. 

Outro grande mérito da obra é trazer a público estudos 
desenvolvidos por pesquisadores portugueses sobre a história do 
ensino de matemática em diferentes segmentos do ensino não-
superior. Têm-se assim diferentes exemplos de produções históricas 
realizadas com o uso das fontes aqui disponibilizadas. Obviamente, 
os programas não foram as únicas fontes utilizadas, mas certamente 
ocupam um status importante na trajetória de pesquisa de cada um 
dos autores.  

José Manuel Matos apresenta uma síntese da história do ensino de 
matemática no secundário português. O texto caracteriza a 
matemática escolar para o ensino secundário a partir de meados do 
século XVIII e analisa esse ensino em 5 diferentes contextos 
históricos: o alargamento da escolaridade, o período de 
consolidação da matemática no ensino secundário, as influências do 
movimento da Escola Nova, o período do Movimento da 
Matemática Moderna e, finalmente, a emergência do campo da 
Educação Matemática.  

Mária Cristina Almeida e Rui Candeias analisam o ensino primário e 
algumas das suas extensões. O primeiro programa do ensino 
primário data de 1882. As disciplinas, que tratam de conceitos que 
hoje entendemos como no domínio da matemática, até 1911 foram 
a Aritmética, o Sistema Métrico e o Desenho. A entrada do sistema 
métrico como disciplina deveu-se à padronização dos sistemas de 
pesos e medidas em Portugal pelo sistema francês a partir de 1852. 
Pode-se dizer de um modo geral que a Aritmética e a Geometria 
vão-se caracterizar como a matemática presente no ensino primário 
português até 1974. 

O ensino primário não elementar e os cursos preparatórios ao 
ensino secundário, incluindo a Telescola, são também examinados. 
No período de 1910 a 1968, o segmento de ensino que se pode 
caracterizar como uma transição entre o ensino primário e o 
secundário assume diferentes funções, identificadas no capítulo, 
que atendem às necessidades postas por contextos culturais, 
econômicos, educacionais, políticos, entre outros. Cabe destaque 
para o caráter inovador da Telescola para o ensino português na 
década de 1960. Essa inovação pode ser explicada sob pelo menos 
dois aspectos. Primeiramente por permitir, em caráter experimental, 
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a unificação do primeiro ciclo do ensino liceal com o ciclo 
preparatório ao ensino técnico profissional; e ainda, por generalizar 
oficialmente as propostas para o ensino de matemática veiculadas 
no âmbito do Movimento da Matemática Moderna.  

A trajetória histórica do ensino liceal, examinado em termos dos 
programas até meados do século XX, é apresentada por Ana Paula 
Aires e Ana Elisa Santiago. Esse segmento do ensino percorre um 
caminho de estruturação que vai da indefinição legal sobre o tempo 
de duração do curso, ou a especificação das disciplinas, passando 
por períodos de maior ou menor valorização, expressa também 
pelo número de anos de duração,  entre 5 anos e 7 anos. O ensino 
liceal recebe apoio e investimentos diferenciados por parte do 
governo no período da Matemática Moderna. A formação de 
comissão de especialistas como José Sebastião e Silva (Presidente), 
Jaime Furtado Leote, Manuel Augusto da Silva e António Augusto 
Lopes, a realização de experiências em turmas-piloto e a produção 
de manuais com as novas propostas caracterizam as iniciativas 
realizadas. 

O ensino técnico e profissionalizante é estudado por Alexandra 
Sofia Rodrigues. A trajetória desse ensino tem as primeiras 
iniciativas no período pombalino, mais precisamente em 1759, 
quando da criação da Aula de Comércio, cujo objetivo era instruir 
comerciantes com conhecimentos de contabilidade e métodos e 
regras para a conversão de medidas e de moedas. A expansão do 
ensino técnico, com a instituição do ensino industrial em 1852, 
conduz à criação de dois institutos voltados a esse ensino — um 
em Lisboa e outro em Porto. Ao longo do século XX ocorre um 
processo de ampliação e fortalecimento do ensino técnico. Com a 
Reforma Veiga Simão de 1973, pretendeu-se, entre outras coisas, a 
unificação do ensino secundário, o que acabou aproximando as 
escolas técnicas dos liceus, enfraquecendo, assim, suas 
características de formação para a vida e para o trabalho. 

É preciso destacar ainda que os textos que integram este livro 
contêm bibliografia que permite o aprofundamento dos temas, 
especialmente por se tratarem de pesquisas realizadas em nível de 
doutoramento e mestrado, e ainda em projetos de investigação de 
fôlego. 

A publicação desta obra é muito bem-vinda não só aos 
pesquisadores da história da educação matemática, mas também aos 
educadores matemáticos e professores de Matemática interessados 
na história do nosso ofício e da nossa disciplina. 
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Introdução 

António José Almeida, Unidade de Investigação Educação e 
Desenvolvimento, ajs.mcr.almeida@gmail.com 

José Manuel Matos, Unidade de Investigação Educação e 
Desenvolvimento, jmm@fct.unl.pt 

 

Este livro e o suporte digital associado oferecem uma compilação e 
uma análise dos programas de matemática do ensino não-superior 
publicados em Portugal entre 1835 e 1974. No âmbito das 
finalidades da Associação de Professores de Matemática e da 
Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa pretende-se divulgar estes documentos à comunidade 
educativa e oferecer uma fonte de pesquisa aos investigadores 
interessados na história do ensino das disciplinas escolares. 

O estudo dos programas ajuda-nos pois a compreender algumas 
dimensões que constituem a matemática escolar contemporânea: 

• a matemática escolar — como se constituiu a matemática escolar 
como disciplina autónoma, com os seus profissionais específicos, 
as suas representações, as suas práticas; 

• os temas — quando surgem, como evoluíram, qual a sua sequência e 
integração no todo do programa, quando desapareceram; 

• o tipo de conhecimento matemático desejável — a intuição, a memorização, 
a ligação à vida, a abstração, a disciplina mental; 

• os métodos — o laboratório de matemática, os exercícios, o ensino 
heurístico, a ligação ao real, os problemas, o trabalho de grupo; e 

• as tecnologias materiais — o quadro, a lousa, o contador, a caixa 
métrica, o papel quadriculado, o material concreto, os modelos, os 
filmes, o retroprojetor, a régua de cálculo, o computador. 

Há outras dimensões, as práticas, seguindo a terminologia de 
Dominique Julia (1995), que compõem o passado da matemática 
escolar, também elas passíveis de investigação histórica, e que não 
abordamos. Este trabalho permite-nos antes conhecer as suas 
representações. O estudo destas representações e práticas ajudam-nos 
a compreender a matemática escolar contemporânea e revelam 
como ela se foi constituindo como saber autónomo (cultura 
autónoma, segundo André Chervel, 1988) da matemática-ciência. 
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O conhecimento do passado permite-nos ir para além de visões 
simplistas e redutoras que tanto o glorificam como “o tempo do 
antigamente é que era bom” como o desprezam como “ensino 
tradicional”. Contrariando a glorificação das escolas do passado, 
sabemos que durante a maior parte do antigamente apenas uma 
pequena minoria tinha acesso à escola e que, mesmo para essa, o 
abandono e o insucesso eram muito elevados. Quanto aos 
métodos, muito provavelmente, tal como nos dias de hoje, a prática 
escolar recorria essencialmente ao ensino expositivo. Mas ao 
percorrer os programas não podemos deixar de notar que as 
aspirações dos legisladores, muitas vezes eles próprios professores 
profundamente empenhados numa prática de melhoria do ensino, 
são bem mais complexas, contrariando também a sua condenação 
como “ensino tradicional”. Se em determinadas épocas (anos 1930 
e 40) se pretendeu um abaixamento geral da qualidade da formação 
escolar, reduzindo programas e exaltando apenas a memorização e 
a repetição de procedimentos, noutras, em particular no ensino 
pós-primário, pretendeu-se levar aos que frequentavam as escolas 
uma matemática de qualidade integrando uma formação humana 
integral. 

O âmbito desta compilação 

O termo “programas de matemática do ensino não-superior” inclui 
conceitos que necessitam de clarificação. Em primeiro lugar o de 
programa. Nos dias de hoje, imaginamos uma listagem ordenada de 
tópicos definidos centralmente, eventualmente contendo sugestões 
metodológicas e que tem uma importância normalizadora central na 
escola, nomeadamente no trabalho dos professores, dos autores de 
manuais e nos exames. O estudo do passado faz-nos ver como 
estas listagens podem ser mais ou menos detalhadas, mais ou 
menos normativas, mais ou menos definidas localmente. 

Como nos propõe Gimeno (1998), existem diversos níveis de 
decisão curricular e o dos programas (o currículo prescrito) é apenas 
uma. Os livros de texto1 (currículo apresentado aos professores) ou os 
exames2 (currículo avaliado) desempenham um papel normativo 
importante, para não falar dos diferentes níveis ligados diretamente 

                                                
1 Os livros foram estudados por Almeida (2007, 2013), Aires (2006), Gomes 
(2002), Henriques (2003), Matos e Silva (2011), Santiago (2008), C. Sousa (2013) e 
I. Sousa (2013). 
2 Os exames e os seus resultados foram estudados por Almeida (2007), Matos 
(2005), Pinheiro (2008), Santos (2008) e Vizela(2008). 
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à aula e que estão sob controle do professor3. Nenhum destes 
outros níveis é abordado aqui. 

Recolhemos pois programas, isto é, documentos que pretendem 
regular os conteúdos a lecionar emanados de uma entidade oficial 
que, no caso português, era inicialmente o Ministério do Reino e 
depois o Ministério da Educação ou um dos seus antecessores. Por 
vezes esses documentos eram adaptados no Ministério das Colónias 
ou do Ultramar para os territórios sob administração portuguesa. A 
grande maioria são textos legislativos, que, para além de indicarem 
uma sequência de ensino, contêm metodologias didática e 
indicações sobre os livros de texto. Outros documentos 
normativos, usualmente circulares, foram também intercalados 
neste trabalho. 

No ensino não-superior português, estes documentos surgem já 
dentro do século XIX. Decidimos balizar em 1835 o limite anterior 
desta compilação, fazendo-o coincidir com a primeira legislação 
referente ao ensino primário proposta pelo regime liberal vitorioso 
da guerra civil. Quanto ao limite posterior escolhemos o ano de 
1974 que, por um lado vai determinar uma reformulação de todos 
os programas, e que por outro compreende um período de alguma 
instabilidade que apenas vai terminar com a aprovação da Lei de 
Bases do Sistema Educativo em 1986 e publicação de novos 
programas. 

O segundo conceito que necessitámos de clarificar foi o de 
matemática. Como explicita o primeiro capítulo, não só a 
representação “disciplina de Matemática” flutuou, por exemplo, no 
ensino secundário, durante a época em análise, mas também se é 
verdade que a matemática foi talvez a disciplina escolar que mais 
cedo se compôs como saber escolar autónomo, é também verdade 
que esse processo não foi rápido nem linear. No ensino secundário 
há conceitos que estão sempre presentes (aritmética, álgebra, 
geometria), mas outros variam. Uns aparecem (estatística, geometria 
analítica) e desaparecem (aritmética racional, cosmografia, cálculos 
contabilísticos, lógica, etc.), ou mesmo mudaram de disciplina. 
Decidimos assim, no caso do ensino secundário, não usar os 
conteúdos como critério de escolha mas incluir programas de 
disciplinas relacionadas diretamente com matemática. Excluímos 
pois do estudo os programas de desenho ou os de contabilidade. 
No caso do ensino primário, o termo matemática como conjunto de 

                                                
3 As práticas de aula foram estudadas por Barros (2013), Bento (2012), Matos e 
Fischer (2010), Silva e Valente (2008). 
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saberes apenas ocorre depois de 1974 agregando a aritmética, a 
geometria e o sistema métrico, pelo que os conteúdos matemáticos 
não são objeto de normativos autónomos e estão incluídos em 
programas que incluem outros saberes. 

Resta-nos clarificar o último termo, ensino não-superior. A dificuldade 
surge na determinação da fronteira a partir da qual estamos perante 
ensino superior. Se no ensino liceal a separação se torna clara a 
partir de meados do século XIX, já no ensino técnico não o é, pois 
assistimos sucessivas alterações do estatuto das escolas comerciais e 
industriais que de escolas profissionais autónomas se constituem 
em secções de liceus e, mais tarde em institutos que se transformam 
em organismos universitários. Optámos por acompanhar estas 
escolas técnicas até à sua transformação em instituições de ensino 
médio ou superior. 

Pensamos ter conseguido referir todas as alterações legislativas 
relevantes para o estudo dos programas de matemática durante o 
período estudado. O livro é completado com um portal onde estão 
acessíveis todas as peças com que trabalhámos. É natural que ainda 
surjam outros documentos. Em primeiro lugar durante os séculos 
XIX e XX existiram programas adaptados a cada escola técnica 
particular. Por outro lado, foram por vezes emitidos documentos 
oficiais (normalmente circulares) com instruções relacionadas com 
os programas. Quer num, quer noutro caso, encontrámos muita 
documentação, mas outra surgirá e será incluída no portal. 

A recolha, o estudo e a digitalização 

O trabalho que agora vê a luz foi iniciado por alguns de nós há 
mais de dez anos. Buscou-se primeiramente em arquivos públicos 
(Biblioteca Nacional, Biblioteca da Universidade de Coimbra, 
Secretaria-Geral do Ministério da Educação, Arquivo Municipal do 
Barreiro) e em coleções privadas. Por último efetuámos uma 
pesquisa sistemática no Diário do Governo e no Diário de Lisboa em 
suporte físico e eletrónico. Revelou-se de particular importância a 
digitalização sistemática da Coletânea Oficial de Legislação Portuguesa4 
(COLP) efetuada por uma equipa da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e o portal Ius Lusitaniae - Fontes Históricas do 
Direito Português5 de que tomámos conhecimento já este ano. 
Ocasionalmente recorremos a outras digitalizações. Tal foi o caso 

                                                
4 Disponível em http://net.fd.ul.pt/legis/indice-titulos.htm. 
5 Disponível em http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/index.php. 
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dos primeiros programas liceais de 1870 que fomos encontrar numa 
digitalização da Universidade de Toronto6. 

Optámos por referenciar as fontes a partir das datas de publicação 
oficial e não da data de assinatura do documento. Assim, para os 
materiais anteriores a 1910, referimo-los através do número e da 
data do Diário do Governo ou do Diário de Lisboa obtidos a partir da 
COLP. A partir de 1910 incluímos a referência completa do Diário 
do Governo. O leitor que aceder ao portal que está associado a este 
livro obterá as páginas de publicação na COLP. 

A equipa começou a trabalhar em 2010 e a partir de 2011, versões 
de cada parte foram circulando entre os seus membros. Com os 
capítulos já quase terminados e a pesquisa documental quase 
completada, realizou-se em finais de 2012 um seminário que 
apreciou os textos e debateu a estrutura final. Com a descoberta 
dos últimos programas em fevereiro de 2014 demos por terminado 
o trabalho de levantamento de fontes. Antes da impressão, versões 
finais dos capítulos circularam pela equipa. 

Cada peça legislativa está disponível em versão PDF (Portable 
Document Format) elaborada a partir da melhor cópia de que 
dispusemos. Por vezes recorremos a compilações oficiais em livro 
ou publicadas por editoras privadas. O contributo de Rodrigo 
Figueiredo, bolseiro da Unidade de Investigação Educação e 
Desenvolvimento foi fundamental. 

O suporte digital não inclui apenas programas de matemática. 
Nalguns casos incluímos os normativos completos, abrangendo os 
programas de outras disciplinas. Tratam-se de peças legislativas que 
decidimos não truncar, pois por vezes os temas relacionados com o 
ensino da matemática ocorrem em várias partes dos documentos. 
Incluímos ainda legislação fundadora de reforma educativas que, 
embora não refiram conteúdos disciplinares pensámos fazerem 
sentido integradas na compilação, pois permitem compreender o 
âmbito mais geral onde os programas se enquadravam. 

A organização do livro 

Após um capítulo inicial de enquadramento histórico do ensino da 
matemática no ensino não-superior, agrupámos a análise dos 
programas segundo o grau de ensino. Assim, o capítulo 2 aborda o 
ensino primário incluindo algumas das suas ramificações e a breve 

                                                
6 Disponível em http://archive.org/details/programmasordenaOOIisb. 
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experiência de ensino pré-primário da República. Este capítulo 
inclui ainda uma análise dos subsistemas de ensino posteriores ao 
primário distintos do ensino técnico e do ensino liceal. Estão neste 
caso o Ensino Primário Superior do final da década de 1910. Incluem-
se ainda os programas associados ao alargamento da escolaridade 
obrigatória que ocorre a partir de meados dos anos 1960: o Ciclo 
Complementar do Ensino Primário, o Curso Unificado da Telescola e o Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário. Este capítulo inclui ainda uma breve 
discussão da experiência de alargamento da escolaridade até ao 8.º 
ano integrada na Reforma Veiga Simão. O capítulo 3 aborda a 
evolução da matemática nos liceus e o 4 nas escolas profissionais. 
Para ajudar o leitor a seguir a evolução cronológica dos programas, 
incluímos indicações sobre o intervalo temporal abrangido nas 
secções de alguns capítulos. 

O livro termina com uma listagem de trabalhos de investigação que 
incluem contributos para compreender a história do ensino da 
matemática em Portugal. 

A estrutura do suporte informático 

O leitor poderá aceder aos programas através do endereço: 

http://www.apm.pt/portal/index.php?id=212186 

Aí será re-direcionado para um portal onde os programas estão 
organizados por níveis de ensino, e, dentro de cada nível, por 
ordem cronológica. 

O GTHMEMat e a elaboração desta compilação 

Este trabalho é um produto do Grupo de Trabalho sobre História e 
Memórias do Ensino da Matemática. O GTHMEMat é um grupo de 
trabalho da Associação de Professores de Matemática criado em 
2009, que tem por objectivos recolher, estudar, preservar e divulgar 
documentos e memórias relacionados com todas as dimensões do 
ensino e da aprendizagem da matemática. São igualmente seus 
objectivos promover comunicação e discussão de ideias e trabalhos 
sobre história do ensino da matemática e, contribuir para um 
conhecimento mais alargado da história do ensino da matemática, 
nomeadamente entre os professores desta disciplina. Um dos 
aspectos valorizados pelo GTHMEMat é a recolha de documentos 
que digam respeito ao ensino da matemática, entre os quais 
legislação, propostas curriculares e programas e foi por isso que 
decidiu produzir este trabalho. 
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Capítulo 1 

A matemática no ensino não-superior em 
Portugal 

José Manuel Matos, Unidade de Investigação Educação e 
Desenvolvimento, jmm@fct.unl.pt 

 

Este capítulo1 centra-se no estudo de problemáticas amplas 
complementando o objeto dos capítulos seguintes que detalham os 
programas de matemática nos diferentes subsistemas. A discussão 
das transformações que o ensino da matemática foi sofrendo 
durante o período estudado (1835-1974) será operacionalizada a 
partir do conceito de modernidade. Falamos da modernidade que 
explode na Revolução Francesa (“liberdade, igualdade e 
fraternidade”) e americana em corte com uma sociedade 
hierarquizada a partir do Rei, propondo antes uma nação 
organizada a partir das instituições de representação democrática. 
Em Portugal desde o século XVIII pela ação do Marquês de 
Pombal se começa a constituir o estado centralizado moderno que 
se aprofunda politicamente a partir da Revolução Liberal de 1820 e 
cuja construção se vai arrastar até ao século XX. 

A escola, e em particular o ensino das ciências (e por extensão das 
matemáticas), vai estar sempre presente neste projeto modernista 
(Magalhães, 2010). O debate durante a primeira metade do século 
XVIII em torno do que constitui verdadeira ciência e do que deve 
ser ensinado (Real, 2010) ou sobre os (verdadeiros) métodos de 
estudar de Verney vai-se concretizando ao longo do século XIX 
fazendo aparecer uma cultura escolar autónoma que, para seguir a 
terminologia de Julia (2001), desenvolve as suas normas e práticas 
características — isto é, estruturas, regulamentos, disciplinas, 
conteúdos, manuais, processos pedagógicos, profissionais 
especializados — distintas das do Ancien Régime. O estudo de uma 
parte desta cultura, os programas de matemática do ensino não-
superior, constitui o objeto deste livro. 

                                                
1 Este texto prolonga uma discussão iniciada em Matos (2014). 
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Neste capítulo será destacado um mosaico com cinco dimensões da 
transformação escolar que ocorrem no período estudado. A 
primeira relaciona-se com o conceito de ensino básico ou 
obrigatório. O ideia de que todos deveriam ter o direito e a 
obrigação de adquirir uma formação básica que inclui uma literacia 
matemática é característica da modernidade. A segunda dimensão 
refere-se ao fenómeno do aparecimento de um ensino secundário 
que se diferencia do primário e do superior e que se encontra 
consolidado no final do século XIX e que naturalmente vai integrar 
uma matemática escolar. A terceira dimensão decorre da mudança 
das representações e em menor grau das práticas educativas 
desencadeada pelo movimento Escola Nova que em Portugal 
ocorreu, essencialmente, desde o início do século XX e que vai ser 
transversal a todos os subsistemas de ensino. A quarta dimensão, 
também transversal, é protagonisada pelo movimento da 
Matemática Moderna que ocorre a partir de meados do século XX 
e que recompõe as representações e as práticas da matemática 
escolar de todos os níveis. Finalmente, a última dimensão, embora 
só seja visível no período posterior ao que constitui o objeto deste 
trabalho, destaca a diferenciação de especialistas que pesquisam 
todas as dimensões associadas com o ensino e aprendizagem da 
matemática. 

O ensino básico 

A Constituição portuguesa de 1826 estabelece no seu artigo 145.º (§ 
30.º) a gratuidade da instrução primária, enquanto garante dos 
direitos civis e políticos dos cidadãos. Passada a devastadora guerra 
civil, o Regulamento Geral de Instrução Primária de 1835 complementa 
esta garantia com uma obrigatoriedade. O seu artº 1 do Título VII 
declara que 

A obrigação imposta, pela Carta Constitucional, ao Governo de 
proporcionar a todos os Cidadãos a Instrução Primária, corresponde a 
obrigação dos Pais de família de enviar seus filhos às Escolas Públicas, 
logo que passem de 7 anos, sem impedimento físico ou moral, se 
meios não tiverem de o fazer construir de outro modo. 

O Regulamento pode ter sido revogado pouco depois, mas esta 
disposição em particular vai ser retomada em todas as peças 
legislativas posteriores. Estabelece-se assim o ensino obrigatório, 
característico de um estado moderno, que praticamente durante 
todo o século XIX concidiu com os quatro anos do primeiro grau 
do ensino primário aumentados para cinco pelo regime republicano 
e reduzidos a três pelo salazarismo. Em comparação com outros 
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países europeus, era muito pouco. A valorização da educação é 
cumulativa e a herança desta falta de apreciação de um ensino 
básico está na raiz do défice de formação que ainda hoje se 
manifesta na população portuguesa. Apenas após a Segunda Guerra 
Mundial este problema vai ser minimizado, primeiro timidamente 
através da alfabetização de adultos na década de 1950 e depois já na 
década de 1960 com o alargamento sucessivo da escolaridade 
obrigatória, culminando antes de 1974 com as propostas de Veiga 
Simão que determinam o ensino obrigatório até ao 8º ano de 
escolaridade. 

Os conteúdos matemáticos deste ensino básico centrados na 
aritmética permanecem estáveis durante todo o século XIX (se 
excetuarmos a inclusão do estudo do sistema métrico a partir de 
1862) e, ao invés do que ocorre noutros países, o salazarismo reduz 
a matemática à manipulação eficaz dos algoritmos aritméticos, 
através de sucessivas alterações legislativas como veremos no 
capítulo 2. A comparação entre esta matemática básica “do 
antigamente” com a dos tempos de hoje ilustra bem como não têm 
razão os que incensam a excelência da “escola tradicional” (Matos, 
2002). O ensino primário era intocável para o regime e a sua 
matemática minimalista não é afetada pelas inovações de métodos e 
conteúdos do pós-guerra. Será necessário chegar a 1968 e procurar 
nos níveis após o ensino primário, em particular no programa do 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, para encontrar um 
aprofundamento das matérias matemáticas básicas. 

A diferenciação da matemática escolar secundária 

Uma segunda dimensão das transformações educativas ocorridas 
no período que estamos a estudar e que também é característica de 
um estado moderno relaciona-se com o aparecimento de um sub-
sistema compreendendo escolas públicas intermédias entre o ensino 
primário e a universidade. 

A partir da segunda metade do século XVIII, seguindo tendências 
europeias, a educação escolar como coisa que o estado deve tomar 
como sua adquire um papel fundamental na sociedade portuguesa. 
Vai ser gradualmente posto em prática um incipiente sistema 
público de ensino, que se iniciava com as Primeiras Letras (ler, 
escrever, contar e rezar) e, para uma pequena parte da população, 
terminava na universidade ou numa escola profissionalizante. Este 
movimento foi acompanhado por uma mudança de perspectivas 
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sobre a missão do Estado e a emergência de uma cidadania que 
transformou os papéis de homem e sociedade (Magalhães, 2010). 

No início do século XVIII, a educação em matemática na escola 
primária consistia em aprender a escrever os números e realizar as 
quatro operações aritméticas. Tópicos mais avançados, como a 
geometria euclidiana, as proporções, a álgebra elementar e 
trigonometria eram ensinados em alguns colégios usando livros de 
texto portugueses (Carvalho, 1996). Nas escolas militares estuda-se 
a aritmética (as quatro operações, frações e proporções), a álgebra e 
a geometria prática. A geometria euclidiana, incluindo o estudo das 
cónicas e a mecânica com muitas aplicações para artilharia, também 
era estudada. Traduções portuguesas de trechos de Elementos de 
Euclides foram usados, alguns circulando sob a forma de 
manuscrito. Os livros militares dessa época tinham um estilo 
narrativo de pergunta-e-resposta com muito pouco uso da notação 
matemática (Valente, 2002). 

A partir de meados do século XVIII as reformas protagonizadas 
pelo Marquês de Pombal fortaleceram a indústria, o comércio e as 
forças militares. Estas mudanças tiveram consequências para a 
educação. Em particular foi reconhecida a necessidade de uma 
educação matemática mais complexa acompanhando a crescente 
especialização de diversas profissões (Magalhães, 2010). Escolas 
profissionalizantes voltadas para atividades comerciais, náuticas e 
artísticas foram criadas a partir de 1759 para satisfazer a 
necessidade de pessoal qualificado nestes campos e o currículo de 
quase todas inclui a matemática (e as ciências). A Aula do Comércio 
em Lisboa, por exemplo, foi criada em 1759, admitindo alunos já 
com uma educação primária (Carvalho, 1996). O curso, que durava 
três anos, incluía a aritmética elementar, frações, proporções, raízes, 
conversão de moeda, seguros e contabilidade. O Rei, dando um 
sinal político da relevância atribuída à escola, frequentou 
ocasionalmente as aulas. O número de auditores comerciais 
certificados e de contabilistas cresceu e o diploma da Aula tornou-
se obrigatório para funcionários públicos ligados ao comércio e a 
contabilidade. 

Nesse mesmo ano de 1759, a ordem jesuíta que possuía a grande 
maioria dos colégios e tinha forte influência sobre a Universidade 
foi banida do reino e dos seus domínios. Em alternativa, um 
sistema de Aulas de Latim, Grego, Retórica apoiado por 
financiamento público foi criado e rapidamente expandido sob a 
pressão de forças locais. Essas classes não eram agregadas em 
colégios e estavam sob a responsabilidade dos professores 
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individuais agora na condição de funcionários públicos. No mesmo 
ano, um organismo central para controlar o acesso à profissão 
docente, metodologias de ensino, livros didáticos foi instituído. 
Aulas relacionadas com matemática eram praticamente inexistentes, 
embora existissem algumas exceções localizadas em grandes cidades 
ou estabelecidas por corporações profissionais ou colégios privados 
(geralmente propriedade das ordens religiosas restantes). 

Dois anos mais tarde, em 1761 e num contexto de forte ataque ao 
poder da aristocracia, o Real Colégio dos Nobres dedicado à educação 
das pessoas de ascendência nobre foi criado pelo Estado. Os seus 
currículos, provavelmente seguindo as propostas iluministas de 
meados da primeira metade do século XVIII (Real, 2010), salientam 
a importância de uma formação científica para a nobreza e, 
consequentemente, a matemática, a física experimental e a 
astronomia tiveram um papel de destaque. Os livros de Euclides 
foram traduzidos (em 1768) e foi encomendado material didático 
para o ensino de ciências. No entanto, ao contrário do das escolas 
profissionais (e militares), o ensino científico no Colégio decaiu 
rapidamente2. 

