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Resumo:
No século XIX a disciplina de Matemática interessava apenas a uns poucos profissionais e não era
uma disciplina importante no currículo escolar; as disciplinas de Latim e Grego eram as disciplinas
em que se baseava o acesso ao Ensino Superior. No século XX a disciplina de Matemática passou
a ser uma (e às vezes a única) disciplina alvo de avaliação no final do Ensino Secundário com vista
ao acesso ao Ensino Superior. Mas a taxa de insucesso tem sido entendida como excessiva o que
leva a que muitos considerem que talvez devessem ser outras disciplinas, que "preparam"
melhor os estudantes para a vida, a servir de avaliadores das capacidades dos alunos. Qual será
a importância futura da Matemática? Será uma área usada realmente apenas por setores muito
especializados ou uma disciplina utilizada por profissionais de muitas áreas e pela generalidade
dos cidadãos. Nesta conferência far-se-á um exercício de futurologia neste tema.
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