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                    A propósito de dois artigos nos Eixos de Opinião… 

 

Se e só se… 

O José Carlos Pereira deixou aqui, há dias, um relato muito vivido dos esforços quase desesperados que fez 

para resolver um problema radicalmente imbecil proposto num programa de televisão, provavelmente 

igualmente imbecil. 

No fim, como é natural, expressou um enorme desanimo deixando mesmo escapar uma dúvida, embora com 

humor, sobre o interesse da Matemática. 

Pois, e para que não fiquem dúvidas no espírito dos nossos leitores, e porque penso que conhecimentos da 

disciplina são, nos tempos que aí vêm, condições de sobrevivência das nossas sociedades, resolvi relembrar 

um texto de um dos nossos maiores…  

 

                                                        Francisco Gomes Teixeira 

 

Todos os filósofos exaltam o poder das Matemáticas, todos os homens as aplicam mais ou menos e nenhuma pessoa culta duvida actualmente da 

sua grande importância.  

 

Ciências de símbolos e imagens, em que se considera a ordem e a medida, são, todavia, tão apropriadas ao estudo das realidades, que, na 

Antiguidade, Hipócrates, o famoso médico grego, aconselhava seu filho a estudá-las, a fim de preparar o espírito para os assuntos da Medicina, e, 

modernamente, Darwin, o célebre naturalista, lastimando não as conhecer profundamente, dizia que estas ciências parecem dar aos que as 

conhecem um sentido suplementar. Têm inumeráveis aplicações na vida social e, por isso, Bonaparte entendia que ao seu avanço e aperfeiçoamento 

está ligada a prosperidade do Estado. São as chaves que abrem o estudo da Natureza; os moldes em que assenta a Física; as asas nas quais o 

homem se eleva da Terra, prisão do seu corpo, ao estudo dos movimentos dos corpos que povoam o Céu.  

 

São a melhor base da educação do espírito, que habituam a raciocinar com rigor, a exprimir com precisão e clareza o pensamento, a manter uma 

atenção prolongada e a abstrair, no estudo de qualquer questão, o que não é essencial, considerando para assim dizer o seu esqueleto, que depois 

se reveste e completa.  

 

São ainda, sob o ponto de vista moral, um elemento importante na educação do homem, levando-o a procurar a verdade, a ter opinião própria sobre 

os assuntos que estuda e a não aceitar, sem exame, a opinião dos outros sobre assuntos em que pretende ser esclarecido.  

 

São enfim, pela sua forma lógica perfeita e pela precisão e limitação das bases em que assentam, as ciências mais apropriadas à análise psicológica 

do espírito humano.  

 



 
Intersecções 
 

 

A Daniela Gonçalves publicou mais um excelente artigo onde aborda, com coragem, um tema muito 

importante: avaliação de desempenho dos professores. 

 

Acho tão importante que resolvi reforçar sugerindo uma avaliação baseada no mérito, que premeie e 

enalteça os professores de maior qualidade, que mais sabem, mais se dedicam, melhor transmitem e 

comunicam, mais interessam e, por isso, melhores resultados obtém para os seus alunos e que detete os 

professores com mais dificuldades procurando formas de os fazer crescer como docentes e como pessoas.  

 

Pode ser muito difícil de implementar, mas é neste sentido que acho que deviam ser concentrados os 

esforços.  

 

E os benefícios seriam imensos: mudaria radicalmente o ambiente nas escolas, onde a inveja seria substituída 

pela emulação, promoveria o sistema educativo, engrandeceria a imagem dos professores na sociedade e 

traria enormes ganhos para alunos, professores, para os pais e a sociedade em geral.  

 

E se vamos precisar de um bom sistema educativo!... transcrevo um pequeno extrato da entrevista que o 

ministro da Tecnologia de Israel deu, recentemente, ao jornal Observador (pode ler aqui): 

   

Da sua experiência, quais são os três principais conselhos que tem a dar a Portugal? 

 

Primeiro, apoiar a próxima geração com muita, muita educação. Como disse, uma das minhas prioridades 

foi a colaboração com outros países, mas antes disto, a prioridade número um foi a educação………Jovens 

qualificados são o futuro de Israel. Por isso, educação, educação, educação…  

 

E cuidado com as reivindicações “tipo CGTP”!…  

 

Relembrando a imagem feliz de um dos maiores economistas portugueses, o que pensaria, caro leitor/a, da 

massa associativa de um clube de futebol que fosse para a porta do estádio exigir salários iguais para todos 

os jogadores, menos treinos, treinos menos exigentes, mais tempo de descanso para os jogadores…?!  

 

A massa associativa estaria………………… e a ação conduziria ao ……………….. (deixo espaço para o leitor/a 

preencher). 

 

 
 

 

https://observador.pt/especiais/ministro-da-tecnologia-de-israel-as-proximas-guerras-do-mundo-vao-ser-ciberguerras-precisamos-de-nos-proteger/