A profissão militar também estava entre as que viram melhorada a 
preparação em matemática. Foram estabelecidas aulas obrigatórias 
nos regimentos (1763), fundaram-se várias academias militares (por 
exemplo, a Academia Real da Marinha, 1779) e o Cours de 
mathématique escrito por Bellidor foi traduzido para uso nesses 
cursos (em 1764)3. O tratamento algébrico de questões matemáticas 
agora era comum e o estudo da geometria incluía trigonometria e 
deixou de se limitar à geometria euclideana. Mais tarde, quando as 
guerras napoleónicas forçaram o estabelecimento da corte 
portuguesa no Brasil em 1810, a recém-fundada Academia Real 
Militar4  aprovou traduções de obras de Lacroix (Valente 2002) 
(Lacroix, 1810, 1811, 1812a, 1812b). 

Após a expulsão dos jesuítas, a Universidade de Coimbra, agora a 
única universidade em Portugal, passou por uma profunda reforma 
em 1772 orientada pelas abordagens iluministas e racionalistas. Os 
reformadores criaram uma Faculdade de Matemática que durante 

                                                
2 Quando o Colégio foi extinto em 1837, a sua grande coleção de instrumentos 
didáticos foi enviada para Coimbra e estão em exposição no Museu da 
Universidade. 
3 Foi traduzida segunda edição do curso Bellidor (Bellidor, 1764/5). Até ao final 
do século, as obras Bézout começarão a ser utilizado nas academias militares. 
4 Localizada no Rio de Janeiro e que vem substituir a Real Academia de Artilharia, 
Fortificac ̧ão e Desenho criada em 1790. 
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muitos anos não tinha sido ensinada na Universidade. Os 
professores foram nomeados quase imediatamente, e, no ano 
seguinte, traduções do curso de Bézout Cours de mathématique 
suportadas pela Universidade estavam disponíveis5. Mais tarde são 
produzidas traduções de Métaphysique du Calcul Infinitesimal de Carnot 
(Carnot, 1798) e da Theorie des fonctions analytiques de Lagrange 
(1798), destinadas especificamente a estudantes que queriam 
aprofundar os seus estudos. Outros autores franceses (La Caille em 
1800 e 1801; Cousin, em 1802; Legendre em 1809) foram 
traduzidos para uso na universidade, nas academias militares ou em 
colégios religiosos. 

Uma importante mudança política ocorre em 1820, quando foi 
estabelecido um sistema liberal fortemente influenciado pelos ideais 
de cidadania professados pela Revolução Francesa. Instituiu-se um 
parlamento eleito, o rei perdeu seus poderes absolutistas e ratificou 
a Constituição, assumindo o papel de um supervisor do governo. O 
novo regime manteve o compromisso com a educação e, em 1836, 
após uma sangrenta guerra civil, adoptou uma proposta de criação 
de escolas secundárias6 em todo o país, os Liceus. Em vez de Aulas 
dispersas onde os professores trabalhavam isolados, pretendeu-se 
criar um ensino médio local, mas segundo um modelo (pedagógico, 
institucional e organizacional) nacional único agregado numa única 
instituição pública (Magalhães, 2010). A instrução teria como 
objetivos, não só oferecer uma preparação para o ensino superior, 
mas também proporcionar uma educação geral humanística, 
científica, técnica e profissional para as grandes massas de cidadãos 
que não desejavam um ensino superior. Embora estas intenções 
tenham levado vários anos para ser concluídas, uma ampla rede de 
escolas secundárias públicas funcionava em 1850 (Nóvoa, Barroso 
e Ó, 2003). 

Em 1836 o plano curricular dos Liceus incluía Física, Química, 
Mecânica, Economia Política, Administração Pública, Francês e 
Inglês. A disciplina de matemática era denominada Aritmética, 
Álgebra, Geometria, Trigonometria, e Desenho. Nas primeiras décadas, a 
distinção entre os Liceus e outras instituições nem sempre foi clara. 
Os cursos de matemática, em particular, foram lecionados tanto na 
Universidade (de Coimbra) ou nas Escolas Politécnicas (de Lisboa e 
Porto) e partilhavam os mesmos professores e livros didáticos, 
geralmente obras de Bézout. Também não existia uma clara 

                                                
5 As primeiras edições destas traduções foram publicadas a partir de 1773 (Bézout, 
1773, 1774a, 1774b) e seguidas de muitas edições até 1879. 
6 Pela primeira vez, o termo escola secundária teria sido usado na legislação. 
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identidade profissional do professor de matemática: o mesmo 
professor poderia lecionar matemática, filosofia ou desenho (no 
entanto, o termo professor de matemática era usado ocasionalmente). 
Mesmo as denominações dos cursos de matemática nos Liceus 
eram nomes longos, descrevendo os conteúdos da disciplina 
(Quadro 1) e flutuavam consideravelmente nos documentos 
oficiais. 

 

Quadro 1. Denominação associada às disciplinas de matemática na 
legislação referente aos Liceus. 

Data Denominação 

1836 Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, e Desenho 

1844 Aritmética e Geometria com aplicações às Artes, e primeiras noções de 
Álgebra 
Geometria e Mecânica aplicada às Artes e Ofícios 

1854 Aritmética, Álgebra Elementar, Geometria Sintética Elementar, 
Princípios de Trigonometria Plana e Geografia Matemática 

1860 Aritmética, as quatro operações em números inteiros e fraccionários 
Aritmética, noções de geometria plana e suas aplicações usuais 
Matemática elementar 

1868 Matemática 

1870 Matemática elementar 

1872 Cálculo mental e quatro operações (1ª parte de matemática) 
Aritmética prática (1ª parte de matemática) 
Matemática 

1880 Aritmética, Geometria Plana, Princípios de Álgebra e Escrituração 
Álgebra, Geometria no Espaço e Trigonometria 

1883 Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria e Princípios de 
Escrituração e Contabilidade 

1886 Matemática elementar 

1895 Matemática 
Aritmética, Álgebra Elementar e Geometria Plana 
Álgebra, Geometria no Espaço, Trigonometria, e Cosmografia 
Elementar 
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Aos poucos surgiram livros portugueses de matemática que 
substituiram as traduções de livros franceses. O primeiro, destinado 
às academias militares, foi escrito por Villela Barbosa no Brasil e 
publicado em Lisboa em 1815 acompanhando de perto abordagem 
de Bézout (Valente, 2002). Outros professores de instituições 
militares, das Escolas Politécnicas ou dos Liceus produziram livros 
didáticos que gradualmente incorporaram técnicas didáticas 
inovadoras (o uso de exercícios, por exemplo) (Gomes, 2002). Já 
durante a segunda metade do século XIX surgem séries de livros 
didáticos destinados a diferentes níveis de escolaridade e que 
constituem (sistematizam e sequenciam) o saber escolar matemático 
característico do nascente ensino secundário. Para os primeiros 
anos, uma série típica incluiria dois livros de aritmética e geometria; 
para os próximos anos, dois livros sobre álgebra e geometria plana 
e para os anos finais, um livro de álgebra avançada e outro de 
trigonometria. Ocasionalmente livros de aritmética racional e 
cosmografia também estarão disponíveis para os últimos anos. O 
melhor exemplo pode ser encontrado nas obras de José Adelino 
Serrasqueiro (1876, 1877, 1878, 1879)7. 

Até o final do século XIX, a rede de escolas secundárias públicas 
tinha abrangido as principais cidades do país e das suas colónias. 
No entanto, grandes problemas começaram a surgir com reformas 
de ensino contraditórias que desvalorizaram as instituições liceais. 
Consequentemente, os alunos preferiam inscrever-se em colégios 
particulares ou ter tutores em disciplinas específicas e ingressar nos 
Liceus apenas para realizar os exames finais. Além disso, 
começaram a estar disponíveis comparações internacionais e a 
fraqueza do sistema português tornou-se evidente. 

A natureza centralizada do sistema educativo português 
consolidou-se em 1894 através da reforma dirigida por Jaime 
Moniz, fortemente influenciado pelo sistema alemão que solidificou 
a estrutura do ensino secundário português radicando-o 
definitivamente como um grau intermédio entre o ensino primário 
e a universidade (Nóvoa, Barroso e Ó, 2003). A estrutura então 
instituída é a matriz do modelo atual: entrava-se na escola primária 
obrigatória na idade de 6 anos. Quatro anos depois, os alunos que 
pretendiam seguir os estudos poderiam ingressar nos Liceus com 
um currículo organizado em dois cursos sequenciais: um curso geral 
de cinco anos (dois + três) e um curso complementar de dois anos, 

                                                
7 A sua série de livros teve inúmeras edições até 1936. O livro de álgebra foi 
adotado como um currículo nacional de matemática de facto no Brasil no início do 
século XX (Valente, 2002). 
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considerado preparatório para o ensino superior8. Após a escola 
primária, alguns alunos poderiam ingressar nas escolas técnicas que 
se encontravam espalhadas pelo país, mas a maioria, se tinha 
efetivamente terminado o ensino primário, começaria a trabalhar. 

Um regime de classes, no qual os alunos se mantinham na mesma 
turma ao longo do ano letivo, foi também instituído. Os estudantes 
da mesma idade frequentariam agora o mesmo ano escolar, 
tornando as aulas mais homogéneas. A possibilidade de obter 
aprovação em disciplinas apenas através da realização de exames foi 
revogada. 

A reforma de 1895 aprofunda ainda os requisitos para o acesso à 
profissão docente que passaram a incluir um exame. No caso dos 
professores de matemática, desde a fundação do Liceus em 1836 
que era requerida a habilitação com o curso superior de 
Matemática, mas esta exigência não seria rigorosamente observada. 
Agora, todos os candidatos deveriam realizar um teste escrito de 
uma hora em Português e outro em psicologia ou lógica, seguidos 
de 30 minutos de debates orais sobre esses assuntos. Depois, os 
candidatos para cada disciplina eram examinados (novamente por 
escrito e oralmente) sobre temas específicos do programa. Os 
candidatos de Matemática, por exemplo, deveriam resolver 
problemas de álgebra, geometria tridimensional e cálculo diferencial 
e integral (4 horas) e escrever uma dissertação sobre física em 90 
minutos. O exame oral era composto por uma apresentação de uma 
hora de um tópico de matemática pura e outro de física. Em 
seguida, o júri questionaria o candidato por 90 minutos. 

A abordagem meticulosa dos muitos detalhes da vida escolar, de 
par com a intenção declarada de uma re-fundação de escolas 
secundárias, constitui um importante instrumento para a 
consolidação do currículo de matemática do ensino médio no final 
do século XIX. Os programas dos Liceus de 1895 continham uma 
lista detalhada de conteúdos a serem obrigatoriamente leccionados 
em aula, juntamente com observações sobre a importância do 
ensino da matemática e considerações metodológicas que se 
estruturava em torno da aritmética, geometria, álgebra e 
cosmografia. Nos primeiros três anos, o programa expandia a 
aritmética da escola primária e incluía potências, múltiplos e 
divisores, restos, frações e decimais, raízes quadradas, proporções e 

                                                
8 Quer o Ensino Primário Superior instituído em 1919 e terminado em 1926 quer o 
Ciclo Complementar do Ensino Primário em 1964 não se constituíram como alternativas 
de relevo ao ensino liceal. 
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regra de três. Figuras geométricas também foram consideradas, 
incluindo propriedades das linhas retas, círculos e triângulos. Em 
geral, esses temas foram associados a "teoremas" ou "teorias". Por 
exemplo, no terceiro ano os alunos estudaram uma "teoria" do 
máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum e que cada 
número não-primo tem um divisor primo. 

A álgebra começava no quarto ano com uma discussão de 
"fórmulas", monómios, polinómios e suas operações, incluindo a 
divisão. Equações de primeiro grau, sistemas de equações, 
desigualdades e soluções inteiras de equações de primeiro grau 
também eram mencionados. A geometria incluía um estudo 
detalhado das propriedades e construções de polígonos, bem como 
círculos. No quinto ano, eram estudadas progressões aritméticas e 
geométricas e suas somas, incluindo uma breve discussão sobre 
limites. Os logaritmos eram aplicados ao cálculo de juros. A 
geometria era focada em elipses, parábolas e hipérboles. As 
coordenadas cartesianas eram aplicadas ao estudo da equação da 
recta. No sexto ano eram discutidos sistemas de equações e 
equações de segundo grau, números imaginários e a geometria do 
espaço era estudada. O último ano incluía frações contínuas, 
trigonometria e cosmografia. 

A matemática era vista como uma disciplina particularmente valiosa 
para introduzir os alunos a um tipo específico de raciocínio e 
enfatizar a importância da simplicidade, clareza, exatidão, e a 
possibilidade de complexas construções intelectuais. O curso de 
matemática desta reforma consolida os conteúdos matemáticos 
modernos essenciais para a vida e como preparação para o estudo 
da ciência em cursos universitários. Quanto aos métodos de ensino, 
era recomendada a utilização de abordagens intuitivas e práticas nos 
primeiros anos que levariam ao estabelecimento de regras apoiadas 
por revisões frequentes e exercícios. 

Em 1905, um crescente desconforto com a reforma, 
particularmente com a exigência de livros únicos, o papel excessivo 
do latim, bem como a duração dos programas, conduz a mudanças. 
Na matemática, a principal alteração nos novos programas foi a 
introdução do estudo de limites, funções, continuidade e derivadas 
(Aires, 2006; Aires e Santiago, 2012). A introdução do estudo da 
análise nos liceus foi uma inovação considerável (Andrea, 1905) e, 
apesar de os limites já serem estudados há algum tempo em 
associação com as progressões, o seu estudo abrangente agora 
proposto era novo e acompanhava as tendências internacionais. 
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Apesar de algumas recomposições menores (as mais relevantes do 
período estudado ocorrem em 1931, 1936, 1947 e 1968), os 
programas de 1895 e 1905 constituem a matriz fundamental do 
currículo liceal de matemática, que se mantém até ao início dos 
anos 1970. Desmentindo o senso comum atual que estigmatiza o 
“ensino tradicional”, quase todos estes programas destacam a 
importância do uso disciplinado de métodos matemáticos 
rigorosos, enfatizam a importância da intuição e da prática e, 
embora valorizando cálculos mentais e escritos, advertem contra os 
exageros de memorização. Apenas entre 1930 e 1947, e 
concordando com as opções ideológicas do Estado Novo, os 
programas, especialmente os dos primeiros cinco anos dos liceus, 
sublinham quase exclusivamente a importância da repetição na 
resolução de exercícios e omitem as referências à intuição e ao 
concreto. 

As principais flutuações no conteúdo do programa liceal, no 
entanto, estão relacionadas com o estudo da análise. Uma breve 
introdução do estudo de integrais foi incluído no curso em 1918, 
mas retirada em 1926. O estudo de derivadas foi eliminado entre 
1936 e 1948, na sequência das opções do regime ditatorial em 
baixar a qualidade da educação em todos os níveis. Somente após a 
Segunda Guerra Mundial a análise foi novamente estudada nos 
liceus o que espoletou debates sobre a qualidade da terminologia 
matemática usada nos programas, bem como sobre as formas como 
o seu estudo deveria ser articulado com o estudo dos limites 
(Almeida, 2013). 

O aparecimento de uma oferta escolar pública entre o ensino 
primário e a universidade não se limitou aos liceus. O ensino 
profissional vai também protagonizar uma diferenciação 
semelhante, embora com um percurso mais complexo. A 
preocupação do Marquês de Pombal (continuada pelos governantes 
seguintes) em apoiar escolas proporcionando uma formação 
adaptada a profissões específicas vai continuar durante todo o 
século XIX, como veremos no capítulo 4. Na década de 1850 o 
fontismo regula, pela primeira vez, um ensino técnico não-superior 
que inclui simultaneamente a formação destinada a profissões 
específicas e cursos preparatórios de uma formação técnica 
superior. Até ao final do século assistiremos a um movimento que 
conduz gradualmente alguns destes estabelecimentos técnicos 
“secundários” ou “médios” a se transformarem por sua vez em 
instituições de ensino superior. Assim aconteceu com o Instituto 
Superior de Comércio e o Instituto Superior Técnico. Será a partir 
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da segunda metade do século XX com a reforma Pires de Lima de 
1947 que se consolida a tradição das “escolas técnicas” secundárias 
como percurso paralelo ao ensino secundário dos liceus. 

As finalidades educativas inovadoras da Escola Nova 

A terceira dimensão de transformação do sistema educativo que 
discutimos não se relaciona com a arquitetura do sistema, mas antes 
com a disseminação das propostas pedagógicas do movimento 
internacional da Escola Nova que representa uma verdadeira 
revolução no ato pedagógico ao colocar o aluno (e não o professor, 
ou os conteúdos) no centro da empresa educativa. 

Até então considerações sobre o aluno estavam afastadas da 
planificação e ação educativa. A preocupação com um ensino 
centrado no aluno, de fomentar uma aprendizagem pela descoberta, 
a valorização da intuição e da promoção da participação ativa dos 
alunos, a importância da ligação da escola ao concreto e à vida 
quotidiana tornaram-se populares e causaram grandes mudanças 
quer na retórica dos educadores quer nos modos de intervenção no 
projeto educativo9. Ao mesmo tempo, como as escolas de 
formação de professores se foram desenvolvendo, surgiu o ensino 
de pedagogia e da metodologia e o campo da educação começou a 
separar-se da psicologia e da medicina (Pintassilgo, Mogarro e 
Henriques, 2010). 

Embora as ideias da Escola Nova tenham surgido ainda no século 
XIX, será durante o regime republicano de 1910 que elas vão 
conhecer a sua grande expansão. O novo regime atribuía grande 
importância à educação primária, vista como a base para a 
formação do novo cidadão, um ativo participante na vida política 
— republicano e educado — idealizada como uma democracia laica 
e o ideário da Escola Nova vai proporcionar uma alternativa 
pedagógica de qualidade. A formação de professores do ensino 
primário foi pois considerada de grande importância e escolas para 
a formação de professores primários e secundários (Escolas 
Normais) foram criadas em 1911. Os futuros professores seguem 
agora cursos de temas pedagógicos e metodológicos. 

O movimento produziu consequências para o ensino da 
matemática. A partir dos anos 1920, as escolas primárias públicas e 

                                                
9 O projeto da Escola Nova não é uniforme. Magalhães (2010) aponta as duas 
perspectiva distintas: uma positivista com uma forte componente política centrada 
na construção do homem novo e outra centrada na escola (na pedagogia). 
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algumas privadas aplicaram formas de ensino novas e 
profundamente influenciadas pelas ideias de Decroly (1871-1932), 
Montessori (1870-1952), Fröbel (1782-1852), Dewey (1859-1952) e 
Pestalozzi (1746-1827) (Arruda, 2011). Em todas elas esta nova 
filosofia educativa conduziu à valorização das aprendizagens 
concretas, estimuladas por uma forte ligação a elementos da vida 
real e, em muitos casos, pela manipulação de material desenvolvido 
especificamente para as aprendizagens matemáticas. 

Em 1930, porém, após a implantação do regime ditatorial, a maioria 
das figuras relevantes do movimento foram presas ou forçadas ao 
exílio10. As Escolas Normais foram substituídas por outros tipos de 
escolas que, por sua vez foram fechadas em 1936 e até 1942 não 
houve instituições específicas destinadas à preparação de 
professores. As finalidades educativas em particular no ensino 
primário passam a centrar-se nos conteúdos (em especial nas 
memorizações e nos procedimentos) relegando para segundo plano 
os processos e as competências globais11. Já não se pretendia 
formar cidadãos, mas antes indivíduos obedientes, integrados na 
ordem estabelecida e possuindo o mínimo de competências que 
não lhes facilitasse a mobilidade social. 

No entanto, no final dos anos 1930, o próprio regime vai integrar 
as ideias da Escola Nova dando-lhe um tom nacionalista e religioso 
(Palma, 2008). A partir de 1930, após o encerramento de escolas 
normais, os futuros professores dos Liceus passaram a fazer a sua 
formação em dois anos em dois Liceus Normais em Lisboa e 
Coimbra. Este sistema de formação de professores durou até o 
final da década de 1960, quando sob a rápida expansão do sistema 
de ensino, se tornou impossível formar o número necessário de 
professores do ensino secundário. 

Vestígios dos ideais do movimento da Escola Nova podem ser 
encontrados nos documentos relacionados com o ensino da 
matemática liceal. Dissertações de professores liceais da década de 
1920, o discurso em documentos oficiais principalmente após a 
década de 1940, as representações e práticas de formação de 
professores nos Liceus Normais mesmo durante o auge da ditadura 

                                                
10 A ditadura manteve sempre os professores sob suspeita. Em 1947, e depois de 
uma revolta política contra o regime, quase toda a elite dos matemáticos foi 
expulsa das universidades (entre eles, Bento de Jesus Caraça) e a maioria escolheu 
o exílio (para o Brasil, Argentina, França ou EUA). 
11 Não deixa de ser perturbadora a comparação com os dias de hoje, onde de novo 
se valorizam os produtos (as metas) condicionados pela obsessão dos exames em 
detrimento de uma visão mais global das finalidades educativas. 
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(Almeida, 2013), bem como escritos de professores (Matos e 
Fischer, 2010) e outros educadores, destacam a importância da 
intuição e do concreto, da heurística e da participação ativa dos 
alunos para a qualidade das aprendizagens matemáticas. 

Será, no entanto, a partir da década de 1960 que estas ideias mais 
influenciarão o discurso e as práticas de educação matemática como 
podemos observar em diversos livros de textos (Almeida, 2013) 
(em particular os livros experimentais de Sebastião e Silva), na 
difusão do uso de materiais concretos (Anjos, 2008; Arruda, 2011; 
Candeias, 2007) e em múltiplas experiências pedagógicas (Almeida, 
2013; Matos, 2009). 

O movimento da Matemática Moderna 

A quarta dimensão que influencia o ensino no período que estamos 
a estudar é específica da matemática, embora seja possível 
estabelecer conexões com movimentos semelhantes no ensino das 
ciências e das línguas. 

No início da década de 1950, a sociedade portuguesa adaptava-se 
ao pós-guerra. Embora a liderança política se mantivesse 
autoritária, um consenso na necessidade de promover o 
desenvolvimento económico conduz o regime a uma maior 
integração económica com outros países e a uma participação nas 
organizações internacionais (de âmbito económico, político e 
militar) que emergiram no pós-guerra. Na educação, foi 
implementado um programa para diminuir o analfabetismo, 
promovendo a educação primária de adultos e foi estruturado um 
sistema coerente para o ensino técnico como veremos no capítulo 
4. O impulso para acompanhar outros países europeus, foi 
especialmente intensificado a partir de 1956: a escolaridade 
obrigatória foi ampliada, foram abertos mais centros para a 
formação de professores e os programas das universidades foram 
atualizados. 

A reforma da Matemática Moderna ocorreu neste contexto e afetou 
transversalmente o ensino da matemática em todo o sistema de 
ensino português, tal como aconteceu em muitos países. 
Internacionalmente, pessoas de diversos países com uma formação 
heterogénea (professores, matemáticos, psicólogos) procuram 
recompor os conteúdos e os métodos do ensino da matemática 
adaptando-os às propostas estruturalistas do grupo Bourbaki, 
muitas vezes dentro do ideário da Escola Nova. Propõe-se uma nova 
compreensão da natureza da aprendizagem (seguindo as teorias de 
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Jean Piaget), novos conteúdos matemáticos escolares e métodos de 
ensino da matemática e uma nova compreensão do papel social da 
matemática (agora visto como uma importante força motriz para o 
desenvolvimento humano) (Furinghetti, Matos e Menghini, 2013). 

A partir dos anos 1950 e apesar das limitações impostas no 
contacto com estrangeiros, alguns educadores portugueses 
conheciam as tendências internacionais essencialmente através das 
ligações de Sebastião e Silva (1914-1972). As mudanças nos 
currículos escolares foram a principal alteração. Acreditava-se que a 
Matemática Moderna esclareceria, simplificaria e unificaria a 
matemática escolar. A nova perspectiva valorizando a linguagem 
matemática reformulada em termos de "relações", "estruturas" ou 
"operações", centrou a matemática no estudo das estruturas 
algébricas (Matos, 2009). 

Em 1963, um projeto experimental apoiado pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) foi posto 
em prática três turmas especiais dos dois últimos anos do Liceus. 
Nos anos seguintes, essa experiência foi gradualmente expandida. 
Uma visão geral pode ser encontrada nos livros didáticos de 
Sebastião e Silva que acompanham a experiência (1964a, 1964b, 
1965-1966, 1966). A álgebra e a análise são os temas centrais, cada 
uma representando cerca de um terço do curso. A lógica e teoria 
dos conjuntos ocupam cerca de um quinto. A análise é agora 
medeada pela lógica e pela teoria dos conjuntos. Foram também 
adicionados o cálculo integral, as probabilidades e a estatística 
(Almeida, 2007; Matos, 2009). Os livros de Sebastião e Silva, 
juntamente com os seus Guias para professores foram muito além 
desses tópicos e os conteúdos matemáticos são neles permeados 
por discussões sobre aplicações, filosofia e história da matemática, 
apresentando uma perspectiva humanista abrangente. 

Outros ramos do sistema de ensino português também 
experienciaram as novas ideias: a partir de 1966 na Telescola 
(Barros, 2013) e em 1968 no novo Ciclo Preparatório do Ensino 
Secundário, a matemática moderna é difundida entre os alunos dos 
atuais 5º e 6º anos (Almeida, 2013; Bento, 2012). A partir de 1970, 
os programas secundários foram sequencialmente modificados para 
incorporar as novas ideias. Esses programas estiveram em uso 
(embora com mudanças graduais) até ao início de 1990. 

A partir de 1968, as experiências também foram realizadas em 
escolas técnicas que viram os seus programas profundamente 
modificados a partir de 1970. Aqui, as novas perspectivas colidiram 
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com a cultura escolar destas escolas que valorizavam uma 
abordagens práticas dirigidas a profissões específicas (Matos, 
Novaes e Gabriel, 2009; Novaes, 2012). A penetração dessas novas 
ideias, porém, não se limitou ao ensino secundário. Embora as 
escolas primárias públicas ficassem de fora das reformas até 1974, 
desde 1961 que as novas perspectivas estavam em uso em colégios 
particulares do ensino primário e muitos cursos de curta duração 
para professores sobre o uso de materiais manipuláveis 
(essencialmente barras de Cuisenaire, blocos de Dienes e outro 
material estruturado) (Arruda, 2011; Candeias, 2008). 

A generalização dos conteúdos de matemática moderna nas escolas 
portuguesas revelou-se problemática. Embora existam indícios de 
que constituiu uma experiência marcante para muitos estudantes, 
noutros casos, conduziu a muitas preocupações e insucesso (Matos, 
2010). Já em 1969, e, com a reforma efetivada em diversos graus de 
ensino, muitos problemas surgiram. Por um lado, o uso didático de 
conjuntos levantou muitas questões relacionadas com a coerência 
linguística e o rigor matemático. Por outro lado, é provável que 
muitos professores se sentissem muito desconfortáveis com 
conteúdos matemáticos que não tinham experimentado 
anteriormente e simplesmente tentassem reproduzir em aula as 
abordagens teóricas da teoria dos conjuntos que eles conheciam 
apenas das acções de formação de curta duração (Matos, 2009). 

A emergência do campo da Educação Matemática 

A quinta e dimensão do mosaico de transformações na matemática 
escolar relaciona-se com a emergência de profissionais centrados na 
formação de professores e na produção de conhecimento científico 
na área de Educação Matemática. Embora em Portugal ela tenha 
ocorrido já em democracia e portanto após o período que 
estudamos neste livro, ela surge como uma das consequências de 
um aprofundamento da identidade profissional dos professores de 
matemática que vai emergindo desde o final do século XIX. 

Durante a segunda metade da década de 1970, todo o sistema 
educacional (e toda a sociedade) procurava ajustar-se a um período 
pós-ditatorial. Em 1981, uma série de reuniões organizadas pela 
recém-fundada Sociedade Portuguesa de Matemática discute os 
programas liceais. Nessas sessões, a prática escolar da matemática 
Moderna foi criticada porque tornava a matemática hermética e 
formalizada, com uma grande ênfase nos símbolos e afastamento 
da realidade e das aplicações. Foi exigido que os programas 
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deveriam integrar a resolução de problemas, as calculadoras e 
computadores e dedicar uma atenção especial às aplicações da 
matemática. Estas três dimensões (problemas, tecnologia e 
aplicações) que se afastavam das opções curriculares oficiais da 
época, foram influenciados por movimentos dos Estados Unidos 
da América (Matos, 2008, 2009, 2011). 

Este movimento levou à fundação da Associação de Professores de 
Matemática (APM) em 1986, que reuniu praticamente todos os 
grupos de professores interessados na inovação no ensino e 
aprendizagem da matemática em Portugal (Matos, 2011). Aos 
poucos, foi estabelecida uma rede complexa de intercâmbio entre 
os seus membros através dos seus congressos nacionais (ou 
regionais) e da revista publicada pela Associação. Fora do país 
ocorria um forte movimento de intercâmbios internacionais que vai 
conduzir ao reforço do campo da Educação Matemática 
especialmente a partir do final dos anos 1960 (Furinghetti, Matos e 
Menghini, 2013) que agora vai passar a contar com a presença 
regular de portugueses, diversificando as fontes e permitindo uma 
vigorosa circulação de ideias. 

A APM desempenhou um papel fundamental na elaboração dos 
novos programas que, no início dos anos 1990 vão substituir os do 
movimento da Matemática Moderna. A fim de influenciar os novos 
currículos, a Associação toma uma posição no livro Renovação do 
Currículo de Matemática (Associação de Professores de Matemática, 
1988) que contem uma perspectiva coerente do ensino e da 
aprendizagem da matemática, novamente favorecendo problemas, 
tecnologia e aplicações. 

Integrando estas reflexões, foram criados cursos de mestrado em 
educação para promover o desenvolvimento da investigação dos 
problemas educativos. Na verdade, a partir de 1987, foram 
realizadas experiências de ensino que em torno de quatro eixos para 
a inovação tecnológica, resolução de problemas e, em menor grau, 
aplicações e manipuláveis. Além disso, grupos de pesquisa 
específicos apareceu em formação de professores, de resolver 
problemas e da aprendizagem. Em suma, o início da década de 
1990 testemunhou o surgimento de uma comunidade focada em 
questões relacionadas ao ensino e aprendizagem da matemática 
composta de um grupo muito grande de professores e 
pesquisadores. 
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Os programas de Matemática do Ensino 
Primário, da Telescola e do Ciclo Preparatório 
do Ensino Secundário em Portugal 
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As mudanças no contexto político, social e económico que 
ocorreram em Portugal ao longo dos séculos XIX e XX originaram 
naturalmente alterações no sistema educativo. Desde o século XIX 
que o sistema educativo português previu subsistemas ligados ao 
ensino primário, que iam desde o ensino primário elementar, 
obrigatório, constituindo uma instrução geral de carácter básico, até 
ao ensino primário complementar e superior, que estavam para 
além do ensino obrigatório, onde por vezes se pretendeu dar uma 
formação virada para a vida ativa a alunos que não pretendiam 
ingressar nos liceus e seguir para a universidade. Este é um dos 
focos deste capítulo, que reúne documentos orientadores e 
programas do ensino primário desde 1835 até 1968, data do último 
programa do ensino primário publicado antes de abril de 1974, 
limite histórico definido para esta recolha. 

Neste capítulo são também abordados os programas para a 
disciplina de Matemática do Curso Unificado da Telescola e do Ciclo 
Preparatório do Ensino Secundário que entram em funcionamento, em 
1965 e em 1968, respetivamente, e que são ambos influenciados 
pelas ideias da Matemática Moderna, não só no que se refere aos 
conteúdos, mas também às metodologias. Estudaremos finalmente 
as propostas da Reforma Veiga Simão dos anos 1970. 

Nem todos os programas recolhidos contemplam os mesmos 
aspetos. Nalguns casos os programas limitam-se a apresentar os 
conteúdos que devem ser ensinados pelo professor, noutros 
acrescentam instruções ou observações que contêm indicações 
metodológicas. 
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Distinguimos quatro grandes períodos para o ensino primário. 
Durante o primeiro que se inicia com a intervenção liberal no 
ensino primário de 1835 assiste-se a uma diferenciação deste nível 
em dois graus sequenciais, um associado à escolaridade obrigatória 
e outro propondo alguma formação profissionalizante. É ainda no 
final deste período que a adoção do sistema métrico vai produzir 
alterações especialmente no ensino da matemática elementar. O 
segundo período é caraterizado pela influência da corrente da 
Escola Nova que se faz sentir a partir da reforma de 1882 e estará 
presente até aos nossos dias, colocando o centro do ensino na 
criança e nos processos de aprendizagem intuitivos e ligados ao real 
e ao concreto. A ideologia republicana influencia o terceiro período 
com uma grande valorização do ensino primário visto como 
fundamental para uma mudança de mentalidade nacional. Propõe-
se ainda o reforço de uma formação profissionalizante através do 
Ensino Primário Superior. Já o quarto período abrange toda a 
permanência do regime ditatorial e durante o qual se assiste a um 
pesado controle ideológico do regime sobre os professores 
primários e as escolas acompanhado da diminuição da escolaridade 
obrigatória e de sucessivas simplificações dos conteúdos.  

No pós-guerra, e em particular a partir de 1964, o regime 
desenvolve iniciativas visando uma melhoria da escolarização 
nacional. Deixando intocado o ensino primário, estas iniciativas vão 
incidir especialmente sobre a faixa etária dos 10 aos 12 anos, com a 
criação da Telescola e do Ciclo Preparatório do Ensino Secundário e, já nos 
anos 1970 com a Reforma Veiga Simão, experimentando vias para 
uma aumento da escolaridade obrigatória até aos 14 anos (8 anos de 
escolaridade). 

O ensino primário segundo o liberalismo (1835-1880) 

Desde pelo menos o século XVI que o ensino elementar — ler, 
escrever, contar e rezar — compreende temas relacionados com 
matemática e essa tradição mantém-se durante todo o século XIX. 
Por exemplo, o Regulamento Geral da Instrução Primária de 18351, que 
constitui a primeira norma educativa do liberalismo, inclui a 
Aritmética e o Desenho linear. Estes temas são descritos em 18362 
como objetos do ensino primário, que compreende As Artes de 
contar e o Desenho linear.  

                                                
1 Coletânea Oficial de Legislação Portuguesa, 1835, 2.º semestre, p. 313. 
2 Diário do Governo, 17/11/1836, 37-40 e 137-40. 
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A Reforma da Instrução Primária de Costa Cabral, de 18443, separa 
pela primeira vez o ensino primário em dois graus sequenciais. Esta 
distinção vai ser mantida durante vários anos, embora a 
denominação seja por vezes alterada, ou complementada, como por 
exemplo em 1870, onde o primeiro grau também é designado por 
elementar e o segundo grau é simultaneamente designado por 
complementar. A partir de 1870, o primeiro grau do ensino 
primário passa a constituir o ensino obrigatório, que tinha sido 
instituído com a Reforma de 1844 para as crianças dos 7 aos 15 anos. 
O segundo grau dá acesso ao ensino secundário.  

No que diz respeito aos conteúdos de matemática, o primeiro grau 
da Reforma de 1844 compreende um currículo básico centrado no 
contar. O segundo grau inclui e amplia os temas do primeiro e 
introduz a Aritmética e geometria com aplicação à indústria e o Desenho 
linear (art.º 1.º). No que se refere ao programa de matemática para 
as escolas do segundo grau, a legislação de 18504, de 18705 e de 
18786, apresenta apenas algumas alterações, como Aritmética e 
Geometria com aplicações às Artes, em 1850, ou Aritmética e Geometria nas 
suas aplicações mais usuais, em 1878. 

O Regulamento para o ensino primário, de 18507, contém indicações 
detalhadas sobre a sequência a seguir no ensino da aritmética 
explicitando uma ambiciosa lista de conteúdos: 

Quando os meninos se acharem suficientemente versados na leitura, e 
escrita, o Professor os ensinará a escrever os algarismos, fazendo-lhes 
aprender o artifício da numeração. Passará em seguida a instrui-los e 
exercitá-los praticamente nas operações ordinárias — de somar — 
diminuir — multiplicar — e repartir — primeiro os números inteiros; 
depois os quebrados; conduzindo-os até à regra de três, e sua aplicação 
à regra de juros compostos e companhia. (Regulamento, 1850, art.º 
26.º) 

A adoção do sistema métrico em 18528 vai afetar o ensino primário. 
Entre 1852 e 1862 realizam-se diversas ações no sentido de difundir 
o novo sistema metrológico (Zuin, 2007) que a partir de 1870 é 
incorporado no ensino do primeiro grau, a par com as operações 
aritméticas sobre números inteiros e decimais. Esta alteração vai ser objeto 
de inspeções às escolas primárias que incidirá, não apenas sobre o 

                                                
3 Reforma Geral dos Estudos (1844). Diário do Governo, 28/09/1844, 306-330. 
4 Regulamento. Diário do Governo, 307, 30/10/1850. 
5 Reforma da Instrução Primária. Diário do Governo, 31/8/1870. 
6 Carta de lei de 2/5/1878. 
7 Diário do Governo, 307, 30/10/1850. 
8 Diário do Governo, 302, 22/12/1852. 



Mária Cristina Almeida, Rui Candeias 

46 

sistema métrico, mas também sobre métodos de ensino da 
matemática. 

A Reforma da Instrução Primária de António da Costa, de 18709 
discrimina um pouco mais os tópicos matemáticos objeto de estudo 
no ensino primário elementar, que abrange as operações aritméticas 
sobre números inteiros e decimais10 e o sistema legal de pesos e 
medidas. A Carta de Lei de 1878 de Rodrigues Sampaio11 inclui 
ainda os números fracionários. 

O início da influência da Escola Nova (finais do século XIX) 

No início da década de oitenta do século XIX estava em vigor a 
reforma da instrução primária de Rodrigues Sampaio de 1878, 
regulamentada três anos depois em julho de 1881, e que se mantém 
em vigência apenas com pequenas alterações ao longo de parte da 
década de 1880. Em 1882 são publicados programas muito 
detalhados para a instrução primária12 com a aritmética associada ao 
sistema métrico. Nota-se o contraste com o Regulamento de 1850. 
Em vez de o conceito de número aparecer com uma extensão da 
escrita, manifesta-se a influência da Escola Nova com uma 
valorização das abordagens intuitivas e práticas. A aritmética 
encontra-se dividida em duas secções. Na primeira, Exercícios 
práticos e intuitivos, encontra-se a Aritmética com conteúdos como 
o conhecimento dos algarismos e o seu valor, a leitura e escrita de 
números, assim como a prática das quatro operações e a aplicação 
das provas, real e dos nove, às quatro operações. Ainda nesta 
secção surge o sistema métrico decimal, com conteúdos como as 
medidas de comprimento, superfície, agrárias, volume, capacidade e 
peso. Nesta secção dos Exercícios práticos e intuitivos constam 
ainda os problemas, a leitura e escrita de números romanos e as 
unidades monetárias. Na segunda secção, Exercícios teóricos e de 
aplicação, encontra-se também a Aritmética e o Sistema métrico 
decimal. Relativamente à Aritmética os conteúdos a trabalhar eram 
a quantidade, a unidade, o número e suas espécies, as regras de 
escrita dos números inteiros e decimais e as definições de adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Os alunos deveriam também 
conhecer os “nomes por que são conhecidos os diferentes números 

                                                
9 Diário do Governo, 194, 31/8/1870. 
10 Os decimais são omitidos nas escolas rurais. 
11 Diário do Governo, 2/5/1878, 1-30. 
12 Programas provisórios para o ensino das disciplinas que constituem o primeiro 
grau da Instrução Primária, Diário do Governo, 78, 8/4/1882. 
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que entram em qualquer das quatro operações, e aqueles que 
resultam depois de ultimada a operação” (Programas provisórios 
para o ensino das disciplinas que constituem o primeiro grau da 
instrução primária, 1882, p. 8). Os conteúdos relacionados com o 
Sistema métrico decimal envolviam o conhecimento teórico e 
prático das diferentes medidas métricas e das suas relações mútuas. 
Esta secção continha ainda a resolução de problemas, com 
indicação de “resolução de problemas usuais sobre economia 
doméstica e outros assuntos próprios das profissões e indústrias 
locais” (Programas provisórios para o ensino das disciplinas que 
constituem o primeiro grau da instrução primária, 1882, p. 8). O 
programa da disciplina Princípios de Desenho contém alguns 
conteúdos que estão hoje normalmente associados à disciplina de 
Matemática, designadamente à geometria, como as linhas, ângulos, 
estudo do círculo, retas paralelas e perpendiculares. Estes 
programas não distribuem os conteúdos por classes. 

A Escola Nova marca uma presença acrescida nos programas do 
ensino elementar do Regulamento Geral do Ensino Primário de 189613. 
No primeiro grau, que constitui o ensino obrigatório, os conteúdos 
de matemática surgem agregados em Operações fundamentais de 
aritmética e noções do sistema legal de pesos e medidas e, por exemplo, os 
números inteiros devem ser ensinados “empregando processos 
intuitivos” (p. 270). Para além da lista de conteúdos a abordar, que 
não estão divididos por anos, o programa apresenta no final um 
conjunto de Observações, que ocupam dois parágrafos, onde se 
destaca que 

O ensino da aritmética neste grau é absolutamente prático, 
evitando-se todas as definições e demonstrações, e especialmente 
qualquer noção falsa, com o fim de pôr as teorias científicas ao 
alcance das crianças. (Programas do ensino elementar, 1896, p. 
270). 

Neste programa de 1896 desaparecem os vestígios da abordagem 
de 1850, com a eliminação da secção Exercícios teóricos e de aplicação 
do Programa de 1882, que se centravam em definições de carácter 
teórico. Existem, no entanto, sérias reservas sobre os modos como 
estas novas visões do ato educativo chegavam às escolas (Palma, 
2008). 

Comparando os programas de 1882 com os de 1896 verificamos 
que estes últimos desenvolvem consideravelmente a abordagem dos 
temas quer fazendo recomendações metodológicas centradas no 
                                                
13 Diário do Governo, 141, 27/6/1896. 
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uso dos processos intuitivos ou na ligação a conhecimentos 
práticos, quer detalhando em pormenor os próprios tópicos 
matemáticos. O programa do ensino primário do 2.º grau, o 
primeiro explicitado para este nível, propõe que 

o ensino da aritmética deve ser essencialmente prático, amplificando-
se os conhecimentos adquiridos no 1.º grau, explicando com exemplos 
por meio de processos intuitivos as definições que tenham de ser 
introduzidas pelos alunos. (p. 270). 

Se na aritmética e no estudo do sistema métrico se propõe um 
aprofundamento dos temas estudados no 1.º grau, a geometria é 
um tema que só está presente no 2.º grau. Estudam-se volumes, 
superfícies, linhas paralelas e perpendiculares, ângulos, círculo, 
polígonos e sólidos. Recomenda-se que o ensino da geometria seja 
sempre prático. 

Com o argumento que o ensino primário complementar tinha 
pouca expressão, a reforma de 189414 vai criar o ensino 
complementar de dois anos após o 2.º grau que permitia um acesso 
à profissão de professor primário. Os programas de 189615 para 
este nível são uma sequência dos do 2.º grau, desenvolvem os temas 
do ensino elementar e acrescentam alguns tópicos: raízes, estudo da 
divisibilidade, números primos, regras de proporcionalidade, estudo 
de temas de contabilidade e logaritmos. A geometria é também 
abordada com mais detalhe e inclui construções geométricas. 

Já no início do século XX, em dezembro de 1901, são inseridas 
importantes alterações estruturais no ensino primário. Os primeiros 
programas após esta reforma datam de 190216 destacando-se a 
divisão dos conteúdos pelas três classes que constituem o primeiro 
grau do ensino primário e estando a disciplina de Aritmética inserida 
nas três classes do 1.º grau, e a de Sistema Métrico nas segunda e 
terceira classes. Existem ainda conteúdos de geometria na disciplina 
de Desenho, que estava presente nas três classes. Nestes programas 
são essencialmente enunciados os conteúdos a lecionar. A disciplina 
de Aritmética compreendia conteúdos como o conhecimento 
intuitivo dos números e a formação dos números até 100, na 1.ª 
classe do 1.º grau, até à formação de números exatos de milhões, na 
3.ª classe do 1.º grau. Eram ainda trabalhadas as quatro operações 
aritméticas, os critérios de divisibilidade e os números pares e 
ímpares. A disciplina de Sistema Métrico tinha como conteúdos o 
                                                
14 Decreto n.º 1, Diário do Governo, 292, 24/12/1894. 
15 Diário do Governo, 144, 2/7/1896. 
16 Programas das disciplinas que constituem o ensino primário em cada uma das 
disciplinas, Diário do Governo, 237, 20/10/1902. 
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trabalho com as diferentes medidas, desde as medidas de 
comprimento, às medidas de volume. É de salientar que no 
programa desta disciplina eram referidos materiais de ensino, 
nomeadamente de pesos e medidas. Na disciplina de Desenho eram 
desenvolvidos conteúdos tais como linhas retas e linhas curvas, 
ângulos, polígonos e estudo do círculo e da circunferência. Nestes 
programas de 1902 o 2.º grau aprofunda os conhecimentos do 1.º e 
acrescenta o estudo dos números fracionários, os complexos e a 
geometria. 

Em 1906 é publicado o Regulamento do Ensino Primário17 para Angola, 
que inclui programas do ensino primário elementar. Nestes, os 
conteúdos matemáticos são apresentados essencialmente em duas 
disciplinas, Aritmética na primeira classe e Aritmética e Sistema Métrico 
nas segunda e terceira classes. Alguns conteúdos de geometria 
continuam a ser lecionados na disciplina de Desenho. Nestes 
programas são introduzidas algumas indicações metodológicas para 
o professor. Em relação à aritmética, na primeira classe, refere-se 
que: 

O professor não se descuidará de, por processos intuitivos, nesta 
disciplina ao alcance de qualquer escola por pior dotada, fazer 
compreender aos seus alunos os princípios e operações da aritmética. 

O cálculo mental, antes de ser uma operação mecânica, deve ser 
compreendido por meios materiais e só então se fará decorar a 
tabuada. (Programas do ensino primário elementar, 1906, p. 445). 

O ensino primário republicano (1910-1926) 

Quando a República foi implantada em 1910, Portugal era um país 
com uma população que quase atingia os seis milhões de habitantes 
na sua maioria vivendo nos campos, e dividida, segundo Oliveira 
Marques (1976, p. 209), em três estratos: burgueses ricos, com 
ligações ao sistema bancário, ao grande comércio e à propriedade 
fundiária, tinham governado o país no primeiro decénio do século 
com o apoio das chefias do exército; classe média, maioritária nas 
grandes cidades, constituída por pequenos comerciantes e 
industriais, membros das profissões liberais, funcionalismo e por 
pequenos e médios proprietários rurais e “povo miúdo”, ainda 
insuficientemente evoluído, constituído por pequeníssimos 
proprietários rurais, por jornaleiros e criados da lavoura, e por 
operários industriais. 

                                                
17 Regulamento do Ensino Primário, Diário do Governo,, 9/5/1906. 
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Em termos de população ativa, 60% ou mesmo um pouco mais, era 
predominantemente rural; 20% trabalhava na indústria (sobretudo 
têxtil) e apenas 13% no sector terciário, um quadro que permitia 
qualificar de arcaica a estrutura da sociedade portuguesa no início 
do século XX. A classe média, que tinha feito a revolução, herdava 
igualmente uma conjuntura preocupante: uma crise social 
provocada pelo crescimento agrícola em detrimento do 
desenvolvimento industrial e pelo afluxo marcado da população às 
grandes cidades; uma crise económico-financeira, marcada pela 
falência de bancos, aumento da dívida pública e pela contração do 
investimento e uma crise moral, com frequentes escândalos 
públicos de corrupção. 

Não menos preocupante era a herança da falta de instituições de 
instrução público. Segundo Carvalho (1986), baseando-se em dados 
do Anuário Estatístico de Portugal, a percentagem de analfabetos era 
em 1911 de 75,1%. Para o mesmo autor, os elevados valores 
relativos ao analfabetismo, por um lado, e o projeto republicano de 
reformar a mentalidade portuguesa – a educação e a formação eram 
uma das vias fundamentais para a concretização deste desígnio, por 
outro, determinaram prioridades na reforma do ensino de 1911. 

Esta reforma de 1911, a primeira do regime republicano, começou 
pela instrução primária18. Ao ensino infantil facultativo, segue-se o 
ensino primário organizado em três graus: o elementar, de três 
anos, o complementar, com dois anos, que terminava com um 
exame e o ensino primário superior, de três anos. O ensino 
primário elementar é obrigatório para todas as crianças, de ambos 
os sexos, com idades compreendidas entre os sete e os catorze 
anos19, sendo os outros graus facultativos. Todo o ensino primário 
funcionava em regime de coeducação. É também deste período a 
iniciativa das escolas móveis20, que pretendia levar o ensino onde 
não houvesse uma escola fixa (Abreu e Roldão, 1989; Carvalho, 
1986). No ensino primário elementar os conteúdos de matemática 
são objeto de estudo nas Operações fundamentais da aritmética, Noções de 
sistema métrico decimal e Geometria prática elementar. Terminada a 
escolaridade obrigatória e aprovado no respetivo exame, o 
                                                
18 Diário do Governo, 73, 30/3/1911, 1341-7. 
19 Eram excluídos da obrigatoriedade escolar as crianças que recebessem ensino 
particular ou doméstico e as que residissem a mais de dois quilómetros de distância 
de qualquer escola. Ficavam ainda de fora as crianças portadoras de incapacidades 
físicas ou mentais para as quais se afirmava virem a ser criadas escolas especiais. 
20 As escolas móveis oficiais são criadas pelo Decreto de 29 de março de 1911, 
para funcionar nas freguesias onde não houvesse escolas fixas, como forma de 
promover a frequências escolar, Abreu e Roldão, 1989). 
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estudante podia enveredar pelo ensino secundário, ou continuar a 
frequência do ensino primário matriculando-se no grau 
complementar. Aí se continuaria o estudo das disciplinas da fase 
elementar, com mais desenvolvimento e com alguns acréscimos 
apropriados à satisfação do objetivo de “revelar as aptidões naturais 
e preparar para qualquer profissão” (artigo 25.º), como sejam 
rudimentos de Ciências Físico-Químicas e Histórico-Naturais, 
especialmente aplicadas à Indústria e à Agricultura, Astronomia; 
Fotografia, entre outros. Nas disciplinas do ensino primário 
complementar (artº 10º), aquela que está relacionada com 
conteúdos matemáticos é Noções elementares de aritmética e geometria. 
Este nível poderia ainda ter sequência através do ensino primário 
superior, de que trataremos adiante neste capítulo. 

O Decreto de 1911 que referimos21 inclui programas do ensino 
primário muito mais sintéticos (e simplificados) que os de 1902, 
mas a sua novidade principal, para além da referência ao ensino 
primário superior, é o desenvolvimento dado ao ensino “infantil”. 
A escolarização de crianças em faixas etárias anteriores às do 
primário tinha sido aflorada nos programas de 187022, conhece 
algum desenvolvimento programático no de 189623, e uma pequena 
menção em 190224. Mas é agora desenvolvida e merece mesmo um 
programa em decreto próprio25 que apresenta sugestões 
pedagógicas para diversas áreas: a educação física, os sentidos, a 
habilidade manual, a fala, a moral e a solidariedade social, o respeito 
e a disciplina, a inteligência. Inclui ainda conteúdos escolares 
comuns no ensino primário. Quanto aos temas matemáticos refere-
se o contar até 100, a soma e a subtração, a aprendizagem dos 
nomes e utilidade dos pesos e medidas. 

No que diz respeito ao ensino primário superior, a idade mínima 
para a matrícula era de doze anos e as suas escolas específicas 
destinavam-se “não somente a aperfeiçoar os conhecimentos 
adquiridos nas escolas elementares e complementares, mas 
também, e principalmente, a estimular, desenvolver e educar, por 
uma aprendizagem conveniente, nos alunos que as frequentam, as 
aptidões naturais que possuam e que desejem valorizar para a vida” 
(artigo 32.º). No final, após um exame, era atribuído um certificado 
de curso, o qual habilitava os alunos à matrícula nas Escolas 

                                                
21 Diário do Governo, 73, 30/3/1911, 1.341-7. 
22 Art.º 9.º. Reforma da Instrução Primária. Diário do Governo de 31/8/1870. 
23 Art.ºs 88 e seguintes do Diário do Governo, 141, 27/6/1896. 
24 Art.º 34.º, Regulamento do decreto n.º 8, Diário do Governo, 214, 23/9/1902. 
25 Programa de escolas infantis, Diário do Governo, 198, 25/8/1911, 3.597-605. 
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Normais Primárias, nas Escolas Industriais, Agrícolas, Comerciais 
Profissionais e Técnicas, ou permitia ainda a passagem para o Liceu 
ao nível da classe equivalente. Entre as dezassete disciplinas do 
curso encontramos Matemáticas Elementares, que compreendia o 
estudo de aritmética, geometria, álgebra e agrimensura. 

A criação de escolas destinadas ao ensino primário superior era da 
responsabilidade das Câmaras Municipais das principais capitais de 
distrito com mais de 10.000 habitantes, ou nas quais estivessem 
instalados importantes centros comerciais ou fabris. Apesar de se 
revestirem de extrema importância, este tipo de escolas só viria a 
entrar em funcionamento volvidos oito anos, com a Reforma de 
1919 (Bárbara, 1979, p. 100). 

Os governos republicanos acreditavam que podiam resolver 
algumas das questões de fundo do ensino primário através da 
descentralização do ensino, da melhor preparação científica e 
pedagógica dos professores primários e da melhoria das suas 
condições económicas (Carvalho, 1986). Apesar dessa 
descentralização, o ensino primário continuou insuficiente, pois o 
país não tinha condições para suportar as intenções do decreto de 
1911. 

A reforma do ensino primário de 1911 foi sofrendo alterações ao 
longo dos anos, acabando por ser substituída em 1919 por outra26 
que previa a obrigatoriedade escolar de cinco anos. O ensino 
primário e o complementar fundiram-se num só, de cinco classes, 
com a designação de Ensino Primário Geral, seguindo-se-lhe o Ensino 
Primário Superior com três anos, de frequência não obrigatória e que 
se destinava a completar a educação geral do indivíduo e dar-lhe 
uma preparação técnica de carácter regional, em regime de 
coeducação (Sampaio, 1970). 

Neste período foram publicados programas do ensino primário em 
1919 e 1921. Nos Programas do Ensino Primário Geral de 191927 os 
conteúdos de matemática são apresentados numa secção designada 
por Cálculo, Noções de Geometria Prática e Elementar, Aritmética e Sistema 
Métrico, que engloba duas disciplinas, a Geometria e a Aritmética, 
ambas lecionadas nas cinco classes que passam a constituir o ensino 
primário geral. Nas indicações iniciais desta secção indica-se que na 
escola primária infantil a criança conhece primeiro as formas 
geométricas e só depois inicia a aritmética. Esta última é 
considerada mais abstrata e com a origem na observação das 
                                                
26 Decreto n.º 5.787-A, Diário do Governo, 98, 10/5/1919, 1.346/A-1.346/G. 
27 Decreto n.º 6.203, Diário do Governo, 227, 7/11/1919, 2.235-385. 



Ensino primário, Telescola, Ciclo Preparatório do Ensino Secundário 

53 

relações de quantidade na geometria, no momento em que se 
apresenta a necessidade do cálculo numérico. É referido que no 
final do curso geral do ensino primário o aluno já deve ser capaz de 
assimilar noções puramente conceptuais, o que, de acordo com o 
texto do programa, não contraria a necessidade de continuar a 
existir um paralelismo entre a geometria e a aritmética, indo esta 
última buscar à geometria os recursos necessários para a verificação 
e justificação dos seus processos e das suas regras.  

Nos Programas do Ensino Primário Geral de 192128 os conteúdos de 
matemática estão integrados nas disciplinas de Aritmética da 1.ª à 4.ª 
classes, Aritmética e sistema métrico, 5.ª classe e Geometria conjugada com 
os trabalhos manuais e desenho, nas cinco classes do ensino primário 
geral. Apesar desta alteração na designação das disciplinas parecer 
sugerir que o sistema métrico apenas seria lecionado na 5.ª classe, a 
disciplina de Aritmética tem, logo desde a 2.ª classe, conteúdos 
relacionados com o sistema métrico, como a noção de metro. Nas 
Instruções incluídas no final dos programas destaca-se o carácter 
intuitivo da iniciação da Aritmética, que  

deve ter em vista habilitar a criança a resolver problemas da vida 
prática, mentalmente e por escrito, expondo sempre verbalmente ou 
no seu caderno o raciocínio que fez para chegar ao resultado final. 
(Programas do Ensino Primário Geral, 1921, p. 116). 

No que diz respeito à Geometria, as Instruções referem que o seu 
ensino deverá estar ligado ao ensino dos trabalhos manuais e do 
sistema métrico. Apesar de se manterem as cinco classes, os 
programas de 1921 apresentam uma redução acentuada dos 
conteúdos e o nível de exigência dos mesmos, quando comparados 
com os programas de 1919 (Palma, 2008). 

Relativamente às escolas primárias superiores, estas abrangiam duas 
secções, uma secção geral, compreendendo doze disciplinas, entre 
as quais a de Matemática elementar, geometria intuitiva e sistema métrico, e 
uma secção, que podia compreender, todas ou algumas das 
seguintes secções técnicas: comercial, agrícola, doméstica, industrial 
e marítima. 

No âmbito da matemática, o programa do Ensino Primário 
Superior de 191929 explicita ao pormenor cada tema fazendo 
referências ao modo como o aluno assimilará os vários conceitos. 
Os conteúdos de matemática são apresentados numa secção dos 

                                                
28 Decreto n.º 7.311, Diário do Governo, 32, 15/2/1921, 110-16. 
29 Decreto n.º 6.203, Diário do Governo, 227, 7/11/1919, 2.273-287. 
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programas designada por Matemática Elementar30 que engloba três 
disciplinas, a Aritmética, a Geometria Intuitiva e a Álgebra. No que 
respeita à Aritmética, na 1.ª classe, engloba noções sobre grandezas 
(medíveis e não medíveis), numeração geral, números inteiros e 
operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação); na 2.ª classe, os conteúdos são 
propriedades dos números (inteiros, fraccionários e complexos) e 
comparação de números (razões e proporções); na 3.ª classe, trata-
se comparação de números (continuação da 2.ª classe) e aplicações 
das proporções. A Geometria Intuitiva, na 1.ª classe, trata as 
proposições, as noções de espaço, volume, superfície, linha e 
ponto, e, geometria plana (sistema de dois pontos, sua distância, 
segmento rectilíneo; sistema de duas retas, paralelas e não paralelas; 
e, polígonos, principalmente triângulos e quadriláteros); na 2.ª 
classe, aborda geometria plana (circunferências, relações métricas 
entre segmentos rectilíneos e áreas planas); na 3.ª classe, incluí 
geometria no espaço (a reta e o plano, deslocamento no espaço, 
simetria no espaço, poliedros e corpos redondos). O apêndice ao 
programa de Geometria, engloba ligeiras noções de cosmografia, 
ligeiríssimas noções de trigonometria e brevíssimas noções 
topográficas. Destacamos que, as ligeiríssimas noções de 
trigonometria, incluíam o circulo trigonométrico, as funções 
circulares e, entre outras, as fórmulas do seno ou co-seno da soma 
ou diferença de dois arcos ou ângulos. O 1.º ano de Álgebra, que 
está englobado na 2.ª classe, inclui quantidades algébricas, 
progressões, logaritmos e juros compostos e anuidades; na 3.ª 
classe, o 2.º ano de Álgebra, trata o cálculo das operações algébricas 
e as equações (do 1.º grau e do 2.º grau). 

As Escolas Primárias Superiores tiveram uma vida atribulada. Em 1924 
são extintas31, sendo reabertas ainda no mesmo ano32. A 15 de 
Junho de 1926, logo após o golpe militar de 28 de Maio de 1926 
que pôs fim à I República, são irreversivelmente extintas33. 

                                                
30 Onde é referido o número total (160) de lições da Matemática Elementar ao longo 
das três classes, bem como o número de lições por classe (64 na 1.ª classe, 48 na 
2.ª, 48 na 3.ª). Os programas estavam divididos em três temas: Aritmética (32 lições 
na 1.ª classe, 18 na 2.ª, 18 na 3.ª), Geometria (33 lições na 1.ª classe, 18 na 2.ª, na 3.ª 
não há indicação do número) e Álgebra (12 lições na 2.ª classe, na 3.ª não há 
indicação do número). Notamos que a distribuição do número de lições da 1.ª 
classe é superior a 64. 
31 Decreto n.º 9.353, Diário do Governo, 4, 7/1/1924, 18-9. 
32 Decreto n.º 9.763, Diário do Governo, 133, 16/6/1924, 844-6. 
33 Decreto n.º 11.730, Diário do Governo,126, 15/6/1926, 578-9. 
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O ensino primário do Estado Novo (1926-1950) 

Com o golpe de estado de 28 de maio de 1926, a mudança de 
regime teve uma forte influência no ensino primário e  desde o 
início são tomadas um conjunto de decisões emblemáticas. A 
redução da escolaridade obrigatória (1930), a criação de postos de 
ensino (1931), a orientação do ensino pela moral cristã (1935) e a 
simplificação dos programas escolares (1929-1937) são algumas 
medidas que Nóvoa (1996) aponta como ilustrativas da sua política 
educativa. Pretende-se levar a escola à população mas sem criar 
expectativas de mobilidade social através da escolarização 
(Sampaio, 1975). Vamos ver que no caso do ensino primário vamos 
assistir a simplificações sucessivas dos programas. 

Em 1927 são alteradas algumas disposições que regem o ensino 
primário34. Este passa a dividir-se em três categorias: infantil (4 a 7 
anos), primário elementar (7 a 11 anos) e primário complementar 
(11 a 13 anos). Só o ensino primário elementar (quatro anos) é 
obrigatório, sendo adotado o regime de separação de sexos. Esta 
alteração reduz o ensino obrigatório de 5 para 4 anos que estava em 
vigor desde 1919. No final do último ano do ensino elementar, a 4.ª 
classe, os alunos tinham que prestar uma prova de exame, com 
direito a diploma.  

No ensino primário elementar, os conteúdos de matemática surgem 
nas disciplinas de Desenho, Geometria e Trabalhos Manuais e Aritmética 
e Sistema Métrico35 e são trabalhados nas 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª classes em 
Desenho, Geometria e Trabalhos Manuais, com as primeiras medições e 
a utilização da reta, e em Aritmética, na 1.ª classe, e Aritmética e 
sistema métrico, nas 2.ª, 3.ª e 4.ª classes, com o estudo dos números 
inteiros, frações cujos termos não excedam 10 e exercícios e 
problemas. Antecedendo as matérias a ensinar, este programa 
apresenta um relatório de uma comissão que o define como o limite 
máximo do saber a dar aos filhos das classes populares. 

Estes programas são aprofundados através de Instruções Pedagógicas 
publicadas quase de seguida36. Nelas, o conhecimento dos números 
é considerado uma base essencial. Em Aritmética é recomendado 
um especial cuidado no ensino da 1.ª classe, que deverá ser feito de 
maneira muito concreta. Os exercícios de cálculo mental devem ser 
                                                
34 Decreto n.º 13.619, Diário do Governo,100, 17/5/1927, 770-2 e Decreto n.º 
13.791, Diário do Governo, 125, 17/6/1927, 999-1.002 que não diferem para efeitos 
desde trabalho. 
35 Decreto n.º 14.417, Diário do Governo, 225, 12/10/1927, 1.967-73. 
36 Portaria n.º 5.060, Diário do Governo, 233, 21/10/1927, 2.047-65. 
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iniciados logo que os alunos conheçam os números dígitos e devem 
prosseguir em sessões curtas e repetidas, para levar à fixação das 
tábuas das operações, ao conhecimento dos números e ao 
fortalecimento mental dos alunos. A escrita de números e 
algarismos só deve ser feita depois de o professor ter a certeza que 
os alunos conhecem os números a escrever, concretizando-os ou 
figurando-os por meio de fichas. Na 1.ª classe são recomendados os 
exercícios muito numerosos para a fixação das tábuas de somar e 
de subtrair, assim como os problemas simples envolvendo apenas 
as operações já aprendidas. Na 4.ª classe recomenda-se que o 
ensino tome um carácter bastante formal. 

Para aceder ao ensino primário complementar, o aluno tinha que 
apresentar o diploma de aprovação no exame do ensino primário 
elementar. O ensino primário complementar compreende duas 
classes, ambas compostas pelas seguintes disciplinas:: Português, 
Francês, História, Geografia, Matemática e Noções de Escrituração 
Comercial, Ciências Físico-Químico-Naturais e Desenho e 
Trabalhos Manuais Comuns37. Os conteúdos de matemática estão 
incluídos nas disciplinas de Matemática e Noções de Escrituração 
Comercial e Desenho e Trabalhos Manuais Comuns. No final deste grau 
de ensino os alunos realizam um exame que dá acesso à terceira 
classe dos Liceus e das Escolas Preparatórias do Ensino Comercial 
e Industrial, ou seu equivalente.  

Os Programas do ensino primário complementar e as respetivas 
Instruções são publicados em 192838. Os primeiros incluem um 
relatório da Comissão encarregue de proceder à revisão dos 
programas do ensino primário onde são apresentadas as razões para 
a alteração dos programas. O relatório inicia-se com apresentação 
do estado lamentável do ensino, informando que há centenas de 
milhar de portugueses que nunca frequentaram a escola e também 
centenas de milhares que apenas frequentaram o ensino primário 
geral. Referindo-se que aqueles que nunca frequentaram a escola 
eram considerados insignificantes, afirmava-se, relativamente 
àqueles que apenas sabiam ler, escrever e contar, que ficavam na 
retaguarda dos que completavam as Escolas Complementares e de 
artes e ofícios. Mais adiante, é salientada a nova natureza deste 

                                                
37 Decreto n.º 13.791, Diário do Governo,125, 17/6/1927, 999-1.002. 
38 Decreto n.º 14.900, Programas de Ensino Primário Complementar, Diário do 
Governo,12, 16/1/28, 119-25 e Portaria n.º 5.155, Instruções para a execução dos 
programas do Ensino Primário Complementar, Diário do Governo,12, 16/1/28, 125-
33. 
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ensino, mais prático em contraste com o anteriormente ministrado, 
por exemplo em matemática, o aluno destas escolas 

não demonstrará os teoremas das operações algébricas, mas saberá 
efetuá-las, como saberá pôr um problema simples em equação e 
resolvê-la; não demonstrará as relações dos elementos de um 
triângulo, mas determinará uma superfície e um volume, quaisquer que 
eles sejam (Decreto n.º 14.900, p. 120). 

Nas Instruções para a execução destes programas é reforçado que o 
ensino da matemática tem como intenção preparar o estudante para 
problemas de ordem prática que lhe apareçam no dia a dia. Deve 
ser um ensino utilitário devendo deixar de se fazer exercícios cujo 
principal objetivo é exercer a designada “ginástica mental”. O 
professor deve ser bastante claro não deixando que os alunos 
adquiram a atitude da dúvida sistemática, que consideram ser o 
alicerce da ciência especulativa. Nestas instruções o professor fica a 
conhecer claramente o que deve, e como deve ensinar em cada 
classe. Os programas das 1.ª e 2.ª classes do ensino primário 
complementar são fundamentalmente uma lista de conteúdos a 
tratar, ressaltando da sua leitura função utilitária da matemática e a 
importância dada à atividade de resolução de exercícios e 
problemas. Com efeito, podemos ler nestes programas: 

Revisão dos conhecimentos adquiridos acerca dos números inteiros e 
fraccionários, das operações executadas sobre os mesmos, das 
proporções, das noções de geometria. Exercícios muito numerosos, 
embora simples, de cálculo mental. Exercícios e problemas. (…) Seno, 
coseno, tangente e cotangente de ângulos não excedentes a 180º. 
Resolução de triângulos rectângulos. Exercícios: construções e 
problemas numéricos. (…) Progressões aritméticas e geométricas. 
Logaritmos vulgares. Exercícios numerosos e problemas. Traçados e 
emprego de gráficos. Exemplos de resolução gráfica do problema e do 
emprego de ábacos. Conhecimento e uso de regras de cálculo bastante 
simples. Percentagem. Bónus. Descontos. Juros simples e compostos. 
Anuidades. Fundos públicos. Regas: conjunta da divisão em partes 
proporcionais, de companhia e de liga ou mistura. Conhecimento do 
emprego de tabelas de juros. Exemplos do estabelecimento de 
orçamentos simples e de determinação de preços de fabrico e de 
venda. Exame de algumas tabelas e gráficos de estatísticas 
demográficas, comerciais, industriais e agrícolas.  (Decreto n.º 14.900, 
pp. 122-4) 

Não duraram muito os programas de 1927 para o ensino primário 
elementar, pois em outubro de 1928 são publicados novos 
Programas39, com o argumento de que eram necessárias alterações 
urgentes, isto é, mais simplificações. O relatório da comissão que os 
preparou segue a divisa do “pouco e bem” considerando um 

                                                
39 Decreto n.º 16.077, Diário do Governo, 247, 26/10/1928, 2.211-27. 
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defeito lamentável querer exigir mais do que é compatível com os 
recursos e condições da escola primária. O principal objetivo 
expresso é contribuir para a extinção do analfabetismo nacional 
através de uma simplificação dos programas. A Aritmética trabalhada 
nas quatro classes deseja-se essencialmente prática para que o aluno 
opere de uma forma consciente e com rapidez sobre todos os 
problemas que derivem dos programas. Nestes programas a 
Geometria surge como uma disciplina por si só. Nas instruções de 
Aritmética para a 1ª classe recomenda-se um ensino fundado em 
base concreta com elevação posterior ao domínio abstrato. A noção 
de número inteiro ou natural é dada ao aluno, primeiro por coleção 
de objetos ou sinais idênticos, depois na de sons e por fim na 
repetição de fenómenos da mesma natureza. Na 4.ª classe é 
complementado o estudo das frações, a noção de número 
complexo e incomplexo40 e o sistema métrico. O estudo da 
Geometria começa pela noção intuitiva de volume e dessa base 
concreta se elevará às noções abstratas. O cubo ou o paralelepípedo 
são usados como exemplo na abordagem à noção de volume. Na 
4.ª classe é feito o estudo do círculo e da circunferência e a 
avaliação prática da área do triângulo ou de qualquer polígono 
regular ou irregular pela soma das áreas dos triângulos ou dos 
triângulos e trapézios em que se decomponha. 

A redução dos programas ainda não tinha sido suficiente, pois logo 
no ano seguinte é publicada nova “simplificação”, desta vez sob a 
direção do Ministro Cordeiro Ramos. Nos Programas de 192941 
consideram-se as três primeiras classes como a base do ensino 
primário elementar, sendo a 4.ª classe um ensino complementar 
para aqueles que não possam continuar os estudos. As instruções 
pedagógicas introduzem apenas pequenas alterações ao anterior. 
Neste programa os conteúdos matemáticos fazem parte de duas 
disciplinas, Aritmética e Geometria. A Aritmética inicia-se na 1ª classe e 
a Geometria tem início na 3.ª classe. Na Aritmética da 1ª classe é 
referido que o ensino deve firmar-se em base concreta, começando-
se pela contagem de objetos e progredindo-se para as operações – 
adições, subtrações, multiplicações e divisões – de início 
recorrendo-se à concretização com objetos. Instrui-se que os 
problemas devem começar logo, devendo ser muito simples, muito 
práticos e muito numerosos e com ligação a casos correntes da vida 
                                                
40 O número incomplexo é aquele que se refere a uma única unidade, e o 
complexo, a mais de uma unidade. Por exemplo, o número 6 horas e 25 minutos é 
complexo, porque envolve duas partes, 6 e 25, que se referem a unidades, hora e 
minuto, que não têm a mesma grandeza, mas que são da mesma espécie. 
41 Decreto n.º 16.730, Diário do Governo, 83, 13/4/1929, 896-908. 
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familiar e social. Na 4ª classe considera-se um complemento do 
estudo das frações e as quatro operações sobre frações ordinárias. 
Neste programa a Geometria começará na escola primária pela noção 
intuitiva de volume, e “dessa base concreta se elevará às noções 
abstratas, mas concretizáveis, de superfície, linha e ponto” (p. 901). 
Na 4.ª classe preconiza-se o ensino da noção sumária e prática da 
medida de arcos e de ângulos e a avaliação prática da área de 
polígonos regulares e irregulares, à semelhança do que era proposto 
no programa anterior. 

Enquanto se assiste à simplificação dos programas, insiste-se na 
extinção da coeducação que tinha sido determinada logo em 1927. 
Em 1930 decide-se também uma nova redução da escolaridade 
obrigatória42 dividindo o ensino primário elementar num 1.º grau 
obrigatório com três classes e num 2.º grau com a 4.ª classe. Em 
193143 são criados os postos de ensino destinados à disseminação 
dos conhecimentos do 1.º grau do ensino primário elementar e em 
1932 são extintas as Escolas Primárias Complementares44, por serem 
consideradas inúteis e gravosas para o Estado, pois apenas existiam 
cinco no País e a sua frequência anual mal atingia os 150 alunos. 

Em 1936 o Ministro Carneiro Pacheco muda o nome do Ministério 
para Ministério da Educação Nacional, reforça ainda mais as 
indicações para que o ensino primário se centre no ler, escrever e 
contar45 e converte os postos de ensino em postos escolares. 
Suspende ainda as matrículas nas Escolas de Magistério Primário, 
assim como faz depender o casamento das professoras primárias de 
autorização do Ministro. 

Em 1937, publicam-se novos programas para o Ensino Primário 
Elementar agora constituído pelas três primeiras classes46, 
continuando em vigor o programa da 4ª classe, publicado em 1929. 
Nesta remodelação os conteúdos de matemática são de novo 
reduzidos e estão integrados na disciplina de Aritmética, que inclui o 
sistema métrico e o conhecimento da geometria prática, apenas na 
3.ª classe. Estes programas incluem um conjunto de Observações para 
as três classes. Em relação ao estudo dos números, refere-se que “o 
conhecimento da formação dos números é o saber contar e a 
origem do desenvolvimento lógico e progressivo do raciocínio” 

                                                
42 Decreto n.º 18.140, Diário do Governo, 72, 28/3/1930, 577-8. 
43 Decreto n.º 20.604, Diário do Governo, 283, 9/12/1931, 577-8. 
44 Decreto n.º 21.712, Diário do Governo, 235, 7/10/1932, 2.004. 
45 Decreto-Lei n.º 27.279, Diário do Governo, 276, 24/11/1936, 1.510-1. 
46 Decreto n.º 27.603, Diário do Governo, 72, 29/3/1937, 286-90. 
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(Programas do ensino primário elementar, 1937, p. 288). Pretende-se que 
o ensino da numeração comece com “objetos facilmente 
manuseáveis e partindo de um deles – uma unidade —, os alunos 
farão repetidos exercícios de composi[ç]ão e decomposição dos 
números, juntando e tirando primeiro um e depois mais objetos, 
aliando a estas diferentes operações, o nome dos números 
resultantes” (Programas do ensino primário elementar, 1937, p. 
288). Só depois deste processo seria feito o registo, com a utilização 
de algarismos. No entanto realça-se que “no equilíbrio no emprego 
sucessivo destes processos se põe à prova o tato pedagógico do 
professor: nem demasiada materialização, que origine preguiça 
mental, nem demasiada abstração que deixe lacunas intransponíveis 
para a sequência lógica e dedutiva do raciocínio” (Programas do 
ensino primário elementar, 1937, p. 288). Estas Observações 
incentivam a repetição e memorização, referindo-se que “todas as 
crianças devem fazer repetidas vezes, para fixação perfeita do 
cálculo, a construção das tábuas da adição e da multiplicação”, no 
entanto, também se destacava a importância dos “problemas 
simples, interessantes, tirados da vida real infantil, que as próprias 
crianças poderão enunciar, dar-lhes-ão o sentido do valor utilitário 
da aritmética” (Programas do ensino primário elementar, 1937, p. 
288). 

A Lei n.º 1.96947, de 20 de Maio de 1938, apresenta as bases da 
reforma do ensino primário, que passa a compreender dois graus: 
elementar (3 classes) e complementar (2 classes). O ensino primário 
elementar é obrigatório para todos os portugueses, física e 
mentalmente capazes, entre os sete e os doze anos, e idêntico para 
cada sexo. O ensino primário complementar é proporcionado aos 
portugueses, entre os dez e os dezasseis anos, que pretendam 
prosseguir estudos ou elevar o nível de conhecimentos.  

Esta Lei inclui também alterações fundamentais na estrutura do 
sistema educativo no que se refere ao ensino primário: a formação 
de professores primários passa a ter muitas limitações que só serão 
parcialmente colmatadas em 1942, promove-se uma nova classe de 
professores primários, os regentes escolares, que apenas deverão 
comprovar a sua idoneidade moral e intelectual para poderem 
lecionar no Ensino Primário48. 

                                                
47 Diário do Governo, 115, 20/5/1938, 845-7. 
48 O leitor interessado poderá aprofundar o tema em Carvalho (1986). 
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O desenvolvimento após a Segunda Guerra Mundial (1950-
1964) 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, as ideias 
desenvolvimentistas alteraram os objetivos das políticas económicas 
e sociais em todo o mundo e o desenvolvimento que se registou 
neste período, quer ao nível industrial quer no sector dos serviços, 
enfatizou quer as carências de mão-de-obra qualificada quer a 
existência do enorme peso negativo da elevada taxa de 
analfabetismo do país, condicionando-o negativamente em termos 
de possibilidades de desenvolvimento. 

A política educativa do Estado Novo, com Leite Pinto como 
Ministro da Educação Nacional, consignou o prolongamento da 
obrigatoriedade da escolaridade de três para quatro anos, através de 
um procedimento diferenciado para cada um dos sexos. Numa 
primeira fase em 1956, estabeleceu a escolaridade obrigatória de 
quatro classes para os menores do sexo masculino49, que só em 
1960 a alargou ao sexo feminino50. No que se refere ao ensino 
primário elementar, este final da década de 1950 e princípio da 
década de 1960, apesar de ainda estar marcado por alguma 
continuidade da política de educação, apresenta um afastamento em 
relação às perspetivas educativas da década de 1930 e 1940, perante 
a necessidade de industrialização do país. Em particular, o conceito 
de alfabetizado como aquele que apenas sabe ler, escrever e contar 
começa a ser desadequado e é mesmo denunciado abertamente 
pelo ministro Leite Pinto.. 

Esta renovação vai também incidir nos programas do ensino 
primário e assim, em 1960 são publicados novos programas para o 
ensino primário51. Reconhece-se que os programas em vigor — de 
1937 para as três primeiras classes, e de 1929, para a quarta classe 
— eram já pouco adequados e “não podem corresponder à 
evolução da vida portuguesa e das técnicas pedagógicas do último 
quarto de século” (Decreto-Lei n.º 42.994, 1960, p. 1.271). Nestes 
programas de 1960 os conteúdos de matemática estão incluídos em 
Aritmética, presente nas quatro classes deste grau de ensino, e 
Geometria, nas 3.ª e 4.ª classes, ao contrário do que acontecia nos 
programas de 1937 em que os conteúdos estavam na disciplina de 
Aritmética. É também de salientar a extensão dos conteúdos 

                                                
49 Decreto-Lei n.º 40.964, Diário do Governo, 284, 31/12/1956, 2.076-87. 
50 Decreto-Lei n.º 42 994, Diário do Governo, 125, 28/5/1960, 2.165-207. 
51 Decreto-Lei n.º 42.994, Diário do Governo, 125, 28/5/1064, 2.165-207. 
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apresentados para estas duas disciplinas, assim como o pormenor 
das Instruções para a abordagem dos mesmos. 

Quatro anos depois, em 1964, determina-se a ampliação do ensino 
primário52, que passa a compreender dois ciclos, um elementar, 
correspondente às quatro classes já existentes, e outro complementar, 
constituído por duas novas classes. A escolaridade obrigatória é 
agora de seis anos para ambos os sexos, dos sete anos aos catorze 
anos. Os dois novos anos do ensino primário complementar 
designam-se por 5.ª e 6.ª classes. O Ciclo Complementar do Ensino 
Primário terminava com a aprovação no exame da 6.ª classe ou no 
de admissão ao 2.º ciclo do ensino liceal ou a algum dos cursos de 
formação do ensino técnico profissional. O aluno tinha que 
frequentar obrigatoriamente ou o ensino primário complementar 
ou o primeiro ciclo do ensino liceal ou o ciclo preparatório do 
ensino técnico. 

Os programas do Ciclo Complementar do Ensino Primário são 
aprovados em 196753 a título experimental, referindo-se que dos 
resultados da sua aplicação poderiam guiar futuros 
aperfeiçoamentos. O ensino da matemática neste ciclo pretendia a 
aquisição de conhecimentos de aplicação prática, o 
desenvolvimento das faculdades do espírito, a integração dos 
alunos na realidade da época e da sociedade e eventual 
prosseguimento de estudos. 

O programa está dividido em secções, sendo onze em cada classe. 
A 5.ª classe seria em grande parte revisão de assuntos já antes 
aprendidos no ciclo elementar, salientando-se que esta revisão devia 
ser um desenvolvimento que evidenciasse aspetos não conhecidos 
dos alunos, incluindo novas justificações e novas aplicações. Na 6.ª 
classe, há uma separação da Aritmética e da Geometria, sendo o 
professor aconselhado a alternar as lições destes assuntos como se 
se tratasse de duas disciplinas separadas. É referida como novidade 
deste programa o aparecimento no estudo da Aritmética da noção 
de equação, e da resolução de problemas por meio de equações. 
Nas observações ao programa recomenda-se ao professor que 
relacione a matemática com a matéria de outras disciplinas, sendo 
dadas sugestões de aplicações ao Desenho, às Ciências Naturais e 
ao Português. Para esta última, com vista à utilização de uma 
linguagem clara e precisa por parte dos alunos, recomendava-se que 

                                                
52 Decreto-Lei n.º 45.810, Diário do Governo, 160, 9/7/1964, 876-7. 
53 Portaria n.º 22.966, Diário do Governo, 242, 17/10/1967, 1.834-59 e retificados 
pela Declaração, Diário do Governo, 284, 7/12/1967, 2.239-46. 
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eles efetuassem pequenos exercícios escritos que podiam ser, por 
exemplo, enunciados de problemas da invenção dos alunos e 
descrição de construções geométricas. Nas Instruções ao programa 
preconiza-se que no estudo de alguns assuntos o grau de 
dificuldade dos exercícios não devia exceder o dos exemplos aí 
apresentados. 

Os programas do ensino primário elementar são de novo 
modificados em 196854. Entre o programa de 1960 e o de 1968, não 
existem muitas alterações nas disciplinas de Aritmética e de 
Geometria. No entanto, é de realçar que as Instruções incluídas no final 
dos programas de Aritmética e de Geometria de 1960 passam a 
constituir um conjunto de Observações nestes programas de 1968. 
Para além desta mudança de designação, existe apenas uma 
alteração da terminologia utilizada na multiplicação e na divisão. 
Onde se utilizava a palavra “grupos” no programa de 1960, passa-se 
a utilizar a palavra “conjuntos” em 1968 e uma alteração ao nível de 
conteúdo, deixando-se de trabalhar as percentagens. A substituição 
da palavra “grupos” pela palavra “conjuntos” poderá estar 
relacionada com o significado que a palavra “grupo” tinha 
adquirido no contexto da Matemática Moderna, movimento que 
viria a influenciar muito os Programas do ensino primário para o ano 
lectivo 1974-1975 (Candeias, 2007). 

O alargamento do ensino básico através da Telescola e do 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (a década de 1960) 

No início dos anos sessenta do século passado, a Educação era 
encarada em Portugal, social e politicamente, como um fator 
impulsionador do desenvolvimento económico por alguns sectores 
(Teodoro, 1999). A evolução da sociedade portuguesa impunha 
uma melhor qualificação da população ativa levando a uma 
crescente procura de educação no nível seguinte ao primário, 
designada por expansão escolar. A expansão escolar acentuou 
carências já existentes, nomeadamente a insuficiência de 
professores habilitados e a falta de estabelecimentos de ensino. 
Estando seguro de que os meios audiovisuais teriam um papel cada 
vez mais importante a desempenhar na realização do conceito de 
educação permanente, bem como na valorização e difusão do 
ensino, o Ministro da Educação Nacional, Inocêncio Galvão Telles, 
procede a partir de 1964 a uma inovação no plano pedagógico: a 
utilização da televisão para fins escolares e educativos. Mas, torna-

                                                
54 Portaria n.º 23.485, Diário do Governo, 167, 16/7/1968, 1.019-36. 
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se necessária uma organização central de carácter marcadamente 
pedagógico que apoiasse o novo subsistema educativo. Havia que 
conceber cursos, ministrá-los à distância e estruturar apoios 
educativos presenciais, através nomeadamente da figura do monitor 
e dos postos de recepção, assegurando o aproveitamento pelos 
alunos distantes. Coordenar todas estas atividades exigia uma 
instituição adequada, a Telescola55 e o curso facultado tomou a 
designação de Curso Unificado da Telescola (CUT). O seu programa 
era equivalente ao do ciclo preparatório do ensino técnico, mas 
integrando a disciplina de Francês (Matos e Almeida, 2010). 

Quando a Telescola foi implementada, existia em Portugal um 
sistema de ensino, cujas estruturas, aliadas a grandes dificuldades de 
ordem económica, nomeadamente nos meios suburbano e rural, 
condicionavam significativamente as possibilidades de progressão 
de estudos para além dos quatro primeiros anos. Foram, 
fundamentalmente, razões de ordem política as que levaram à 
criação deste sistema de ensino misto, isto é, a necessidade de 
diminuir as grandes assimetrias no desenvolvimento regional e de 
colmatar lacunas na rede escolar. No entanto, a Telescola 
representou uma inovação do ensino em Portugal e permitiu a 
título experimental, a unificação dos dois ciclos iniciais de ensino 
secundário, ou seja, do primeiro ciclo do ensino liceal e do ciclo 
preparatório do ensino técnico profissional, constituindo via 
comum de acesso à subsequente fase de qualquer destes ramos 
(Matos e Almeida, 2010).  

O modelo pedagógico adotado assentava na transmissão televisiva 
de aulas leccionadas por um conjunto de “professores” em “postos 
de recepção” (televisão), seguida de uma exploração de atividades 
por parte dos alunos apoiadas por um “monitor” (em sala de aula). 
O professor especialista na matéria poderia chegar a um elevado 
número de alunos em lugares distintos, cabendo a gestão diária da 
aula e a aplicação e gestão de conhecimentos a profissionais menos 
habilitados. O professor era o centro do programa televisivo em 
que a lição tinha a duração de 20 minutos, seguida de 30 minutos 
de exploração (Barros, 2013; Costa, 2010; Matos e Almeida, 2010a; 
Valente, 2009; Vieira, 2014). 

No que respeita ao programa de matemática da Telescola, apesar de 
a legislação apontar para o programa do ciclo inicial das Escolas 
Técnicas, “envereda-se abertamente – não sem algumas apreensões 

                                                
55 Proposta pelo Decreto-Lei n.º 46.136, Diário do Governo, 305, 31/12/1964, 1.972-
3. 
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– pelos caminhos da Matemática Moderna, sem prejuízo do ensino 
das matérias constantes dos programas oficiais” (“Introdução ao 
Curso Unificado”, 1965, p. 12). Embora nesta época decorressem 
diversas iniciativas (cursos, conferências, etc.) incidindo sobre a 
Matemática Moderna e estivesse a decorrer uma experiência 
curricular no último ciclo dos liceus, vai ser no Curso Unificado da 
Telescola (CUT) em 1965/66 que, pela primeira vez, se generalizam 
oficialmente as novas ideias a todo um subsistema de ensino em 
Portugal (Matos e Almeida, 2010a). 

A ideia de que se tornava necessária uma renovação no ensino da 
matemática, desenvolve-se no período pós segunda guerra e ao 
longo da década de 50, particularmente, em diversos países 
europeus e nos Estados Unidos da América. No final da década de 
50 do século XX, foi criada uma proposta de internacionalização do 
ensino da matemática designada Movimento da Matemática 
Moderna, que contou com o apoio da UNESCO e da OECE. 
Segundo Matos (2006), um traço marcante da nova matemática 
escolar, era a apresentação da disciplina de modo unificado, 
recorrendo à linguagem dos conjuntos e privilegiando o papel das 
estruturas (anel, corpo, entre outras), sentindo-se aqui os trabalhos 
de unificação do conhecimento matemático desenvolvido pelo 
grupo Bourbaki. 

O ensino da matemática no CUT, iniciado em 1965, devia permitir 
ao aluno compreender e usar a matemática, não só na vida escolar, 
mas também na profissional e fomentar no aluno uma visão 
adequada da mesma, bem como, do seu contributo para o 
desenvolvimento científico e tecnológico (Almeida, 2013). Não 
temos conhecimento de um programa publicado oficialmente para 
o CUT, no entanto uma possível sistematização dos conteúdos a 
desenvolver na disciplina de Matemática do CUT é a seguinte: 

1.º ano – Noções de base. As noções anteriores em termos 
de Geometria intuitiva no plano. Correspondência 
biunívoca entre conjuntos. Representação dos números 
inteiro. Ordenação dos números inteiros. Operações com 
conjuntos de um universo dado (Intersecção, reunião e 
diferença. Produto cartesiano de dois conjuntos). 
Operações com números inteiros (Adição. Subtração. 
Multiplicação. Divisão exata; divisão inteira (ou 
euclidiana)). Medidas de grandezas físicas (Os 
comprimentos. As áreas. Os volumes e as capacidades. As 
massas dos corpos) Ângulos e arcos de circunferência. O 
conjunto das frações. 
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2.º ano – Revisões e síntese das noções de base e das 
operações com conjuntos. Relações fundamentais entre 
conjuntos determinados no plano. Os triângulos. Os 
quadriláteros. Perímetros. Áreas. Volumes. As operações 
fundamentais no conjunto dos números inteiros. 
Potenciação (expoente natural). Raiz quadrada Números 
primos. Máximo divisor comum. Mínimo múltiplo comum. 
O conjunto das frações. Números complexos. Relação de 
proporcionalidade simples. Esta sistematização foi 
estruturalmente baseada num documento, que inclui 
conteúdos e algumas indicações didáticas, que nos foi 
facultado por António Augusto Lopes56 (Almeida, 2013). 

Nesta sistematização, inicia-se com conjuntos, introduzindo-se 
noções de base como: conjunto, elemento de um conjunto, 
universo, conjunto complementar de outro conjunto, conjunto 
singular e conjunto vazio, relação de pertença, partes de um 
conjunto. Estuda-se correspondências biunívocas, número cardinal 
de um conjunto, conjunto dos números naturais e dos números 
inteiros positivos. São introduzidas as noções de reunião, 
intersecção e diferença de conjuntos. Quanto às operações 
aritméticas, por exemplo, a noção de soma, é relacionada com o 
cardinal da reunião de conjuntos. As propriedades das operações 
são estudadas recorrendo à teoria de conjuntos. Estuda-se o 
conjunto dos múltiplos e dos divisores. Em suma, na 
sistematização, a linguagem da teoria de conjuntos é aplicada como 
meio para compreender tópicos matemáticos. Aplica-se as 
propriedades das operações a exercícios de cálculo mental. Estuda-
se expressões numéricas e equações simples nos inteiros positivos 
(do tipo: x + a = b, x – a = b). O estudo da Geometria relaciona-se 
com a intuição do plano e do espaço. Estudam-se linhas, figuras e 
sólidos geométricos. Medem-se comprimentos, áreas e volumes. A 
materialidade geométrica é orientada para a compreensão de 
assuntos da aritmética. Estuda-se os ângulos e arcos de 
circunferência. Também é de assinalar que, na sistematização, se 
apresenta as frações como números operadores. Procede-se à 
comparação de frações, com numeradores iguais ou com 
denominadores iguais. Estuda-se a equivalência de frações, 
aplicando-a à obtenção da fração irredutível.  

                                                
56 O único professor da disciplina de Matemática no ano letivo de 1965/66, 
acumulando a criação e a apresentação das emissões perante as câmaras; e, nos 
anos letivos seguinte já não trabalhou sozinho, passando a coordenar as lições e a 
produção de materiais desta disciplina. 
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Os conjuntos e suas operações são encarados como uma linguagem 
básica para a matemática e vistos como uma das grandes alterações 
introduzidas na matemática escolar pela reforma da Matemática 
Moderna e as cinco primeiras lições da Telescola, que 
corresponderam às primeiras duas semanas de aulas, foram 
consagradas à sua exploração. A Lição n.º 1, após apresentação do 
professor, aborda os “conceitos de conjunto (sinónimo: colecção) 
e de elemento de um conjunto (sinónimo: indivíduo, ser, 
objecto)” (Lição n.º 1, 1965, p. 8657). Imediatamente a seguir se 
enfatiza a distinção entre conjunto, elementos do conjunto e 
respectivas designações. No final da emissão, o professor sintetiza 
que “um objecto (qualquer que seja a sua natureza) não deve ser 
confundido com o símbolo que o representa” (p. 86). Na fase de 
Exploração, o monitor coloca diversos “exercícios orais” (p. 88) e 
de revisão centrados na distinção entre conjunto e os seus 
elementos e na relação de pertença. Nas lições seguintes vão ser 
introduzidos outros conceitos básicos sobre conjuntos, bem como 
as suas representações (simbologia, diagramas de Venn, “setas” 
representando relações binárias). 

No ano letivo de 1965/66, as Indicações didáticas de ordem geral 
aparecem no Boletim IMAVE58 nas páginas imediatamente 
anteriores às da Lição n.º 1, de Matemática. Os objetivos do ensino 
da disciplina de Matemática de acordo com as Indicações eram: 
atingir o mais possível os fins formativos no respeitante às funções 
intelectuais e à formação do carácter; fornecer um instrumento que 
permita agir num mundo real (técnico, económico e social) que 
exige cada vez mais conhecimentos matemáticos correntes; revelar 
que a matemática é indispensável na cultura geral do homem 
moderno, mesmo que este não desempenhe uma atividade 
científica ou técnica. A necessidade de imaginação e empenho 
regular, da parte do aluno, para uma aprendizagem efetiva é 
realçada nas Indicações didáticas de ordem geral: 

O ato de aprender é um ato criador; aquele que aprende não pode, 
nem deve - por isso - manter uma atitude receptiva, meramente 
passiva. É direito seu tomar parte ativa no aprendizado; é obrigação 
sua exercer esforço constante e metódico. (1965, p. 83) 

Considerando-se que o monitor é essencial para a aprendizagem da 
matemática pois compete-lhe “assegurar o desenvolvimento pleno 

                                                
57  Negrito no original. 
58 Boletim mensal, destinado a servir de orientação pedagógica aos monitores, 
onde eram publicados os resumos das lições a proferir no mês seguinte, bem como 
outros elementos ou esclarecimentos julgados necessários. 
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da atividade dos alunos” (1965, p. 83). São três os passos 
considerados suporte de uma aprendizagem natural: “1. Observar; 
2. Experimentar; 3. Refletir e concluir” (1965, p. 83). As indicações 
sugerem que, o processo de ensino-aprendizagem seja centrado no 
aluno e que sejam reconhecidos, identificados e considerados os 
seus conhecimentos anteriores como ponto inicial do trabalho 
pedagógico. Há que estimular e favorecer, no aluno, a 
aprendizagem ativa da matemática, ir desenvolvendo-lhe o espírito 
de rigor. Igualmente ressalta que no seu desenvolvimento a 
aprendizagem da matemática convoca a imaginação e a intuição. 

O Ciclo Preparatório do Ensino Secundário (CPES) é estabelecido em 
196759 e começa a funcionar em Outubro de 1968 em duas 
modalidades distintas: num caso e ensino direto, presencial e 
noutro em ensino televisivo. A primeira modalidade chamou-se 
Ciclo Preparatório Direto, a segunda Ciclo Preparatório da Telescola, ou 
numa designação abreviada, Ciclo Preparatório TV (CPTV). As 
modalidades eram idênticas nos objetivos e habilitações que 
conferiam, compreendiam as mesmas disciplinas, os conteúdos 
programáticos eram os mesmos, com as adaptações necessárias 
tendo em vista o meio audiovisual. 

As razões da criação do CPES fundamentam-se na necessidade de 
“completar e ampliar a formação de base obtida no ciclo elementar do 
ensino primário, em ordem a fornecer uma preparação geral adequada 
ao prosseguimento de estudos em qualquer ramo do ensino 
secundário;” e “orientar os alunos na escolha dos estudos 
subsequentes a partir da observação de suas tendências e aptidões. 
(Decreto-Lei n.º 47.480, 2/1/1967, p. 2).  

Nos programas de algumas disciplinas do CPES as metodologias de 
ensino, preconizavam um ensino ativo e prático, procurando 
despertar o espírito de observação, a imaginação criadora, o sentido 
estético, o gosto do empreendimento e do esforço pessoal, assim 
como o reconhecimento do valor do trabalho (Sousa, 2012; 
Wielewski e Matos, 2009). No programa de Matemática do CPES 
de 196860 explicitam-se os princípios que presidiram à elaboração 
do mesmo. Por um lado, procura-se uma adequação à idade dos 
alunos, enfatizando uma base intuitiva e concreta para matemática. 
Nesse sentido, faz-se surgir naturalmente os conceitos a partir de 
exemplos familiares ao aluno, conduzindo-o a elaborar por si os 
esquemas abstratos da matemática, que depois irá reciprocamente, 
aplicar em situações concretas da vida corrente (Bento, 2012). 
Procura-se ainda adequar o programa às finalidades do ciclo de 
                                                
59 Decreto-Lei n.º 47.480, Diário do Governo, 1, 2/1/1967, 1-4. 
60 Portaria n.º 23.601, Diário do Governo, 213, 9/9/1968, 1.379-434. 



Ensino primário, Telescola, Ciclo Preparatório do Ensino Secundário 

69 

ensino — que assume um carácter polivalente, imprimindo “ao 
ensino uma orientação mais próxima das aplicações técnicas” 
(Portaria n.º 23.601, 1968, p. 1396), permitindo o prosseguimento 
de estudos, quer por via profissionalizante nas escolas técnicas, 
quer de acesso ao ensino superior através dos ciclos liceais. Por 
outro lado, procura-se mudar os tópicos e os métodos de ensinar 
matemática, ou seja, pretende-se uma reorganização e 
modernização dos conteúdos.  

É ao nível do conteúdo que a disciplina de Matemática do CPES 
sofreu alterações mais significativas, com uma reformulação 
inovadora dos programas (Sousa, 2013). A linguagem de conjuntos 
assume agora um papel preponderante na abordagem da maioria 
dos conceitos de aritmética e álgebra, sendo ainda aconselhada a 
introdução moderada e progressiva do uso de letras em igualdades 
simples. A geometria é simplificada, sendo a sua abordagem mais 
superficial. O tema central do CPES é o estudo dos números 
racionais. Consideram-se apenas números racionais absolutos, uma 
vez que a noção de número negativo só será introduzida 
posteriormente. 

O programa de Matemática do primeiro ano assentava em quatro 
grandes temas: Conjuntos. Operações aritméticas. Números 
racionais. Geometria e estava dividido em nove capítulos: 
Conjuntos e números. Operações com números inteiros. Números 
racionais. Cálculos com decimais. Medição de comprimentos. 
Medição de tempos. Medição de velocidades. Introdução concreta à 
geometria. Elementos de geometria plana. O programa de 
Matemática do segundo ano estava dividido em sete capítulos: 
Conjuntos e números inteiros. Grandezas e racionais. Elementos de 
geometria plana. Medição de áreas. Medição de volumes. Medição 
de pesos e massas. Proporcionalidade. 

A fase da introdução dos programas do CPES não decorreu da 
forma esperada. No ano inicial o principal problema apontado foi a 
extensão dos programas, o que levou os serviços de Inspeção do 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário, a enviarem constantes 
indicações e instruções aos docentes e a reformulações nos 
programas nos anos subsequentes (Bento, 2012, Matos, 2005). 

Alargando de novo o ensino básico, a Reforma Veiga Simão 
(1972-1975) 

A última reforma anterior a 1974 vai ser conduzida pelo Ministro 
Veiga Simão. Após uma discussão pública e com grandes 
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resistências da ala mais conservadora do regime, são promulgadas 
as Bases da Reforma do Sistema Educativo61. Limitando-nos ao objeto 
deste livro, a lei propõe um novo alargamento da escolaridade 
obrigatória. Assim, após quatro anos do ensino primário e dois do 
Ciclo Preparatório, os dois anos seguintes (correspondentes aos 
atuais 7.º e 8.º anos de escolaridade) seriam o final do ensino básico 
obrigatório e constituiriam um ciclo de orientação, focado no 
desenvolvimento de aptidões dos jovens, a fim de que fizessem 
uma escolha fundamentada da via escolar ou profissional que 
melhor se coadunasse com as suas propensões naturais. 

Entre 1972 e 1976 decorreu uma experiência pedagógica 
envolvendo estes dois novos anos. Este ensaio subordinava-se a 

objetivos inovadores de caráter cognitivo, psicomotor e afetivo, com 
vista a ̀ possível continuação dos estudos, a ̀ inserção na produção e a ̀ 
ocupação de tempos livres, (...) e finalmente, de caráter cívico, 
estribado na formação de uma consciência nacional «rasgada e viva, 
aberta a ̀ realidade concreta da pátria, e animada pela vontade de a 
tornar melhor, numa perspetiva de humanismo universalista e de 
compreensão internacional (Fernandes, 1981, p. 171). 

Os programas para o 1.º ano da experiência (“3.º ano do Ensino 
Preparatório” segundo a terminologia adotada) foram publicados 
em 197262 (Pedro, 2013). Os do 2.º ano nunca foram publicados e 
já em 1975, havendo necessidade de proporcionar aos alunos da 
experiência uma forma de a concluírem em igualdade com os 
outros alunos, foram publicados programas para o 3.º ano. Estes 
programas seguem de perto os que tinham sido elaborados para o 
Curso Geral dos Liceus e que serão discutidos no capítulo seguinte. 
O programa de Matemática do 1.º ano está formulado em termos 
dos objetivos comportamentais segundo a Taxonomia de Objetivos 
Educacionais de Bloom. 
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Sucessivas mudanças de regime político, com consequências diretas 
na perspectiva que se tem da educação marcaram os séculos XIX e 
XX. Portugal passa de um regime monárquico para um regime 
republicano que vigorou de 1910 até 1926, período da vigência do 
Estado Novo e que duraria até à Revolução dos Cravos em Abril de 
1974. Com tão diferentes formas de organização política, 
verificaram-se mutações significativas na linha de orientação 
seguida em matéria educativa. O lugar concedido ao estudo da 
matemática nos planos curriculares do ensino liceal sofreu, 
consequentemente, alterações em função da maior ou menor 
importância concedida à educação em geral, ou ao ensino das 
ciências em particular e é esse o objeto deste capítulo. 

A criação dos liceus (1836-1860) 

Após a queda do miguelismo em 1834 e a subida ao trono de D. 
Maria II, a vida nacional encontra-se numa fase atribulada de luta 
acesa entre vintistas e cartistas. Neste contexto, uma figura de 
relevo era Manoel da Silva Passos, mais conhecido por Passos 
Manuel. A este se deve o maior conjunto de providências 
destinadas a impulsionar o ensino em Portugal, sendo a reforma da 
instrução secundária aquela a que ele ficou mais fortemente 
vinculado já que é exatamente com esta reforma que se procede à 
criação dos Liceus (Carvalho, 1985). 

Passos Manuel, seguindo as recomendações de um relatório 
elaborado por Alexandre Campos, procura valorizar o ensino 
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científico e técnico opondo-se à “erudição estéril” do nosso ensino 
tradicional e em 18361 é decretada a reforma do ensino secundário. 
No preâmbulo do decreto podemos ler que: 

Atendendo a que a Instrução Secundária é de todas as partes da 
Instrução Pública aquela que mais carece de reforma, por quanto o 
sistema atual consta na maior parte de alguns ramos de erudição 
estéril, quase inútil para a cultura das ciências, e sem nenhum elemento 
que possa conduzir o aperfeiçoamento das Artes, e os progressos da 
civilização material do país: Atendendo a que não pode haver 
ilustração geral e proveitosa, sem que as grandes massas de cidadãos, 
que não aspiram aos estudos superiores, possuam os elementos 
científicos e técnicos indispensáveis aos usos da vida no estado atual 
das sociedades. (p. 136). 

Neste decreto, a instrução secundária compreende 10 disciplinas, 
sendo a quinta designada Aritmética, Álgebra, Geometria, Trigonometria, 
e Desenho. 

É ainda decretado que haveria um Liceu em cada capital de distrito 
do continente e do ultramar, com exceção de Lisboa em que seriam 
criados dois. Não é feita referência ao número de anos que 
constituem o ensino liceal e ficava a cargo do Conselho de cada 
Liceu a adopção do método, a escolha e coordenação dos 
compêndios e a distribuição das disciplinas e das horas (art.º 53º). 
O decreto propunha ainda que passados cinco anos seria necessária 
uma formação em matemática pela Universidade para lecionar a 
quinta cadeira. 

Em 1844 o governo liderado por Costa Cabral aprova uma nova 
reforma geral do ensino2. Relativamente ao ensino secundário, é 
mantida a intenção de dotar de liceus todas as capitais de distrito 
mas reduz-se, consideravelmente, o ensino científico. Assim, o 
curso dos liceus passa a ter seis disciplinas, sendo a terceira 
Aritmética e Geometria com aplicações às Artes, e primeiras noções de 
Álgebra, deixando de incluir a Trigonometria. Refere-se ainda que, 
no Liceu de Lisboa, haveria mais algumas disciplinas, entre as quais 
Geometria e Mecânica aplicada às Artes e Ofícios e ainda que, nos Liceus 
de Lisboa, Porto e Coimbra a cadeira de Aritmética e Geometria seria 
lecionada na Escola Politécnica de Lisboa, na Academia Politécnica 
do Porto e na Faculdade de Matemática da Universidade de 
Coimbra.  

                                                
1 Diário do Governo, 275, 19/11/1836. 
2 Decreto, Diário do Governo, 220, 28/9/1844. 
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À semelhança da reforma anterior, também aqui não há indicação 
quanto ao número de anos que o curso liceal deveria ter, nem tão 
pouco quanto à respetiva carga horária. 

Os liceus chegaram à década de 1850 em condições de 
funcionamento muito precárias (Gomes, 2002). Em 1854 Rodrigo 
Fonseca altera alguns aspetos do decreto de 18443, nomeadamente 
cria nos liceus de Lisboa, Porto e Coimbra uma cadeira de 
Aritmética, Álgebra Elementar, Geometria Sintética Elementar, Princípios de 
Trigonometria Plana e Geografia Matemática. Esta lei autoriza ainda, na 
medida das possibilidades, o funcionamento desta cadeira nos 
restantes liceus do país. 

A estruturação do ensino liceal (1860-1895) 

Coincidindo com uma fase de profundas transformações 
económicas (o fontismo), o ensino liceal vai ser gradualmente 
alargado, a sua estrutura vai melhorando e as disciplinares escolares 
vão surgir de uma forma mais organizada, com os seus compêndios 
e profissionais especializados. 

Logo em 18604 é assinado por Fontes Pereira de Melo um novo 
Regulamento para os Liceus Nacionais. Os liceus passam a estar 
divididos em liceus de primeira classe (os de Lisboa, Coimbra, 
Porto, Braga e Évora) e de segunda (todos os outros). O curso geral 
é composto por dez disciplinas, sendo a quinta Matemática elementar, 
compreendendo a aritmética, a álgebra até às equações do segundo grau com 
uma incógnita, a geometria sintética os princípios de trigonometria plana – 
geografia matemática. Especifica-se ainda, pela primeira vez, que o 
curso geral tem a duração de cinco anos e indica-se a distribuição 
das disciplinas e conteúdos a contemplar em cada um deles bem 
como o número de dias de aula (cada uma com a duração de duas 
horas) por semana. Em relação aos liceus de segunda classe, refere 
este decreto que “o governo fará aplicar, quando for possível, (...) 
as disposições do presente regulamento”(art.º 7). É explicitado 
ainda que “servirão de texto para as lições os compêndios 
legalmente adoptados para esse fim. Para auxiliares de ensino 
poderão servir-se os professores unicamente de livros aprovados” 
(art.º 29). Este decreto acrescenta ainda algumas indicações 
metodológicas, por exemplo, em relação ao tempo de aula 
destinada a ouvir os alunos acerca da aula anterior, prescrevendo a 
realização de exercícios, entre outras. 
                                                
3 Diário do Governo, 196, 22/8/1854. 
4 Regulamento para os liceus nacionais, Diário do Governo, 133, 12/6/1860. 
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Em 1863 é publicado novo regulamento dos liceus5 da autoria de 
Anselmo José Braamcamp, que, em relação à Matemática, apenas 
aumenta o número de horas no 4º ano. No final de 1868 o ministro 
Alves Martins, bispo de Viseu, publica um decreto visando alterar 
alguns aspetos do funcionamento dos liceus. O curso passaria de 
cinco para seis anos e o número de horas aumentaria. Não 
passaram de intenções, pois um novo governo suspende o decreto 
sete meses depois (Carvalho, 1985). 

Até então, os assuntos relacionados com a instrução pertenciam à 
pasta do Ministério do Reino sector da governação absolutamente 
esmagado pelas mais variadas competências. A data de 12 de Julho 
de 1870 surge como um marco na história do ensino em Portugal 
uma vez que assinala a criação do Ministério da Instrução Pública. 
António da Costa, o combatente mais persistente pela criação deste 
ministério e grande defensor do ensino feminino, é nomeado 
ministro da Instrução Pública. No entanto, meses depois de estar 
no poder, o governo cai e com ele o criado Ministério da Instrução 
Pública que só voltará a existir como Ministério independente em 
1890. 

No final de 1870 surgem os primeiros programas de matemática 
para os liceus6 e pouco depois é publicada legislação regulando os 
conteúdos requeridos para diversos exames: para a admissão aos 
liceus (janeiro de 1871)7, para os candidatos a professores primários 
do 1º grau (abril de 1871)8 e para o acesso aos estudos superiores 
(junho de 1871)9. O primeiro programa de matemática estava 
dividido em duas partes: a primeira contemplava a aritmética, 
geometria plana e geografia matemática enquanto que a segunda 
incluía a álgebra, geometria no espaço e trigonometria plana. 

Uma nova reforma, de Rodrigues Sampaio, é publicada em 187210 
(a regulamentação apenas foi decretada no ano seguinte11) e é 
alterada a distribuição dos estudos nos liceus nacionais. O decreto 

                                                
5 Regulamento para os liceus nacionais, Diário do Governo, 204, 12/9/1863. 
6 Programas ordenados pela junta consultiva de instrução publica, mandados observar nos liceus 
nacionais por portaria de 23 de dezembro último (Diário do governo n. 1). Coimbra: 
Imprensa da Universidade. 
7 Legislação sobre os exames de ensino primário elementar e de admissão ao Lyceus (1885) (pp. 
16-23). Porto: Livraria Portuense de Clave. 
8 Programas para os exames dos concorrentes ao magistério primário d´ambos os sexos, primeiro 
grau, DG de 17 de Abril de 1871 (1977). Coimbra, Typ. Manuel Caetano da Silva. 
9 Programas para os exames de habilitações para a primeira matrícula do ensino superior 
aprovados pela portaria de 15 de Junho de 1871 (1871) Lisboa, Imprensa Nacional. 
10 Plano dos Liceus Nacionais, Diário do Governo, 217, 23/6/1872, 1.431. 
11 Regulamento para os Liceus Nacionais, Diário do Governo, 77, 5/4/1873, 49-61. 
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refere ainda as disciplinas a lecionar em cada ano do curso bem 
como o numero de lições por semana e o número de horas de aula 
por semana. Os liceus continuam divididos em liceus de 1ª classe e 
de 2ª classe. Os de 1ª classe possuíam dois cursos: O curso especial, 
igual ao dos liceus de 2ª classe, distribuído por quatro anos e o curso 
geral que, para além dos conteúdos do de 2ª classe, compreende o 
estudo das línguas inglesa, alemã, grega, e expande o estudo da 
língua latina, da filosofia, da matemática e do desenho, distribuído 
por seis anos.  

A matemática consta das disciplinas do 3º, 4º e 5º ano dos liceus de 
1ª classe, com uma cargo horária de 3 horas por semana nos dois 
primeiros e duas horas semanais no último. No 1º ano existe a 
disciplina de Cálculo Mental e as Quatro Operações e no 2º ano 
existe uma disciplina de Aritmética Prática, com duas horas 
semanais cada uma delas. Em relação aos liceus de 2ª classe, a 
matemática é mencionada nas disciplinas do 3º ano, com três horas 
semanais. No 1º ano existe a disciplina de Cálculo Mental e as 
Quatro Operações e no 2º ano existe uma disciplina de Aritmética 
Prática, com duas horas semanais. Posteriormente foram 
publicados os programas de cada uma das disciplinas12. 
Relativamente aos conteúdos, no 1º ano e no 2º ano é abordada a 
aritmética, no 3º ano a aritmética e a geometria, no 4º ano a álgebra 
e a geometria e no 5º ano a trigonometria e a geografia matemática, 
sendo os conteúdos muito semelhantes aos de 1870, estando 
apenas estruturados de forma diferente. Acrescenta ainda que “as 
lições são feitas em conformidade com os programas oficiais” e que 
“os professores são obrigados a empregar pelo menos metade do 
tempo que dura o exercício das aulas em dar as explicações 
necessárias para a inteligência das doutrinas da lição seguinte” 
(Diário do Governo, 77, 5/4/1873, p. 52, aprofundado em Gomes, 
2002). 

António Rodrigues Sampaio manteve-se na direção do governo 
durante seis anos (1871-7), um horizonte temporal longo para o 
que era habitual. A década de 1880 é caraterizada por uma grande 
instabilidade legislativa, pois pela mão de Luciano Castro, são 
promulgadas três reformas do ensino liceal. A primeira, datada de 
188013, apresenta 16 disciplinas para o ensino liceal, sendo a 5ª 
Aritmética, geometria plana, princípios de álgebra e escrituração e a 11ª 

                                                
12 A Imprensa Nacional publica pequenos opúsculos com os programas para cada 
ano de cada disciplina, por exemplo, Programma para o 1º ano do curso de mathematica 
elementar (1972). Lisboa: Imprensa Nacional. 
13 Reforma da Instrução Secundária, Diário do Governo, 133, 14/6/1880. 



Ana Paula Aires, Ana Elisa Santiago 

80 

Álgebra, geometria no espaço e trigonometria. A grande alteração é relativa 
à divisão do curso dos liceus, nos liceus centrais, em dois cursos: 
curso geral, com a duração de quatro anos, e curso complementar, 
com a duração de dois anos, sendo o curso complementar dividido 
em duas secções: uma de letras ou humanidades e outra de ciências. 
Formaram-se três grupos com as disciplinas dos liceus. Nos cursos 
gerais e complementares o primeiro grupo englobava o Latim, 
latinidade, português e literatura nacional, o segundo grupo 
englobava a matemática e as ciências naturais e o terceiro grupo 
englobava a geografia e história, legislação e filosofia. Quanto aos 
cursos simples gerais, eram repartidas da seguinte forma: a) Latim, 
português e francês, b) matemática e ciências naturais e c) geografia, 
história e legislação, ficando as restantes disciplinas isoladas. Os 
restantes liceus apenas lecionavam os quatro anos do curso geral e 
as escolas municipais secundárias apenas lecionavam os dois 
primeiros anos do curso geral. 

Posteriormente, são publicadas Providências Regulamentares14 relativas 
à legislação de 1880 que apresentam a distribuição das disciplinas 
por curso (geral e complementar), por ano e por secção (letras e 
ciências) bem como o respetivo tempo semanal. A matemática tem 
uma carga horária de três horas no 1º e 2º ano do curso geral, 
quatro horas no 3º ano e apenas uma hora no 4º ano. No curso 
complementar é atribuída uma carga horária de cinco horas no 1º 
ano e quatro horas no 2º ano. Entre 20 e 26 de Outubro são 
publicados os respetivos programas15. 

Até então existia uma clara desigualdade entre os alunos que 
podiam frequentar os liceus centrais e os restantes alunos uma vez 
que apenas os primeiros tinham acesso aos seis anos do curso liceal 
enquanto que os outros apenas podiam ter acesso a quatro . Em 
1886 é publicado novo decreto16 referindo, logo no primeiro artigo 
que “o curso dos liceus é uniforme e igual em todos eles”. Refere 
ainda que este não terá duração inferior a seis anos. No entanto, 
como medida de simplificação, foram retiradas algumas disciplinas 
do plano de estudos. Ainda nesse ano é publicado o Regulamento 
Geral dos Liceus17, apresentando, entre outros a distribuição das 
disciplinas pelos diversos anos bem como o número de lições e 

                                                
14 Providências Regulamentares, Diário do Governo, 237, 16/10/1880, 2.706-14. 
15 Programas aprovados por decreto de 14 de Outubro de 1880, para o ensino dos 
institutos secundários e publicados sucessivamente em: Diário do Governo, 240, 
20/10/1880, 2.745-8; Diário do Governo, 241, 21/10/1880, 2.753-4; Diário do 
Governo, 244, 25/10/1880, 2.793-4; Diário do Governo, 245, 26/10/1880, 2.809-10. 
16 Decreto, Diário do Governo, 170, 31/7/1886. 
17 Diário do Governo, 195, 30/8/1886. 
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respectiva duração semanal. A matemática faz parte das disciplinas 
dos quatro primeiros anos, tendo no 1º e no 2º ano uma carga 
horária de duas horas semanais, no 3º e 4º ano três horas semanais 
e nos dois anos da secção de ciências também três horas semanais. 
Finalmente, em novembro do mesmo ano são publicados novos 
programas das disciplinas do ensino liceal18. 

Em outubro de 1888, Luciano Castro faz pela terceira vez 
alterações no ensino liceal19. Este passa a estar dividido em Curso 
Geral, Curso Complementar de Letras e Curso Complementar de 
Ciências. Assim, o curso geral com a duração de quatro anos era 
direcionado para os alunos que não pretendiam prosseguir estudos. 
Os alunos que desejassem seguir para o curso de letras faziam os 
três primeiros anos do curso geral e depois quatro anos do curso 
complementar de letras e os alunos que pretendessem seguir para o 
curso de ciências faziam os dois primeiros anos do curso geral e 
depois quatro anos do curso de ciências. Em cada um dos anos os 
alunos apenas tinham duas disciplinas, com exceção do 5º ano do 
curso de ciências que tinha três disciplinas. 

A consolidação dos liceus (1895-1926) 

A última reforma do ensino primário e liceal do século XIX, tal 
como é defendido por Rómulo de Carvalho, é “uma das reformas 
mais bem planeadas de toda a história do nosso ensino, 
solidamente apoiada num estudo amplo, demorado e minucioso, 
com firmeza e determinação, o que não significa que fosse a mais 
adequada às carências do momento” (Carvalho, 1985, p. 630). Jaime 
Moniz, vice-presidente do Conselho Superior de Instrução Pública 
e ex-diretor do Curso Superior de Letras foi o seu autor. O cuidado 
posto na realização da reforma do ensino leva-o a proceder ao 
levantamento exaustivo da situação do ensino secundário em 
outros países, de que se oferecem como exemplo a França, Bélgica, 
Itália, a Prússia e a Alemanha.  

Logo no preâmbulo a descrição que nos é oferecida da situação do 
ensino liceal em Portugal é elucidativa, sendo clara a necessidade e 
urgência de reformar este nível de ensino:  

“O estado lastimoso do ensino secundário em Portugal não pode 
continuar. É mister pôr termo à situação a que ele desceu, porque 
assim o requerem numerosas e importantes vantagens. Tudo está 

                                                
18 Diário do Governo, 267, 23/11/1886, 3.389-94. 
19 Diário do Governo, 242, 22/10/1888, 2.336-7. Os programas foram publicados no 
Diário do Governo, 252, 3/11/1888, 2.435-40. 
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exigindo que se obvie, sem demora, à ruína de uma função social, cujo 
valor elevadíssimo ninguém desconhece. Com o direito das novas 
gerações, casa-se aqui o da cultura geral do espírito e até o decoro da 
nação” (Diário do Governo, 295, 23/12/1894, p.1.067). 

No que concerne à situação dos alunos as críticas não são menos 
vigorosas:  

“A maioria dos estudantes entra às aulas maiores sem o 
desenvolvimento de espírito indispensável; desfalece perante o mais 
rudimentar trabalho analítico; raciocina errado se raciocina; não sabe 
observar; não sabe classificar; deduz mal, induz pior; enfim arrasta-se 
pelos bancos das escolas forçada a tratar com uma população incapaz 
de as seguir em exercícios” (Diário do Governo, 295, 23/12/1894, p. 
1.068). 

No Regulamento Geral do Ensino Secundário20 estipula-se que o ensino 
secundário se divide em dois cursos: curso geral de 5 anos (ou 
classes) e curso complementar de 2 anos. A Matemática, no curso 
geral, encontra-se dividida em Aritmética, Álgebra Elementar e 
Geometria Plana, e no curso complementar em Álgebra, Geometria 
no Espaço, Trigonometria, e Cosmografia Elementar (apenas no 7º 
ano); A carga horária atribuída à disciplina de Matemática era de 
quatro horas semanais, em todos os anos, quer no curso geral, quer 
no curso complementar. Saliente-se que o legislador chama à 
atenção para a necessidade das lições de Matemática decorrerem 
durante a manhã. 

Deve-se a Jaime Moniz a introdução do regime de classes21, em vez 
do regime de disciplinas, que prevaleceu até aos nossos dias, com 
exceção do período em que vigorou a reforma de Carneiro Pacheco 
(de 1936 a 1947). No que concerne aos manuais é instituído o 
regime de livro único, com a vigência por um período de cinco 
anos, sendo a sua escolha efetuada por uma comissão que deveria 
elaborar um parecer que fundamentasse a escolha. 

A importância do estudo da matemática para a formação dos 
alunos é reconhecida, como se pode depreender pelo que é 

                                                
20 Diário do Governo, 183, 17/8/1895, 662-83. 
21 No art.º 19º podia ler-se: “Nenhuma disciplina do plano dos liceus é 
independente. Todas são meios ligados entre si pelo principio de uma intenção 
comum: a aquisição dos fins do ensino secundário. Este ensino, pois, longe de 
realizar-se ao acaso ou por indiferença, faz-se com ordenada distribuição de 
matérias, por sistema de classes, e de modo que os alunos que as frequentam 
possam compartilhar da instrução das disciplinas que as constituem” 
(Regulamento geral do ensino secundário, p. 663). 
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afirmado nas “observações” presentes no final dos programas de 
Matemática22: 

Enfim, conduz a inteligência, pela abundancia das formas que brotam, 
da fecundíssima simplicidade dos princípios, e pela austeridade de 
conclusões que não conhecem exceção, à posse do método dedutivo, a 
uma rigorosa disciplinação do espírito, ao rigor lógico da ciência exata; 
e forma, esclarece, avigora o poder intelectivo por onde se alcançam as 
leis do numero e se entra ao conhecimento das leis do espaço. 

Julgado segundo o aspecto, que fica exposto, o ensino secundário da 
matemática é, como já alguém disse, uma porção da escola do 
pensamento, e um dos principais elementos da instrução educativa. 
(Programas dos liceus, 1895, p. 2518) 

Embora a reforma de Jaime Moniz tenha consolidado o ensino 
secundário moderno, na época sofreu diversas contestações. 
Criticava-se a excessiva carga horária, ao peso do Latim e a falta de 
uma opção entre Ciências e Letras nos anos finais dos liceus. Em 
1905 o Ministro do Reino Eduardo José Coelho reformula alguns 
aspetos mais contestados23. Em traços gerais, o ensino liceal 
estrutura-se num curso geral que se subdivide em dois ciclos ou 
secções: três anos (ou classes) no 1º ciclo (secção inferior) e dois 
anos no 2º (secção média). Segue-se o curso complementar (3ª 
secção ou secção superior) de dois anos, agora separado em letras e 
ciências. O curso complementar de letras fica privado de qualquer 
disciplina científica, de forma particular regista-se a ausência da 
Matemática e, no curso complementar de ciências não há qualquer 
disciplina literária, nomeadamente a língua materna, com exceção 
do Inglês e Alemão. 

A 5 de Outubro de 1910 dá-se a implantação da República e nos 
dezasseis anos da Primeira República o país sofreu períodos de 
grande instabilidade quer política quer social, tendo concorrido para 
isso sublevações militares, dificuldades parlamentares, greves, 
conflitos com a igreja provocadas por medidas anticlericais ou 
mesmo a Primeira Grande Guerra. Em matéria educativa, os ideais 
republicanos depositavam uma extraordinária esperança na escola 
para, através desta proceder à mudança das mentalidades, razão 
pela qual durante este período se tivesse concedido tanta atenção à 
educação. O segmento do ensino mais visado foi o ensino primário, 
base para a transformação de todo o sistema escolar (Aires, 2006). 

                                                
22 Programas dos liceus, Diário do Governo, 208, 16/9/1895, 2.509-28. 
23 Decreto, Diário do Governo, 194, 30/8/1905. Os programas estão no Decreto nº 
3, Diário do Governo, 250, 4/11/1905, 3.866-73. 
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O ensino secundário não sofreu grandes alterações, pois 
considerava-se que a reforma de Eduardo Coelho estava bem 
estruturada e mantinha-se atual, em conformidade com o que se 
fazia no resto da Europa (Fontes, 1992, p. 176). Compreende-se 
então que o ensino secundário só venha a sofrer nova intervenção 
em 191724, com Joaquim Pedro Martins. Como é afirmado de 
forma explícita no preâmbulo desta reforma, o grande objectivo do 
diploma era “compilar, coordenar e sistematizar as disposições 
sobre ensino secundário, contidas em numerosas leis, decretos, 
regulamentos e portarias”, sem que no entanto se encontre alguma 
novidade que lhe conceda o carácter de reforma, como defende 
Rómulo de Carvalho.  

A reforma de Pedro Martins merece referência porque apesar de 
manter os cursos complementares de letras e ciências, introduz no 
curso complementar de letras uma disciplina científica (Ciências 
Físicas e Naturais) e no curso complementar de ciências a disciplina 
de Filosofia. Estas alterações não colheram a aceitação por parte 
dos pais dos alunos que consideravam que nem os alunos de 
ciências necessitavam de Filosofia, nem os alunos de letras de uma 
disciplina de Ciências. A contestação foi tão forte que o governo 
ordenou o encerramento dos liceus e revogou o decreto, tendo-se 
voltado à reforma de 1905 (Carvalho, 1985). 

Em 1918, subjugados a um regime ditatorial presidido por Sidónio 
Pais, Alfredo de Magalhães, responsável pela instrução leva a cabo 
uma reforma do sistema educativo25. Comparada com as anteriores 
esta revela-se mais profunda, procurando conciliar o ensino 
humanístico, com grande tradição entre nós, com um ensino 
científico, de cariz mais prático e utilitário, em sintonia com as 
tendências mais modernas, não esquecendo ainda a educação 
artística. Com Alfredo de Magalhães o curso liceal é constituído 
pelo curso geral com duas secções ou ciclos, 1º ciclo de dois anos e 
o 2º ciclo de três anos e pelos cursos complementares separados em 
letras e ciências. Assiste-se ao aumento do número de disciplinas 
relativamente às existentes na reforma de 1905, e que se encontrava 
em vigor, depois da revogação da reforma de Joaquim Pedro 
Martins. O aumento é resultado de dois factores: a separação de 
disciplinas que anteriormente se encontravam associadas, como 
História e Geografia, Físico-Química e Ciências Naturais e pela inclusão 
de novas disciplinas (Trabalhos Manuais e Canto Coral). Uma das 
medidas que gerou mais contestação e que havia sido a responsável 

                                                
24 Decreto n.º 3.091, Diário do Governo, 60, 17/4/1917, 259-94. 
25 Decreto n.º 4.650, Diário do Governo, 157, 14/7/1918, 1.314-25. 
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pela inviabilização da reforma de 1917, a presença no currículo de 
letras de uma disciplina científica e no de ciências da Filosofia, não 
sofre agora contestação. Desta feita, em letras figura a disciplina de 
Ciências Físico-Naturais e nas ciências a Propedêutica Filosófica que, 
como se afirma no preâmbulo do decreto respeitante aos 
programas das disciplinas26, “a Filosofia que a reforma reduziu a 
uma simples propedêutica filosófica” (p. 2015). Em relação à 
Matemática a carga horária era de nove horas semanais tanto no 1º 
ciclo (cinco horas no 1º ano e quatro horas no 2º) como no 2º ciclo 
(três horas nos 3º, 4º e 5º anos). Só no curso complementar de 
ciências é que figurava a Matemática com quatro horas semanais 
nos dois anos. 

A ditadura terminaria pouco depois, em 14 de Dezembro de 1918, 
com o assassinato do Presidente da República. A morte de Sidónio 
Pais facilitou o acesso da oposição ao poder, mas a nova 
legislação27 não introduziu grandes alterações no ensino liceal. O 
curso geral continua com a duração de cinco anos, a 1ª secção com 
dois anos e a 2ª secção com três anos. Na segunda secção do curso 
geral, é criada uma nova disciplina, as Ciências Físico-Naturais, 
resultado da junção das disciplinas de Físico-Química e as Ciências 
Naturais. O curso complementar mantém uma separação em dois 
cursos: letras e ciências. No curso complementar de letras, na VI 
classe, a disciplina de Ciências Físico-Naturais é suprimida, para dar 
lugar à Matemática, com três horas semanais. No curso 
complementar as Ciências Naturais passam a ser estudadas num só 
ano (VII classe) e permanece a Filosofia. Em relação à disciplina de 
Matemática, no curso geral, assiste-se à diminuição de uma hora na 
carga horária, no 1º ano do 1º ciclo, passando de cinco horas 
semanais para quatro horas. Por outro lado, no curso 
complementar de ciências, na VI classe, dá-se também uma 
diminuição de uma hora, passando de quatro horas para três horas 
semanais. 

Numa análise dos programas de Matemática relativos a esta 
reforma28 podemos constatar que na VI classe existem conteúdos 
programáticos diferentes para o curso de letras e para o curso de 
ciências. 

                                                
26 Decreto n.º 5.002, Diário do Governo, 257, 28/11/1918, 2.015-34. 
27 Decreto n.º 6.132, Diário do Governo, 261, 22/12/1919, 2.562-76. 
28 Os programas estão no Decreto n.º 6.132, Diário do Governo, 261, 22/12/1919, 
2.562-76. Foram publicadas instruções no Decreto n.º 6.316, Diário do Governo, 266, 
30/12/1919, 2.602-8. 
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Os liceus durante a primeira fase do Estado Novo (1926-1947) 

O dia 28 de Maio de 1926, constitui um marco fundamental para a 
compreensão da evolução da educação em Portugal, na medida em 
que assinala um golpe de estado que pôs fim à 1ª República. 
Fatigados da instabilidade permanente em que mergulhara o país 
nos sucessivos governos republicanos a população aceitou com 
agrado ou, pelo menos sem grande inquietação, o golpe militar. 
Mesmo destacadas figuras da intelectualidade portuguesa, 
reconhecidas pela defesa dos valores democráticos, como o 
pedagogo e filósofo António Sérgio, o pedagogo João de Deus, ou 
o matemático Bento de Jesus Caraça reconheciam a urgência e 
necessidade de pôr cobro à situação de crise e ingovernabilidade em 
que mergulhara o país. No entanto, rapidamente perceberam o 
malogro sofrendo as perseguições movidas pela ditadura (Carvalho, 
1985). 

Volvidos dois anos, em 27 de Abril de 1928, com o agravamento da 
situação económica e financeira e a ausência de solução visível, 
António de Oliveira Salazar, professor de Economia e Finanças da 
Universidade de Coimbra volta à pasta das finanças, desta vez com 
a exigência da subordinação de todos os outros ministérios ao das 
finanças. Dava-se início a quatro décadas de uma sombria ditadura. 
Tal como Francisco Franco em Espanha, Benito Mussolini em 
Itália e Adolf Hitler na Alemanha, Salazar era adepto de um sistema 
de governação concentracionário. Assumiu desde cedo, e como 
qualquer ditador, o papel de alguém revestido de um poder 
sobrenatural, o messias, o salvador da pátria. 

No seu combate obstinado contra as doutrinas marxistas, o ditador 
visionava uma escola onde fossem veiculados os valores do bem 
comum, da moral, da família e da pátria. Estas preocupações não 
visavam uma melhoria significativa da literacia de uma população 
maioritariamente analfabeta (75% em 1927), mas antes evitar que a 
instrução possibilitasse uma via para o conhecimento de doutrinas 
subversivas e consequentemente num foco de reivindicações e de 
ambições sociais. Salazar privilegiava muito mais a formação de 
uma elite do que ensinar o povo a ler (Mónica, 1978). No entanto, 
verifica-se durante o salazarismo um trabalho de condicionamento 
e doutrinação das crianças. Assim, em finais da década de 20 e em 
contraponto com os princípios que nortearam a educação 
republicana, assiste-se à defesa do analfabetismo. Até ao final da 
década de 20 foram estabelecidas uma série de medidas que revelam 
uma desconsideração para com uma educação que tivesse como 
finalidade a libertação do homem: 
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- Proibição da coeducação. 
- Diminuição da escolaridade no ensino primário obrigatório, dos 7 
aos 12 anos, e do ensino primário superior, dos 12 aos 15 anos, em 
dois anos. 

Nos programas de estudo do ensino elementar transparece a 
estratégia de cariz nacionalista, ao concederem extraordinária 
relevância ao estudo da Geografia de Portugal e das colónias, ao 
estudo da História de Portugal e à Educação Física. 

No que respeita ao ensino secundário algumas reformas foram 
implementadas. A nomeação de Artur Ricardo Jorge para o cargo 
de Ministro da Instrução Pública vai desencadear um conjunto de 
transformações importantes em relação à estrutura curricular29 e 
programas30. A escolaridade liceal passa de sete anos para seis, o 
curso geral de cinco anos é mantido, agora com a designação de 
curso dos liceus (mas é o 1º ciclo que passa a ter três anos e 2º ciclo 
dois anos). Os cursos complementares de letras e ciências, agora 
com a designação de cursos de preparação para a instrução superior 
ficam reduzidos a um ano. No curso de ciências são retiradas as 
disciplinas de Português, Inglês e Alemão e as Ciências Naturais são 
desdobradas em duas disciplinas Ciências Geológicas e Ciências 
Biológicas, e no curso de letras a Matemática é substituída pelo 
Francês (Aires, 2006). 

A diminuição da escolaridade liceal encontra justificação nas 
palavras do preâmbulo: 

Há, pois, que comprimir, e fortemente, custe o que custar – 
compressão nas horas seguidas e nos programas exuberantes, 
compressão na própria duração do ciclo liceal. Há que humanizar, 
diga-se assim, o ensino, reduzi-lo às condições humanas da psicologia 
e da vida individual e social. Atalhe-se à indigestão atual; ensine-se 
menos para se saber mais. Ouça-se a filosofia popular que afirma que 
quem muito abrange pouco aperta. (p. 1625) 

Em relação à disciplina de Matemática a carga horária era de três 
horas semanais ao longo dos cinco anos do curso dos liceus e no 
curso de ciências de quatro horas semanais de lições teóricas e uma 
hora de lições práticas. 

Com Alfredo Magalhães (que já fora autor de uma reforma na 1ª 
República) na pasta da Instrução Pública, são feitas algumas 
alterações ao estatuto do ensino secundário31. Condicionado pelo 

                                                
29 Decreto n.º 12.425, Diário do Governo, 220, 2/10/1926, 1.457-69. 
30 Decreto n.º 12.594, Diário do Governo, 245, 2/11/1926, 1.774-88. 
31 Decreto n.º 13.056, Diário do Governo, 18, 22/1/1927, 103-5. 
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tempo optou por corrigir pontualmente os aspectos mais 
prementes. Assim, dentro das alterações realizadas, destaca-se o 
alargamento do número de anos dos cursos de preparação para a 
instrução superior, curso complementar de letras e curso 
complementar de ciências, que passaram novamente a ter dois anos 
e consequentemente, o ensino secundário retomar a duração de 
sete anos. Os conteúdos programáticos do curso complementar 
não foram revistos, mas, o artigo 27º do decreto nº 13.056 
determinava que, para esse ano lectivo, os conselhos escolares 
dividissem pela 6ª e 7ª classes as matérias dos programas dos cursos 
complementares de letras e ciências, devendo na divisão ser 
mantida a mesma ordem pela qual eram estudados os assuntos. 

Relativamente à disciplina de Matemática a carga horária passa a ser 
de quatro horas semanais ao longo dos dois primeiros anos e de 
três horas semanais ao longo dos três últimos anos do curso dos 
liceus, o que implica um aumento de duas horas semanais neste 
curso. No curso de ciências a carga horária, na 6ª classe é de cinco 
horas semanais (quatro horas de lições teóricas e uma hora de lições 
práticas), e na 7ª classe de quatro horas (três de lições teóricas e 
uma hora de lições práticas). 

Os cursos complementares de letras e ciências ficaram de novo 
com dois anos mas os programas eram os da anterior reforma, 
quando estes cursos tinham apenas um ano. Gustavo Cordeiro 
Ramos na sua primeira passagem pelo Ministério da Instrução 
Pública aprova novos programas dos cursos complementares32. 

Mais tarde em 1930, durante a sua segunda passagem pelo cargo, o 
ministro reorganiza os serviços docentes dos liceus e em particular 
os cursos geral e complementares33. O curso geral reparte-se por 
cinco anos ou classes e divide-se em dois ciclos: o 1º constituído 
pelas duas primeiras classes e o 2º pelas três classes seguintes 
(art.1º). A duração de cada lição é de cinquenta minutos. A carga 
horária da disciplina de Matemática encontra-se assim distribuída ao 
longo dos diversos anos: No curso geral, e tal como na reforma 
anterior, é de quatro horas semanais ao longo dos dois primeiros 
anos e de três horas semanais ao longo dos três últimos anos. Em 
1932 publica o Estatuto do Ensino Secundário, que tem como 
finalidade codificar legislação dispersa34. Neste diploma o ministro 
Cordeiro Ramos faz um balanço de todas as medidas por si 

                                                
32 Decreto n.º 16.362, Diário do Governo, 11, 14/1/1929, 91-107. 
33 Decreto n.º 18.779, Diário do Governo, 197, 26/8/1930, 1.730-2. 
34 Decreto n.º 20.741, Diário do Governo, 8, 11/1/1932, 86-108. 
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tomadas até então e avalia os progressos feitos ao longo da sua 
prestação no cargo da instrução pública. 

Durante esta segunda estadia de Cordeiro Ramos no Ministério da 
Instrução Pública foram publicados no curto espaço de um ano 
dois decretos com programas para o ensino liceal35. Até 1936 
registaram-se ainda duas reformulações dos conteúdos 
programáticos. A primeira coube a Manuel Rodrigues36 e a segunda 
a Eusébio Tamagnini37, que apenas introduzem pequenas 
alterações. 

Em 1936 António Carneiro Pacheco altera a designação do 
ministério para Ministério da Instrução Nacional, evidenciando a 
intenção política da ditadura de transformar a escola num veículo 
de transmissão da doutrina do Estado Novo. A nova reforma do 
ensino liceal38 acaba com a distinção entre curso geral e curso 
complementar, e simultaneamente, com a bifurcação em letras e 
ciências. Assim, o artigo 4º institui que o curso liceal será 
constituído por sete agrupamentos anuais de disciplinas, organizado 
em três ciclos, sendo o último dividido em dois semestres: para o 1º 
ciclo, constituído pelos 1º, 2º e 3º anos, o ensino deverá ter um 
cariz essencialmente prático e descritivo, com o intuito de despertar 
no aluno a faculdade de observação e, simultaneamente, definir a 
tendência do seu espírito. No 2º ciclo, composto pelos 4º, 5º e 6º 
anos, o ensino deverá ter um cariz teórico e experimental, com o 
fim de enriquecer o espírito do aluno com conhecimentos 
relevantes para a sua cultura geral (art.º 4º, b)). Por fim, no 3º ciclo, 
7º ano, “o ensino visará a sistematização mental e análise de todos 
os conhecimentos adquiridos, em volta de novos centros de 
estudo” (art.º 4º, c)). A Análise Infinitesimal que tinha sido 
introduzida em 1905 desaparece e só vai voltar a ser incluída em 
1947. Em paralelo com o 3º ciclo, funcionarão nos liceus de 
frequência exclusivamente feminina, um curso de educação familiar. 
Neste curso a disciplina de Matemática não faz parte dos currículos. 

Carneiro Pacheco retirou intencionalmente uma das finalidades 
tradicionais do ensino liceal, que o vocacionava como propedêutico 
para o ensino superior. O afunilamento dos objectivos do ensino 
liceal convergiu para uma simplificação do esquema do currículo 
escolar, o que levou à rejeição da bifurcação do curso em letras e 

                                                
35 Decreto n.º 18.885, Diário do Governo, 225, 27/9/1930, 1.995-2.037; Decreto n.º 
20.369, Diário do Governo, 232, 8/10/1931, 2.166-207. 
36 Decreto n.º 24.526, Diário do Governo, 235, 6/10/1934, 1.793-837. 
37 Decreto n.º 25.414, Diário do Governo, 121, 28/5/1935, 750-81. 
38 Decreto-Lei n.º 27.084, Diário do Governo, 241, 14/10/1936, 1.235-43. 
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ciências, cada um com a duração de um ano39. No que respeita à 
duração das aulas, estas voltam a ser de uma hora. Na Matemática, 
a carga horária é de três horas semanais nos 1º e 2º ciclos e de duas 
horas no 3º ciclo. Com a desvalorização da instrução, como 
pudemos constatar anteriormente, assistiu-se a uma considerável 
diminuição ou ainda supressão de conteúdos programáticos40. 
Carneiro Pacheco manteve-se na pasta da educação durante quatro 
anos e meio executando com fidelidade o pensamento de Salazar. 
Deus, Pátria e Família converter-se-ia na divisa que norteou a sua 
atuação e sobre esta procurou edificar solidamente a escola (Aires, 
2006). 

Durante a 2ª Guerra Mundial, a Carneiro Pacheco sucederam dois 
ministros: Mário de Figueiredo e Caeiro da Mata. A situação de 
conflito que se vivia não era favorável a renovações no domínio 
pedagógico, pelo que, com exceção de pequenas alterações, o 
ensino secundário foi decorrendo segundo as diretrizes da reforma 
de Carneiro Pacheco. Como escreve Rómulo de Carvalho (1985, p. 
778), “o tempo era mais de expectativa, de vigilância das 
instituições, de defesa dos princípios, e não propício a inovações 
pedagógicas”. 

Com Mário de Figueiredo em 1941 voltou a ser instituída no ensino 
liceal a distinção entre curso geral e complementar e o 7º ano dos 
liceus volta novamente a assumir um carácter preparatório para o 
ensino superior41. O conjunto do curso liceal tem a duração de sete 
anos, onde o curso geral é divido em dois ciclos de três anos, tendo 
o curso complementar quer de ciências, quer de letras a duração de 
um ano. 

A matemática dos liceus no pós-guerra (1947-1968) 

Os tempos do pós-guerra vão trazer grandes mudanças nos liceus. 
Logo em 1947 é publicada uma reforma do ensino liceal42 tendo 
sido seu proponente Fernando Andrade Pires de Lima. Este foi, de 
entre os ministros da educação, quem manteve o cargo por mais 

                                                
39 Com Mário de Figueiredo através do Decretoº 31:544 do D.G. n.º 228 de 30 de 
Setembro de 1941, o curso geral é novamente dividido em dois ciclos de três anos 
cada um, e os cursos complementares de letras e ciências com um ano, perfazendo 
no seu conjunto sete anos. 
40 Os novos programas são publicados pelo Decreto n.º 27.085, Diário do Governo, 
241, 14/10/1936, 1.243-82. 
41 Decreto-lei n.º 31.544, Diário do Governo, 228, 30/9/1941, 870-1. 
42 Decreto-lei n.º 36.507, Diário do Governo, 216, 17/9/1947, 879-87 e Decreto n.º 
36.508, Diário do Governo, 216, 17/9/1947, 888-927. 
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tempo, cerca de oito anos, abandonando o ministério em 1955, o 
que atesta o apreço e apoio de Salazar à sua atuação. 

No Estatuto do Ensino Liceal43 Pires de Lima retoma o plano de 
estudos que Carneiro Pacheco havia alterado, isto é, o curso geral 
dos liceus tem a duração de cinco anos, distribuído por três ciclos: 
1º ciclo com a duração de dois anos, 2º ciclo com a duração de três 
anos em regime de classe e o 3º ciclo de dois anos, bifurcado em 
letras e ciências, em regime de disciplinas e mantendo os mesmos 
objectivos, é especialmente destinado a preparar os alunos para o 
ingresso em escolas superiores. A hora escolar é agora de 55 
minutos. 

Relativamente à disciplina de Matemática, a carga horária é de três 
horas semanais no 1º (1º e 2º anos) e 2º ciclos (3º, 4º e 5º anos) e de 
quatro horas semanais no 3º ciclo (6º e 7º anos). Uma circular de 
194744 introduz pequenas alterações nos cursos gerais, e em 194845 
são apresentadas alterações mais substanciais, das quais 
sublinhamos a reintrodução da Análise Infinitesimal, em particular, 
do conceito de derivada, excluída dos programas desde 1936 (Aires, 
2006; Almeida, 2007, 2013; Santiago, 2008). 

Em 1954 aprova os novos programas das disciplinas do ensino 
liceal46 com vista à sua simplificação, em particular do curso geral, e 
uma maior adequação ao nível de desenvolvimento dos alunos. 
Estes programas tivera pequenos ajustamentos em 195647 que não 
afetam a Matemática, e no fundamental mantiveram-se em vigor 
durante vários anos. 

A introdução das Matemáticas Modernas (1963-1974) 

A introdução das Matemáticas Modernas em Portugal, nos anos 
sessenta, foi vista como uma “Revolução no ensino” e era desta 
forma que era referida pelos meios de comunicação. Esta revolução 
surge na sequência do que se vinha fazendo nos outros países, em 
muitas situações por indicação de organismos internacionais. Em 
1959 a Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE) 

                                                
43 Decreto n.º 36.508, Diário do Governo, 216, 17/9/1947, 888-927. 
44 Circular n.º 1.418 da Direção Geral do Ensino Liceal, Diário do Governo, 231, 
4/10/1947, 967-81. 
45 Decreto n.º 37.112, Diário do Governo, 247, 22/10/1948, 1.081-179. 
46 Decreto n.º 39807, Diário do Governo, 198, 9/7/1954, 1.081-179. 
47 Programas do ensino liceal aprovados pelo Decreto nº 39 807, publicados no «Diário do 
Governo» nº 198, 1ª série, de 7 de Setembro de 1954 e modificados pela Circular nº 2034 (16-
4-956) da Direção-Geral do Ensino Liceal (1962). Coimbra: Coimbra Ed. 
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promoveu uma reunião de duas semanas em Royaumont, França, 
com o tema “As novas matemáticas”. Foi discutida então a 
necessidade de uma apresentação moderna da matemática no 
Ensino Secundário. Uma das conclusões mais importantes desta 
reunião foi a necessidade de modernizar o ensino da matemática. 
Para essa modernização era indispensável que cada país redigisse 
novos compêndios e os submetesse a ensaios sistemáticos (Aires, 
2006; Almeida, 2007, 2013; Guimarães, 2007; Lino, 2007; Matos, 
2009; Wielewski, G., Matos e Wielewski, S., 2010). 

José Sebastião e Silva (1914-1972) ocupou uma posição de destaque 
na introdução das Matemáticas Modernas em Portugal. Era 
licenciado em Ciências Matemáticas pela Faculdade de Ciências de 
Lisboa na qual continuou depois como assistente, e, mais tarde, em 
1960, foi nomeado professor catedrático, leccionando as disciplinas 
de Análise Superior e de História do Pensamento Matemático. Foi 
também professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia, 
e atendendo aos seus méritos, fora convidado por inúmeras e 
conceituadas universidades para realizar cursos e conferências 
acerca dos seus trabalhos de investigação. Integrou o Centro de 
Estudos Matemáticos de Lisboa, onde publicou um vasto número 
de artigos de grande valor científico, reconhecidos a nível 
internacional. Assumiu posteriormente a sua direção dando-lhe 
uma nova dinâmica (Santiago, 2008). 

Desde 4 de Dezembro de 1962, a pasta da educação era ocupada 
por Inocêncio Galvão Teles e a ele se deve o primeiro passo 
institucional para a introdução das Matemáticas Modernas em 
Portugal. Em Julho de 1963 nomeia uma Comissão de Estudos para a 
Modernização do Ensino Liceal, José Sebastião e Silva (Presidente), 
Jaime Furtado Leote, Manuel Augusto da Silva e António Augusto 
Lopes, com o objetivo de realizar estudos e experiências sobre a 
atualização dos programas da disciplina de Matemática do 3º ciclo 
de Ciências do Ensino Liceal, tendo em conta as alterações que os 
programas de Matemática vinham a sofrer a nível internacional  
(Matos, 2009; Santiago, 2008). 

Foram criadas turmas piloto de Matemática Moderna, para o 6º e 7º 
anos do Liceu. Entre 1963 e 1966, Sebastião e Silva dedicou-se à 
escrita dos compêndios (textos-piloto) e guias para professores e 
alunos. Estes eram uma preciosa ajuda para a preparação das aulas 
dos professores. Realizaram-se ainda cursos de preparação ou de 
atualização. No ano letivo 62/63, a pedido dos professores, 
Sebastião e Silva orientou um curso de “Introdução à Matemática 
Moderna” na Faculdade de Ciências de Lisboa. Estes cursos 
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tiveram uma forte adesão por parte dos professores. No ano 
seguinte foi ministrado novamente o mesmo curso, promovido 
pelo Centro de Estudos Matemáticos de Lisboa, que igualmente 
teve uma forte participação dos professores. 

Os programas de matemática da experiência continham alterações 
significativas. Foram introduzidos novos temas: Lógica, Teoria de 
Conjuntos, Álgebra, Cálculo Integral, Probabilidades, Estatística e 
Cálculo Numérico Aproximado. A Aritmética Racional foi 
suprimida do programa e todos os outros temas se mantiveram 
inalterados. 

Posteriormente a Galvão Teles, entre 19 de Agosto de 1968 e 15 de 
Janeiro de 1970, a pasta da Educação foi ocupada por José 
Hermano Saraiva, último ministro da Instrução pública da ditadura 
de Salazar. Este não fez nenhuma alteração a nível dos programas 
oficiais, concretamente no programa da disciplina de Matemática 
(Santiago, 2008). 

Salazar foi exonerado das suas funções em Janeiro de 1970 e 
substituído por Marcelo Caetano que convidou para a pasta da 
educação José Veiga Simão. Cerca de um ano depois de ter tomado 
posse apresenta dois documentos com vista a reformar o ensino: o 
Projeto do Sistema Escolar e as Linhas Gerais da Reforma do 
Ensino Superior. Promulgou ainda a Lei Orgânica do Ministério da 
Educação onde foi criada, entre outras, a Direção do Ensino 
Secundário. 

Após muita discussão e debate na Assembleia Nacional, A Lei de 
Bases do Sistema Educativo, foi publicada a 25 de Julho de 1973. No 
entanto, esta não chegou a ser implementada, uma vez que a 25 de 
Abril, de 1974, se deu a Revolução de Abril, que derrubou a 
ditadura. 

Em 1970 chegam aos liceus os primeiros alunos que concluíam o 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário com a consequente extinção do 
1º ciclo liceal. Inicia-se pois o processo de ajuste dos cursos liceais48 
criando o que se designará por Curso Geral do Liceus com a 
consequente introdução de novos programas. Os programas da 
disciplina de Matemática sofrem uma alteração em Junho de 197349. 
Nesta data a Direção do Ensino Secundário publica o novo 
programa para o 4º ano (antigo 6º) e para o 5º ano (antigo 7º) do 

                                                
48 Circular nº 2.494, Secção Pedagógica, Direção-Geral do Ensino Liceal, 
22/7/1970. 
49Despacho nº 6, Diário de Governo, IIª Série, 149, 27/6/1973, 4.193-7. 
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Curso Complementar dos liceus onde é clara a influência do já 
falecido Sebastião e Silva uma vez que diz ainda respeito às 
Matemáticas Modernas. Refere logo no início que foi: 

 “Elaborado pelos professores metodólogos do 3º grupo, em 
cumprimento de determinação superior da Direcção-Geral do Ensino 
Secundário, a partir de um projeto inicial que, definido por uma 
comissão de professores, lhes foi presente para estudo”(p. 4193) 

No ano seguinte foi publicado o programa de Matemática para o 
ensino liceal50. Este contemplava os 3 anos do curso geral e os dois 
anos do curso complementar.  Foram também publicados os 
programas da Matemática Clássica para o 1º ano do Curso 
Complementar – antigo 6º ano, uma vez que, apesar de o ensino 
das Matemáticas Modernas já estar generalizado, ainda havia turmas 
onde se leccionavam estas matemáticas. Este programa é uma 
redução do programa anterior. 
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Capítulo 4 

Os programas de Matemática do Ensino 
Profissional em Portugal 

Alexandra Sofia Rodrigues, Instituto de Gouveia — Escola Profissional, 
alexsofiarod@gmail.com 

 

Em Portugal, desde a primeira medida de instituição de um ensino 
profissional público, a 19 de Abril de 1759, até à Reforma de Veiga 
Simão, a 25 de Julho de 1973, sucessivas reformas foram 
implementadas da iniciativa do regime político vigente. 
Especialmente a partir do liberalismo, as épocas de expansão 
tecnológica e industrial solicitaram ao sistema educativo um papel 
importante na preparação de técnicos qualificados que pudessem 
alimentar o crescimento económico. Neste capítulo iremos estudar 
a incidência da matemática nos currículos do ensino profissional 
que limitaremos às vertentes: agrícola, industrial, comercial, de 
serviço, etc., e do qual excluiremos o ensino artístico e o militar. 

A Aula do Comércio e as primeiras escolas profissionais 
(1759-1830) 

A primeira medida visando introduzir um tipo de ensino público 
focado numa formação técnica em Portugal foi tomada pelo 
Marquês de Pombal que criou a Aula do Comércio, cujos estatutos 
datam de 19 de Abril de 1759 (Carvalho, 2008). O objetivo desta 
nova instituição escolar, era promover a formação no que concerne 
ao conhecimento de algumas regras da contabilidade e a conversões 
entre pesos e moedas de Portugal e de outros países. Esta Aula 
destinava-se a alunos com mais de catorze anos, que soubessem ler, 
escrever e contar e tinha a duração de três anos, sendo dada 
preferência a filhos ou netos de homens de negócios aos quais era 
atribuído um subsídio. O programa preconizava o ensino das 
quatro operações aritméticas, quebrados, regra de três e outras, 
pesos em todas as praças do comércio, medidas, moedas, câmbios, 
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seguros, fretes, comissões, obrigações, escrituração dos livros por 
grosso e a retalho. 

Seguiram-se outras escolas centradas na formação de profissionais 
específicos: a Aula de Náutica em 1762 e a de Debuxo e Desenho em 
1779 no Porto, que se transformaram na Academia Real de Marinha e 
Comércio em 1803 (Santos, 1996) ou a Aula de Comércio da Corte criada 
no Rio de Janeiro em 1809 logo após a chegada de D. João VI1. 
Embora a formação profissional estivesse essencialmente 
concentrada nas corporações, o Estado começava a preocupar-se 
com a criação de escolas para a formação de aprendizes como 
observamos nas intenções de criação de grandes escolas associadas 
às fábricas de lanifícios de Portalegre, da Covilhã ou do Fundão2. 
Alguns industriais manifestavam a mesma preocupação, como 
vemos, por exemplo, no alvará3 referente a uma fábrica de lanifícios 
na Covilhã que menciona a existência de uma Escola de Fiação em 
Celorico da Beira. 

O início de um ensino técnico industrial, comercial e agrícola 
(1830-1880)  

A partir de meados dos anos 1830 a convicção de que a formação 
profissional deveria ser entregue a escolas especializadas que 
permitissem ao país ultrapassar o seu atraso em relação a outros 
países europeus começa a tornar-se realidade. Em 1834 foi retirada 
às corporações a responsabilidade da formação para profissões 
específicas, e no decreto de criação dos liceus de 18364 é dada 
ênfase aos “elementos científicos e técnicos indispensáveis aos usos 
da vida” (p. 136). O plano original incluía disciplinas procurando 
uma formação virada para as aplicações às artes e ofícios, e na 
Reforma de Costa Cabral em 1844 a Aula do Comércio passa a 
constituir a Secção Comercial do Liceu de Lisboa5 integrando-a na 
nova organização liceal da instrução secundária. 

Esta preocupação com uma formação profissional vai também 
estar presente nos decretos fundadores da Escola Politécnica em 
Lisboa, da Academia Politécnica do Porto (Gomes, 1996) da década 
de 1830. Também a proposta do ensino primário de Costa Cabral 

                                                
1 Gomes (1996) menciona ainda outras escolas profissionais. 
2 Alvarás de 29/3/1788 (http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt, 10/5/2014) e de 
3/6/1788 (http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/, 10/5/2014). 
3 Alvará de 19/8/1788 (http://www.iuslusitaniae.fcsh.unl.pt/, 10/5/2014). 
4 Diário do Governo, 275, 19/11/1836. 
5 Diário do Governo, 220, 28/9/1844. 
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(1844) incorpora um 2º grau dotado de uma formação 
profissionalizante como analisámos no capítulo 2. 

Vai ser durante a segunda metade do século XIX, num contexto de 
crescimento económico apoiado por políticas públicas 
desenvolvimentistas lideradas por Fontes Pereira de Melo (o 
fontismo), que se concretizou um plano de escolas públicas 
vocacionadas para a formação profissional. Assim, em finais de 
1852 é assinado um Decreto sobre o ensino técnico e industrial6, 
que se assume como o arranque de um processo que confere ao 
Estado um papel mais dinamizador e coordenador, com a 
finalidade de profissionalizar os homens das artes e ofícios (que 
soubessem ler e escrever e tivessem idade superior a 12 anos). Com 
este decreto, pretende-se responsabilizar o sistema de ensino 
estatal, considerando que haverá efeitos diretos no 
desenvolvimento da riqueza pública. 

Assim, é instituído o referido ensino em Lisboa e no Porto, criando 
o ensino industrial não-superior segmentado em três graus de 
ensino: elementar, secundário e complementar. A matemática 
estava presente no primeiro grau, designada por Aritmética, Álgebra e 
Geometria (cadeira lecionada a todos os cursos criados por este 
Decreto). No segundo grau era lecionada a cadeira de Geometria 
descritiva aplicada às artes e no terceiro grau, não havendo nenhuma 
cadeira de matemática, era lecionada Desenho, Mecânica Industrial, 
Química Aplicada, Economia e Legislação Industrial. 

Fontes Pereira de Melo organizará também o ensino agrícola em 
três níveis, distinguindo entre as quintas, as escolas regionais e o 
Instituto Agrícola em Lisboa7, que não incluem ensino de matemática. 

Os estabelecimentos de ensino técnico criados em Lisboa e no 
Porto receberam as designações de Instituto Industrial de Lisboa e de 
Escola Industrial do Porto. Os alunos poderiam ingressar nos cursos 
com a idade mínima de 12 anos desde que soubessem ler e 
escrever. Havia no entanto disparidades significativas relativamente 
aos cursos lecionados, sendo que no Porto no último ano, apenas 
se ensinava Química Aplicada. Estas diferenças só desapareceram em 
1865, como veremos. 

Não foram apenas entidades estatais que promoveram escolas 
profissionais8. Por exemplo, a Escola Industrial Portuense foi uma 

                                                
6 Diário do Governo, 3, 2/1/1853. 
7 Diário do Governo, 300, 20/12/1852. 
8 O leitor interessado pode consultar Costa (1990) ou Alves, Sousa, Morais e 
Araújo (2009). 
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iniciativa da Associação Industrial Portuense que pretendia contribuir 
para a formação industrial e tecnológica de indivíduos da classe 
industrial, com um leque abrangente de destinatários de diversas 
profissões (Costa, 1990). Iniciou a sua atividade com uma recepção 
e uma sessão festiva a 22 de Novembro de 1852, antes pois do 
decreto de Fontes Pereira de Melo. O ensino a ministrar nesta 
escola teria no seu currículo 14 cadeiras, das quais a 2ª era 
Aritmética, Álgebra e Geometria elementares e suas aplicações às artes e à 
indústria e a 3ª Geometria descritiva de Desenho linear aplicado às artes e à 
industria. Ambas eram consideradas preparatórias e auxiliares para 
qualquer das outras disciplinas que faziam parte do currículo. 
Assim, eram lecionadas entre o 1º e o 2º ano de diversos cursos9. 

Em 1865 o Ministro das Obras Públicas, João Crisóstomo de 
Abreu e Sousa regulamenta o currículo das escolas industriais 
existentes e pretende criar outras em Guimarães, Covilhã e 
Portalegre10. O decreto reorganiza o ensino em dois níveis, o Geral 
(comum a todas as artes, ofícios e profissões industriais, dito de 1º 
grau) e o Especial (para diferentes artes e ofícios, correspondente 
ao 2º grau). Determinava-se que no primeiro grau seriam lecionadas 
as disciplinas de Aritmética, Álgebra e Contabilidade e de Geometria 
Elementar e no segundo grau duas das disciplinas seriam Aritmética, 
Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho Linear e Geometria descritiva 
aplicada à indústria, Topografia e levantamento de plantas e Desenho de 
modelos e máquinas. Noutro decreto também publicado em 186511 
este ministro altera igualmente o ensino agrícola. Limitando-nos ao 
tema que nos interessa, a matemática elementar passa a fazer parte 
do ensino teórico do Instituto Geral de Agricultura. 

Em 187012 uniformiza-se o nome das duas instituições de formação 
profissional de Lisboa e Porto e o Instituto Industrial de Lisboa, 
passou a designar-se Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, e passou 
a incluir o Curso de Comércio que era ainda lecionado no Liceu de 
                                                
9 Curso de construtores de máquinas e caldeiras, Curso de serralheiro mecânico; 
Curso de forjadores de 1ª classe, Curso de carpinteiros construtores, curso de 
carpinteiros de moldes, curso de carpinteiros de carros, máquinas e instrumentos 
agrícolas, curso de construtores de motores, aparelhos e máquinas hidráulicas, 
curso de construtores de fornos, fornalhas chaminés e caloríficos, curso de 
contramestres de produtos químicos, curso de desenhadores industriais e curso de 
administradores e guarda-livros industriais. Apenas era lecionada a 2ª cadeira no 
curso de tintureiros e no curso de fabricantes de cores e vernizes para a pintura, e 
era apenas leccionada uma parte de cada uma das cadeiras no curso de fundidores 
e moldadores em metais e no curso de estampadores de estofos, oleados e papéis. 
10 Diário de Lisboa, 1, 2/1/1865. 
11 Diário de Lisboa, 1, 2/1/1865. 
12 Diário do Governo, 1, 3/1/1870. 
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Lisboa. O Instituto de Lisboa possuía dez cadeiras (subdivididas em 
disciplinas) sendo uma delas Aritmética, Álgebra, Geometria e 
Trigonometria. Na reorganização do ensino mantiveram-se os dois 
graus da reforma de 1865, desta feita designados por instrução 
industrial e ensino especial. As dificuldades do Tesouro Público 
Português impedem a abertura de escolas industriais noutros 
pontos do país (tal como tinha sido previsto na reforma de 1865), 
pelo que o ensino industrial se manteve circunscrito a Lisboa e 
Porto. Só no início de 1887 se estabelece o ensino comercial 
público no Porto13, incorporado no Instituto Industrial e Comercial do 
Porto. A estrutura dual dos institutos com secções industriais e 
comerciais será mantida até à reforma de 1911. 

A expansão do ensino profissional (1880-1890) 

Será na década de 1880 e sempre sob a tutela do Ministério das 
Obras Públicas que se expandirá o ensino profissional ao resto do 
país. Assim, no início de 1884, sendo ministro António Augusto de 
Aguiar, são criadas escolas industriais e de desenho industrial, nos 
locais do país onde existiam grandes centros de produção14. A 
primeira será na Covilhã e terá como objetivo um ensino 
eminentemente prático, adequado às necessidades das indústrias 
locais vocacionadas para a tinturaria. Na área da matemática era 
lecionada a cadeira de Aritmética, Geometria Elementar e Desenho 
Industrial (Henriques, 2003). O mesmo decreto cria mais oito 
escolas de Desenho Industrial (três em Lisboa, três no Porto, uma 
nas Caldas da Rainha e uma em Coimbra). 

Até ao fim da década o ensino profissional será gradualmente 
aperfeiçoado. Ainda em 1884 foi publicado um plano de 
organização do curso do comércio no Instituto Industrial e Comercial de 
Lisboa15, dividindo-o em 2 níveis: Curso elementar de comércio e 
Curso superior de comércio. Neste último eram lecionadas as 
cadeiras de Contabilidade geral e operações comerciais e Operações 
Financeiras. O Curso elementar tinha algumas disciplinas da cadeira 
de Contabilidade geral e operações comerciais.  

Três anos depois, em 1887, com Emídio Navarro nas Obras 
Públicas, é aprovado um plano curricular dos Institutos Industriais e 
Comerciais de Lisboa e do Porto16 que dividiu o ensino industrial em 

                                                
13 Diário do Governo, 34, 14/2/1887. 
14 Diário do Governo, 5, 7/1/1884. 
15 Diário do Governo, 57, 11/3/1884. 
16 Diário do Governo, 34, 12/2/1887. 
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elementar, preparatório e especial. Da mesma forma, dividiu o 
ensino comercial em elementar, preparatório e superior ou especial, 
com 28 cadeiras, das quais 25 comuns aos dois institutos. A 26ª 
podia ser lecionada no Porto e as 27ª e 28ª só poderiam ser 
lecionadas em Lisboa, cabendo ao Governo escolher as disciplinas 
que integravam cada curso, assim como elaborar o programa dessas 
disciplinas. Essa divisão das cadeiras por cursos foi feita ainda nesse 
ano17. Para os Cursos Industriais preconizava que se lecionasse 
Rudimentos de Matemática (no Curso elementar), Aritmética, Álgebra e 
Geometria sintética (no Curso preparatório) e nos Cursos especiais 
(Curso de condutor de obras públicas, Curso de condutor de minas, 
Curso de diretor de fábricas, Curso de construtor de máquinas e 
instrumentos de precisão, Curso de correios e telégrafos) 
Trigonometria plana, princípios de Geometria analítica, de Álgebra superior e 
de Cálculo infinitesimal. No Curso de desenhador, lecionava-se a 1ª e 
2ª parte da 6ª cadeira Trigonometria Plana e princípios de Geometria 
analítica e no Curso de mestre de obras ensinava-se apenas a parte 
de Trigonometria Plana. Os Cursos de mestre de artes mecânicas e 
Mestre de artes químicas não possuíam matemática no currículo. 

No que concerne aos cursos comerciais, era lecionada a cadeira 
Rudimentos de Matemática no Curso elementar de comércio, 
Aritmética, Álgebra e Geometria Sintética no Curso preparatório e 
Trigonometria plana, princípios da Geometria analítica, de Álgebra superior e 
de Cálculo infinitesimal no 2º ano do Curso superior de comércio. O 
Curso secundário de comércio, o Curso especial de cônsul e o 
Curso especial de verificador de alfândega não possuíam 
matemática no currículo. 

Segmentando o ensino técnico (1890-1911) 

Em 1890 inicia-se uma separação entre um tipo de escolas 
dedicadas a um ensino industrial e comercial e que se poderia 
designar de ensino secundário pois segue-se ao primário, e um 
outro mais avançado nas escolas de Lisboa e Porto que irá conduzir 
já na República a instituições de ensino superior. Essa distinção já 
ocorria desde há alguns anos no ensino agrícola. 

No início de 189018, por sugestão dos conselhos escolares dos 
institutos industriais e comerciais de Lisboa e do Porto, foram 
divididas em duas partes a 4ª cadeira (Aritmética, Álgebra e Geometria 

                                                
17 Diário do Governo, 214, 24/9/1887. 
18 Diário do Governo, 68, 26/3/1890. 
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Sintética) em Aritmética e Geometria Plana e Álgebra, Geometria no Espaço 
e Trigonometria Plana, e a 6ª cadeira (Trigonometria Plana, Princípios de 
Geometria Analítica, Álgebra Superior e Cálculo Infinitesimal) em 
Trigonometria Plana e Princípios de Geometria Analítica, Álgebra Superior e 
Cálculo Infinitesimal. 

Segundo Henriques (2003, pp. 221-2) no ano letivo 1890/91 foi 
lecionado no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, um curso 
especial de Trigonometria rectilínea (aprovado pela portaria de 15 de 
Outubro de 1890) com os conteúdos: linhas e relações 
trigonométricas, fórmulas trigonométricas, tábuas trigonométricas, 
resolução de triângulos e aplicações de trigonometria. Foram ainda 
aprovados os programas para diversas cadeiras do Instituto Industrial 
e Comercial do Porto. Analisando os programas homólogos dos dois 
institutos, podemos considerar que apesar das diferenças existentes, 
estes eram bastante homogéneos no que respeita aos conteúdos. 

Iniciando-se com a estadia de João Franco no Ministério das Obras 
Públicas em 1891 e continuando com os ministros que o sucederam 
proceder-se-á a uma reorganização global do ensino profissional. 
Acreditava-se então no papel do sistema educativo na formação de 
um povo, e na aposta de instruir a classe operária para fomentar o 
progresso social e económico do país. O processo inicia-se com a 
reforma do ensino agrícola19 que passa a incluir a disciplina de 
Aritmética, Geometria e Agrimensura no seu curso intermédio. A peça 
central é um decreto publicado no final de 189120 que segmentava o 
ensino industrial e comercial em dois sistemas21: as escolas 
industriais disseminadas pelo país destinadas a um ensino inicial e 
profissional de aprendizes — por sua vez subdivididas em 
completas, incompletas e elementares — e os institutos industriais e 
comerciais, estabelecimentos de ensino médio localizados em 
Lisboa e Porto. Esta reorganização engloba todo o sistema de 
ensino industrial e comercial, incluindo os institutos, os museus 
industriais e comerciais e as escolas industriais, pondo fim aos 
cursos elementares nos dois institutos. 

Nas escolas industriais o currículo fica organizado em três secções 
das quais apenas a primeira incluía uma disciplina que continha 
aritmética, geometria elementar e suas aplicações comerciais e 
industriais e física, química e história natural. Os institutos incluem 
duas disciplinas de matemática: Aritmética e Geometria Plana que 
                                                
19 Diário do Governo, 227, 9/10/1891. 
20 Diário do Governo, 227, 9/10/1891. 
21 Em rigor seriam três, pois o decreto inclui os Museus que não discutimos neste 
texto. 
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abrangia a álgebra, a geometria no espaço e a trigonometria plana 
(estes dois tópicos apenas para os cursos industriais) e Elementos de 
Cálculo Infinitesimal (acompanhada de geometria analítica e geometria 
descritiva apenas para os cursos industriais). Em 1893, Bernardino 
Machado regulamenta22 os cursos e programas previstos no 
diploma de 1891. Na maioria das escolas são lecionadas as 
disciplinas de Aritmética e Geometria, com exceção das escolas das 
Caldas da Rainha, Leiria, Peniche, Torres Novas e Faro, nas quais 
não é ministrada nenhuma disciplina de matemática. Na Escola 
Brotero em Coimbra as disciplinas acima referidas só são 
lecionadas aos alunos dos Cursos industriais de serralheiro 
mecânico, condutor de máquinas, fabricante de instrumentos de 
precisão, fundidor, cuteleiro, curtidor e tintureiro. A disciplina de 
Aritmética é ministrada durante dois anos e integra nos seus 
conteúdos a noção de grandeza, quantidade, numeração oral e 
escrita, sinais aritméticos, operações, quebrados e operações, 
sistema métrico, números complexos e potências, proporções e 
progressões. No segundo ano são lecionados logaritmos, regra de 
três e outras, regras de cálculos financeiros e equações de 1º grau a 
uma incógnita. Na disciplina de Geometria no primeiro ano são 
dadas linhas, medidas, distâncias, ângulos, circunferência e círculo, 
polígonos regulares e irregulares, áreas de figuras planas, círculo e 
elipse e cónicas. No segundo ano é tratada a geometria no espaço. 

Noutro Decreto23, João Ferreira Castello Branco, Secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, altera a distribuição das disciplinas 
nos Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto, unificando as 
duas disciplinas de matemática e separando-as da geometria 
descritiva. As disciplinas de matemáticas a ministrar são agora 1ª 
Álgebra e geometria. Noções fundamentais de geometria analítica e cálculo 
infinitesimal e 2ª Geometria descritiva e suas aplicações. Topografia. No 
mesmo decreto, podemos ler que nestes institutos deverá existir um 
Gabinete de Modelos e Instrumentos para o estudo prático de 
geometria descritiva e suas aplicações à topografia. Alterações 
posteriores de 190324 e 190525 não modificam a arquitetura das 
disciplinas de matemática. 

                                                
22 Diário do Governo, 226, 5/10/1893. 
23 Diário do Governo, 245, 28/10/1893. 
24 Incidiu sobre o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, Diário do Governo, 169, 
3/8/1903. 
25 Incidiu sobre o Instituto Industrial e Comercial do Porto, Diário do Governo, 282, 
13/12/1905. 



Ensino profissional 

107 

Esta segmentação no entanto não facilitava o percurso dos alunos 
que pretendessem transitar de cursos mais elementares para outros 
mais avançados e a transformação da Escola Primária Superior 
Rodrigues Sampaio em Lisboa em Escola Técnica Preparatória do acesso 
aos institutos industriais em 1892 tenta casuisticamente colmatar 
esse problema26. O currículo desta escola passa a incluir uma 
formação generalista da qual faz parte a “matemática elementar, 
compreendendo a aritmética, a álgebra, a geometria e a 
trigonometria retilínea, ensinada por processos práticos e por 
demonstrações da sua aplicação às operações mais usuais do 
comércio e da indústria” (Carvalho, 2008, p. 695). O problema é 
abordado de um modo mais consistente em 1897 com Augusto 
José da Cunha no Ministério. Na nova recomposição dos cursos 
das escolas industriais é criada uma disciplina de Aritmética e 
geometria com dois anos27 e seis meses depois é a vez do Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa28 mas neste as disciplinas de 
matemática não são alteradas. As escolas elementares de comércio 
em Lisboa e no Porto são reorganizadas29 e uma das disciplinas 
inclui a aritmética prática e rudimentos de geometria 
acompanhados de elementos de ciências físico-químicas e naturais. 

O ensino profissional mais elementar foi objeto de uma 
reestruturação em 190130. Esta incidiu nas escolas de desenho 
industrial, escolas industriais, escolas preparatórias e escolas 
elementares de comércio. Boa parte dos cursos incluía a cadeira de 
Aritmética e Geometria, à exceção das escolas de desenho industrial 
que não tinham matemática nos seus programas. 

O ensino profissional e o ensino superior (1911-1947) 

Embora as escolas politécnicas criadas no início do século XIX 
procurassem responder a necessidades específicas de formação de 
profissionais elas rapidamente se converteram nas escolas de 
formação superior em Lisboa e no Porto concorrendo nas suas 
áreas com a Universidade de Coimbra. A partir de 1890, como 
vimos, assistimos a uma repetição deste movimento de criação de 
escolas técnicas de índole superior, desta vez a partir das próprias 
escolas profissionais e que culminará em 1911 com a criação de 

                                                
26 Diário do Governo, 212, 20/9/1892. 
27 Diário do Governo, 283, 15/12/1897. O Regulamento está no Diário do Governo, 
283, 15/12/1897. 
28 Diário do Governo, 150, 12/7/1898. 
29 Diário do Governo, 283, 15/12/1897. 
30 Diário do Governo, 295, 30/12/1901. 
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novas escolas superiores que em 1930 se converterão mesmo numa 
nova universidade. 

Assim, após a implantação da República em 1910 o Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa é desdobrado em duas escolas, o 
Instituto Superior Técnico e o Instituto Superior do Comércio, separando o 
ensino superior do ensino médio31. O âmbito deste trabalho exclui 
o ensino superior, pelo que não abordaremos aqui a evolução 
destes dois institutos, concentrando-nos apenas nos graus 
anteriores. 

Três anos mais tarde, e após alguns episódios atribulados (Carvalho, 
2008), a Secção Secundária do antigo Instituto Industrial e Comercial de 
Lisboa transfere-se para a Escola Industrial Marquês de Pombal32. O 
currículo tinha um elenco de 17 cadeiras, das quais as duas 
primeiras eram de matemática, com a designação 1ª - Álgebra 
superior. Geometria analítica. Cálculo infinitesimal e 2ª - Geometria descritiva 
e suas aplicações. Topografia. Para além disso, na Escola Marquês de 
Pombal eram professadas no primeiro ano de todos os cursos a 
disciplina de Álgebra, geometria no espaço, trigonometria rectilínea. Nos 
Cursos de eletrotecnia, máquinas e minas, a primeira cadeira fazia 
parte do currículo do 2º ano e a 2ª cadeira era lecionada no 3º ano. 
No curso de construção civil, ambas as cadeiras eram lecionadas no 
2º ano. No Curso de telégrafos, no segundo ano era lecionada a 1ª 
cadeira e no terceiro ano, uma parte da segunda cadeira – que 
correspondia à Topografia. No Curso secundário de comércio as 
cadeiras de matemática não faziam parte do currículo a partir do 
segundo ano. Esta situação teve vida curta e em 1914 é criada a 
Escola de Construções, Indústria e Comércio33. Esta escola divide-se então 
na Secção Industrial e na Secção Comercial, e o ensino 
compreende, além do ensino preparatório, alguns cursos de 
especialização que foram substituir os Cursos Secundários do 
antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. O elenco do 
programa dos cursos era composto por 24 cadeiras, entre as quais a 
primeira e a quinta eram de matemática. Ambas estavam divididas 
em duas partes que respeitam a divisão que já vinha de trás. No que 
concerne à primeira cadeira: 1ª Parte - Álgebra elementar. Geometria no 
espaço. Trigonometria rectilínea. e 2ª Parte - Álgebra superior. Geometria 
analítica. Elementos de cálculo infinitesimal. No que respeita à quinta 
cadeira tínhamos: 1ª Parte – Geometria descritiva e suas aplicações. e 2ª 

                                                
31 Em simultâneo criam-se duas universidades em Lisboa e Porto quebrando o 
monopólio da Universidade de Coimbra. 
32 Diário do Governo, 196, 22/8/1913, p. 3.139. 
33 Decreto n.º 1.009, Diário do Governo, 217, 19/11/1914, pp. 1.260-72. 



Ensino profissional 

109 

Parte – Topografia. O elenco curricular dos cursos preparatórios 
continha apenas a primeira parte da primeira cadeira. Os Cursos de 
construção civil, mecânico-eléctrico e minas tinham no primeiro 
ano o currículo completo das cadeiras de matemática, sendo 
lecionada a segunda parte da primeira cadeira e a quinta cadeira na 
totalidade. No Curso de indústrias químicas apenas era lecionada a 
2ª parte da 1ª cadeia durante o primeiro ano. Por sua vez o Curso 
de comércio não tinha matemática no currículo. 

Numa sistematização promulgada em 191634 clarifica-se que o 
ensino técnico elementar compreende: escolas de desenho 
industrial, escolas industriais, escolas industriais-comerciais, escolas 
preparatórias, escolas elementares de comércio e escolas de arte 
aplicada. Exceptuando as de desenho e arte aplicada que não 
continham matemática, as restantes incluíam um curso de 
aritmética e geometria de dois anos na maior parte dos cursos35. 

A estas restruturações faltava, no entanto, uma visão de conjunto 
do sistema que fora entretanto desenvolvido. Será João Azevedo 
Neves, Secretário de Estado do Comércio durante o regime de 
Sidónio Pais, que apresenta em 191836 uma perspetiva global do 
ensino profissional pioneira em Portugal. A organização e 
abrangência deste diploma vão estabelecer uma trajetória para o 
ensino técnico propondo estratégias para disseminar este tipo de 
ensino em Portugal, integrando-o no espírito popular e 
estabelecendo estratégias para atrair à escola jovens e adultos já 
empregados na indústria e no comércio, e serão um modelo a 
seguir até ao 25 de Abril de 1974 (Carvalho, 2008). 

Nesta reforma, o investimento no ensino técnico e industrial é 
visível em quatro dimensões de formação. Em primeiro lugar a 
Formação para as artes e indústrias regionais, prevendo a criação de 
escolas de artes e ofícios nos focos mais importantes do país e 
privilegiando um ensino predominantemente prático para alunos de 
todas as idades, incluindo os analfabetos. Numa segunda dimensão 
a Formação de operários, que também é ministrada nas escolas de artes 
e ofícios. Esta poderá acontecer de forma gradual, com a admissão 
de alunos menores de 13 anos que tenham feito o exame 
complementar de instrução primária e a formação de operários 
feitos, que pretendem aperfeiçoar-se na sua profissão. Este ensino 

                                                
34 Decreto n.º 2.609-E, Diário do Governo, 179, 4/9/1916, pp. 848-E-BBB. 
35 O curso preparatório em Lisboa de acesso à Escola de Construções, Indústria e 
Comércio de Lisboa tinha quatro anos; o equivalente no Porto tinha três; os cursos 
elementares de comércio tinham um ano. 
36 Decreto n.º 5.029, Diário do Governo, 263, 5/12/1918, pp. 2.067-112. 



Alexandra Sofia Rodrigues 

 

110 

está dividido em três graus: preliminar, geral e complementar. No 
primeiro ano destes cursos são ensinadas algumas noções de 
aritmética e geometria, que são desenvolvidas nos quatro anos 
seguintes. Posteriormente, os alunos iniciam cursos de 
especialização, com a duração de mais dois anos. A terceira 
tipologia de formação prende-se com o Ensino de auxiliares de 
engenheiros, chefes de indústria e condutores de trabalho, numa escola 
preparatória, com cursos de 4 anos. O objetivo desta escola é 
preparar os alunos para o ingresso nos institutos comerciais e 
industriais superiores. A última dimensão de formação prevista 
neste decreto, prende-se com a Formação de engenheiros a nível superior, 
que sai do âmbito dos objetivos deste capítulo. 

No que respeita ao ensino técnico comercial, João Azevedo das 
Neves prevê a sua existência para a formação de empregados do 
comércio e de acordo com a localização do estabelecimento 
comercial, mantendo a estrutura curricular com um caráter 
elementar. Nestes cursos serão ministradas noções de aritmética. 
Para a implementação desta tipologia de ensino por todo o país irá 
recorrer-se aos professores de instrução primária, para ministrarem 
a Aula Comercial. O ensino comercial completo abrange o 3º grau 
elementar, médio e superior, sendo o ensino médio ministrado nos 
Institutos Comerciais. 

O Decreto de João Azevedo Neves transforma a Secção Industrial 
da Escola de Construções, Indústria e Comércio de Lisboa no 
Instituto Industrial de Lisboa37, a sua Secção Comercial no Instituto 
Comercial de Lisboa38, a Secção Industrial do Instituto Industrial e 
Comercial do Porto no Instituto Industrial do Porto39 e a sua Secção 
Comercial no Instituto Comercial do Porto40. Foram profundas as 
alterações nos programas indicados nestes decretos, diminuindo 
para uma o número de cadeiras de matemática no Curso geral, 
dividida em duas partes: 1ª Parte – Matemáticas elementares e 2ª Parte 
– Matemáticas Gerais. A organização dos cursos era a seguinte: nos 
institutos industriais era dada a primeira cadeira no curso geral, 
dividida pelo 1º e 2º ano, e os cursos especializados de construção 
civil, minas e electrotecnia era ministrada a disciplina de Geometria 
                                                
37 Regulamentado pelo Decreto n.º 5.100, Diário de Governo, 10, 15/1/1919, pp. 89-
104. 
38 Regulamentado pelo Decreto n.º 5.162, Diário de Governo, 33, 18/2/1919, pp. 
223-33. 
39 Regulamentado pelo Decreto n.º 6.099, Diário de Governo, 186, 15/9/1919, pp. 
1.963-74. 
40 Regulamentado pelo Decreto n.º 7.073, Diário de Governo, 219, 29/10/1920, pp. 
1.481-95. 
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descritiva e suas aplicações. Topografia. No Curso de máquinas apenas 
era lecionada a primeira parte da disciplina Geometria Descritiva e suas 
aplicações e o Curso especializados de industrias químicas não tinha 
matemática. Nos institutos comerciais a estrutura era semelhante, 
sendo lecionada a 1ª cadeira nos dois primeiros anos do Curso geral 
não fazendo a matemática parte do currículo do Curso médio de 
comércio (que era o único curso lecionado). 

O regime proposto por João Azevedo Neves vai-se manter até 
1930 com pequenas alterações. A primeira ocorre em 1921 com  a 
criação do Instituto Industrial e Comercial de Coimbra41 que terá duas 
secções, a Industrial e a Comercial e lecionará os cursos de 
construção civil e obras públicas, máquinas, electrotecnia e o curso 
médio de comércio. Em 1923 passa a incluir também Cursos 
especiais de indústrias químicas e minas e o Curso elementar de 
construção civil como curso especializado. Este têm nos programas 
do primeiro ano (respetivamente), Elementos de Mecânica Racional e 
Geometria descritiva e suas aplicações. Este Instituto apenas existiu 
durante 5 anos, sendo extinto em 1926. 

Em 1924, o Instituto Industrial e o Instituto Comercial do Porto 
reúnem-se num só estabelecimento deixando para 1925 a 
organização dos cursos42. No primeiro e no segundo ano do Curso 
geral industrial e do Curso geral comercial são lecionadas, 
respetivamente a 1ª e 2ª parte da primeira cadeira, designadas por 
Matemáticas elementares e Matemáticas gerais. Nos cursos especializados 
a estrutura curricular é variada: no Curso de construções civis e 
obras públicas, no curso de máquinas e no curso de electrotecnia 
faz parte do currículo do primeiro ano Geometria descritiva e suas 
aplicações. No Curso de minas é lecionada no primeiro ano Elementos 
de mecânica racional. Não existe matemática no Curso de indústrias 
químicas, nem no Curso médio de comércio, sendo que neste 
último apenas se leciona Cálculo comercial e Cálculo financeiro. Uma 
terceira alteração incide sobre o Curso Elementar de Comércio que 
conhece algumas mudanças em 192643. 

Durante a Iª República (entre 1910 e 1926) o número de alunos no 
ensino técnico e industrial duplicou em Portugal, passando de um 
total de 7.153 alunos (divididos pelas escolas elementares de ensino 
industrial e comercial, os Institutos Comerciais e Industriais e as 
Escolas de Ensino Agrícola) para 14.714 alunos (divididos pelos 
                                                
41 Decreto n.º 7.869, Diário de Governo, 245, 5/12/1921, pp. 1.451-3. 
42 Decreto n.º 11.364, Diário de Governo, 271, 18/12/1921, pp. .1.846-8. 
43 Lei n.º 1.822, Diário de Governo, 220, 14/10/1925, pp. 1.287-8; programas no 
Decreto n.º 11.490, Diário de Governo, 49, 9/3/1926, pp. 204-11. 
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Institutos Comerciais e Industriais, Institutos Superiores do 
Comércio, pelo Instituto Superior Técnico e pelas Escolas de 
Ensino Agrícola) (Carvalho, 2008). 

Durante os primeiros vinte anos da Ditadura que vigorou entre 
1926 e 1974 poucas alterações foram introduzidas no ensino 
profissional. Por exemplo, a reforma de 193144, levada a cabo pelo 
Ministro Gustavo Cordeiro Ramos, veio introduzir alterações no 
ensino industrial e comercial, mas, prestando homenagem à 
reforma de 1918, não pretende realizar alterações de fundo, mas 
antes simplificar o sistema (alterando o tipo de ensino e designando 
as escolas como técnico-profissionais) e dar coerência a uma 
legislação que com o correr dos anos se tinha tornado dispersa. Foi 
feita uma reestruturação dos programas e da denominação dos 
cursos, para tornar mais claro qual a categoria dos técnicos que 
concluíam o curso no ensino técnico, havendo uma perca de 
autonomia pedagógica por parte das escolas cuja tendência havia 
sido iniciada com a reforma de Azevedo Neves. Foram também 
alteradas as designações genéricas das cadeiras e reconheceu-se 
indispensável fixar no regulamento do ensino técnico médio os 
programas respetivos, obedecendo a um plano uniforme, por forma 
a facilitar a homogeneização deste sistema de ensino. Para o ensino 
médio comercial foram determinadas 18 cadeiras, das quais as duas 
primeiras são de matemática, sob a designação de Matemática, 1º ano 
e Matemática, 2º ano, havendo aulas teóricas e práticas de ambas as 
cadeiras. No Curso de contabilista estas cadeiras seriam lecionadas 
no 1º e 2º ano, obedecendo a um programa publicado pelo 
Governo. Para o ensino médio industrial foram aprovadas 26 
cadeiras, sendo a primeira Matemática (2 anos), à semelhança do 
ensino comercial esta cadeira seria ministrada em aulas teóricas e 
práticas. Em todos os cursos (Curso de máquinas e electrónica, no 
Curso de construções, obras públicas e minas e Curso de química 
laboratorial) seria lecionada a cadeira de Matemática no primeiro e 
segundo ano. A formação de regentes agrícolas45 teria lugar em 
Coimbra, Santarém e Évora onde estavam localizados os liceus 
nacionais agrícolas. Estes cursos tinham a duração de sete anos e 
incluíam a disciplina de Matemática, lecionada entre o primeiro e o 
quinto ano e com um programa equivalente ao dos liceus. 

                                                
44 Decreto n.º 20.328, Diário de Governo, 218, 21/9/1931, pp. 2.069-85. 
45 Decreto n.º 19.908, Diário do Governo, 140, 19/06/1931, pp. 1.179-206. 
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O ensino profissional e o pós-guerra (1947-1968) 

Entre 1926 e 1940 voltou a duplicar o número de alunos que 
frequentava o ensino técnico em Portugal. No pós-guerra, com 
Pires de Lima, será implementada uma grande reforma do ensino 
técnico, longamente preparada pelo regime de modo a responder 
aos novos desafios económicos e tecnológicos que se colocavam. 

O primeiro passo foi a nomeação da Comissão da Reforma do 
Ensino Técnico, a 29 de Julho de 194146. Esta Comissão, presidida 
por Leite Pinto (1902-2000), redigiu um relatório publicado em 
1941 onde é feito um balanço ao ensino técnico existente, 
apontando soluções que integrem uma reforma. Propõe-se um 
ensino profissional elementar que pressuponha uma formação de 
carácter genérico, permitindo a posterior integração dos alunos no 
ensino industrial ou comercial. O Relatório destaca o Ensino de 
Aperfeiçoamento, principalmente noturno, próprio de grandes 
centros com elevada densidade industrial ou mercantil (organizado 
da mesma forma que os cursos diurnos) e é frequentado 
principalmente por ativos empregados que pretendem melhorar as 
suas qualificações. Até à data, este tipo de ensino teria sido 
ministrado por empresas, não regulado pela administração central, 
apresentando o relatório como exemplos a Companhia Portuguesa 
dos Caminhos de Ferro, a Companhia Reunida de Gás e 
Eletricidade, a Federação Nacional das Indústrias e Moagem e o 
Sindicato Nacional dos Empregados das Companhias de Seguros. 

Ainda no âmbito do ensino profissional elementar, o Relatório 
identifica o Ensino de Formação, que funciona a nível diurno, com 
conteúdos genéricos, sem propósito de especialização precoce e 
com a duração de 1 a 2 anos. 

Por sua vez, o ensino de 2º grau ou complementar era ministrado 
nas escolas industriais e comerciais e incluía além do ensino prático 
e dos princípios científicos inerentes ao exercício de uma profissão, 
um estágio que deveria acontecer nas empresas. A Comissão 
propõe a criação de novos cursos industriais de relojoeiro, 
electromecânico de precisão, óptico, radioelectricista, 
radiotelegrafista, ajudante de laboratório biológico e ajudante de 
farmácia. A maior parte destes cursos tem a duração de três anos. 

Para os Cursos Comerciais é sugerido apenas a existência de um 
único curso, designado por Curso geral de comércio e que assegure 

                                                
46 Decreto n.º 31.431, Diário do Governo, 174, 29/07/1941, pp. 677-9. 
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um saber profissional sólido, permitindo aos formandos a tomada 
de decisões de âmbito profissional em consciência. 

A Lei que estabelece as bases do ensino profissional industrial e 
comercial47 vai seguir de perto as recomendações da Comissão e 
determina dois graus para o ensino técnico profissional, industrial e 
comercial. No 1º grau (com a duração de 2 anos) existe um ciclo 
preparatório e de aprendizagem geral, e no 2º grau são lecionados 
cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento profissional (com a 
duração máxima de 4 anos). A reforma aumenta o grau de 
consistência entre as escolas, proporcionando um modelo adaptável 
aos diversos cursos, mas ao mesmo tempo razoavelmente uniforme 
no país. Uma das suas grandes inovações é a instituição de um Ciclo 
Preparatório do Ensino Técnico, gerido pela administração central, que 
se propunha fornecer uma formação generalista aos alunos logo 
após a escola primária. Este ciclo, com grandes afinidades com o 1º 
ciclo liceal (o programa de matemática é muito semelhante), 
retardava de facto a formação profissional mais específica) (Sousa, 
2013). O ensino elementar agrícola era ministrado de forma 
sazonal, utilizando as épocas mais convenientes e tinha como 
objetivo dotar os trabalhadores do campo de conhecimentos gerais 
e noções técnicas relativas à agricultura, silvicultura e à pecuária. O 
ensino médio agrícola destina-se à preparação de regentes agrícolas 
e terá uma duração não-superior a cinco anos, e será ministrado nas 
escolas práticas de agricultura. 

O Regulamento dos Institutos Industriais48 prevê um conjunto de 37 
cadeiras, das quais a 1ª é designada por Matemática (2 anos). Esta 
cadeira é lecionada em todos os cursos do Instituto, dividida pelos 
primeiros dois anos dos cursos (Curso de electrotecnia e máquinas, 
Curso de construções civis e minas e Curso de química laboratorial 
e industrial). Um ano depois, o regulamento dos Institutos Comerciais 
é publicado49, e o currículo perfaz um total de 18 cadeiras, das quais 
a primeira é Matemática. Esta cadeira é lecionada no primeiro ano 
dos três cursos propostos (Curso de contabilista, Curso de perito 
aduaneiro e Curso de correspondente em línguas estrangeiras). 

Nos vinte anos que se seguiram houve diversas alterações pontuais 
à reforma de Pires de Lima, nomeadamente no que respeita à 

                                                
47 Lei n.º 2.025, Diário de Governo, 137, 19/6/1947, pp. 571-8 com o Estatuto do 
Ensino Industrial e Profissional, Decreto n.º 37.029, Diário de Governo, 198, 
28/8/1948, pp. 844-911. 
48 Decreto n.º 38.032, Diário de Governo, 224, 4/11/1950, pp. 983-1103. 
49 Decreto n.º 38.231, Diário de Governo, 79, 23/4/1951, pp. 271-90. 
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criação de novos cursos profissionais50, mas que não alteram 
significativamente a estrutura existente. Nos anos 60 aumenta a 
procura de diplomados dos institutos pelo mercado de trabalho, 
sendo que consequentemente, em 3 Agosto de 1964 é criado o 
ensino noturno para trabalhadores e em 1965 reabre o Instituto 
Industrial de Coimbra (que só tinha estado em funcionamento entre 
1921 e 1926). Mais tarde, programas das cadeiras, laboratórios e 
trabalhos gráficos que compõem os cursos dos institutos 
comerciais, são publicados a 25 de Janeiro de 1968. 

Reforçando a formação generalista no ensino profissional 
(1968-1974) 

Em 1967, o Ministro da Educação Nacional Galvão Teles cria o 
Ciclo Preparatório do Ensino Secundário com o objetivo de alargar a 
formação básica e atrasar o processo de decisão da criança que teria 
aos 12 anos que optar por uma das duas vias de ensino, o ensino 
liceal e o técnico. Este novo ciclo com a duração de 2 anos fundiu 
num só o 1º ciclo do ensino liceal e o ciclo preparatório do ensino 
técnico e é discutido no capítulo 2 deste livro. Esta alteração 
estrutural vai provocar a gradual alteração dos planos curriculares 
dos liceus e das técnicas a partir do ano letivo de 1970/71. 

No ensino profissional, esta reforma vai alterar profundamente a 
Lei de Pires de Lima. Em 1970 são criados Cursos Gerais com a 
duração uniforme de 3 anos que substituem os cursos de 
aprendizagem e aperfeiçoamento anteriores (existem cursos 
equivalentes noturnos com a duração de 4 anos). Visa-se uma 
formação tecnológica básica, mas proporcionando uma formação 
equivalente ao curso geral dos liceus que terminava no que constitui 
hoje o 9º ano de escolaridade. Esta medida pretendia corrigir o 
início prematuro de uma formação profissional, sem o apoios de 
um nível de cultura geral mínimo e necessário ao exercício de uma 
profissão e simultaneamente corrigir as graves assimetrias que se 
verificavam nas oportunidades de acesso ao sistema liceal ou ao 
sistema de formação profissional (Ensino Secundário Técnico, 
Cursos Gerais, Cursos Complementares, 1973). 

Em 1971 experimenta-se em escolas da Covilhã, de Braga e de 
Guimarães cursos que permitissem a continuação dos estudos para 
além destes cursos gerais permitindo o acesso ao ensino politécnico 
e em 1973/74 abrem em todo o país Cursos Complementares do Ensino 
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Secundário Técnico com a duração de dois anos que davam acesso ao 
ensino superior (os cursos noturnos equivalentes tinham a duração 
de 3 anos). Os alunos do ensino técnico passavam pois a poder 
seguir um percurso escolar até ao ensino universitário equivalente 
ao dos do ensino liceal. 

Nos planos de estudo publicados na sequência desta reforma foi 
dada muita importância à disciplina de matemática, que integrava 
todos os Cursos Gerais. Os programas para os Cursos Gerais 
incorporavam as abordagens da Matemática Moderna e tinham 
estado em experiência desde 1967 (Matos, 1989). Porém a sua 
integração na tradição das escolas técnicas não foi pacífica (Matos, 
Novaes e Gabriel, 2009) e diversas circulares dão conta das 
dificuldades de concretização dos programas51. 

Na maioria dos cursos complementares, a Matemática era uma 
disciplina de caráter obrigatório, lecionada durante os dois anos, à 
exceção dos cursos complementares diurnos de artes de tecidos e 
de fotografia/cinema/televisão, nos quais é facultativa e dos cursos 
complementares de secretariado/relações públicas e artes gráficas, 
que não tinham matemática no currículo. Foram apresentados 
novos programas em 197352 acompanhados de livros de texto 
específicos. Embora estes programas tivessem muitas semelhanças 
com os programas dos Curso Complementar dos liceus, estabelecia 
diferenças importantes. A análise (ao invés da lógica) era abordada 
logo no início do curso. Assim, contrariamente aos programas dos 
liceus, o estudo das funções adquiria desde cedo uma autonomia 
em relação à álgebra e à lógica. 
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