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Tendo a matemática e a geometria como propedêutica à aprendizagem da filosofia, Platão escreveu 

a famosa advertência na entrada de sua Academia: “Quem não é geômetra não entre!”. Os pitagóricos, por 

sua vez, foram os primeiros a pensarem o Demiurgo como um geômetra. Portanto, Platão queria aproximar 

o filósofo do Demiurgo (Demiurgo que os filósofos da Patrística traduziriam pelo Deus da cristandade). 

Por sua vez, Nietzsche (em seu amor e ódio ao platonismo) escreveu em seu clássico livro Assim Falou 

Zaratrusta: “Eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar” (NIETZSCHE, 1883-85, p. 58). 

Qual é a relação entre o Deus geômetra (pitagórico-platônico) e o Deus dançarino (nietzschiano)? 

Talvez uma segunda sentença de Nietzsche em sua obra Crepúsculo dos Ídolos nos ajude a traçar 

esse paralelo: “Temo que não vamos desembaraçar-nos de Deus porque continuamos a acreditar na 

gramática” (NIETZSCHE, 1888, p. 38). Uma das cenas mais significativas de Blade Runner (o filme de 

Ridley Scott baseado no livro de Phillip K. Dick) é quando o personagem de Harrison Ford se utiliza do 

teste Voight-Kampff para detectar um replicante (que é uma versão fictícia do teste de Turing). O replicante 

está “preso” ao conjunto de regras da gramática (e é esse estado de prisioneiro da sintaxe que o diferencia 

dos humanos). 

O cérebro humano, portanto, é tanto uma máquina (que funciona como um computador) quanto uma 

anti-máquina (que é capaz de entender piadas, metáforas e figuras de linguagem, assim como produzir 

poesia e “dançar” livremente). O teste Voight-Kampff “pegava” o replicante pela sua incapacidade de 

funcionar como uma “anti-máquina”. É aí que o humano (que na narrativa judaica-cristã-islâmica é a 

imagem da própria divindade) difere do não-humano. Platão entendia a filosofia como a aproximação 

humana da divindade. 

É o que caracteriza a nossa centelha divina: a capacidade de não sermos apenas geômetras que 

computam, mas também dançarinos que poetizam e transcendem a mera gramática decodificadora das 

nossas experiências. A verdadeira matemática divina é aquela que sabe dançar. É o ponto do livro de 

Hofstadter, vencedor do Prêmio Pulitzer, Gödel, Escher, Bach. O computador é burro e a verdadeira 

inteligência matemática não é de natureza computacional. 

A arte de improvisar uma nova linguagem, e relativizar uma linguagem formal corrente qualquer, 

tornando-a apenas uma metáfora dentro de um novo conjunto de princípios, é como a arte da dança, onde 

a técnica serve ao potencial da criação humana (e não o contrário). É o espaço entre o que fala e o que cala 

(o movimento inesperado – o clinâmen do movimento atômico dos epicuristas) – de onde nasce a poesia 



Rocha                                                                CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (02): 2602.1-2, 2018 

2602.2 

e a dança, o gênio matemático surpreende, novos mundos são criados, é quando nos realizamos como deuses 

criadores (alegres, criativos e dançantes). 

A perda dessa riqueza e dessa ambiguidade do platonismo original (que adentrou a nossa 

mentalidade moderna) nos levou a falsamente acreditar (a despeito de toda a rica história da matemática e 

das ciências formais) que o perfeito matemático é como o Homem-Máquina de La Mettrie (uma perfeita 

máquina capaz de computar entradas, funções e processos)1. 

Todavia, a verdadeira compreensão capaz de tomar para si a compreensão da riquíssima história da 

matemática (que é chamada a entender fenômenos como a genialidade matemática de Ramanujan2) é aquela 

do matemático-dançarino pitagórico-platônico-nietzschiano. O divino que se faz carne é o demiurgo que se 

materializa e o humano que se diviniza através da alquimia dançante da matemática não computacional3. 
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1 Julien Offray de La Mettrie (1709-1751) foi um médico e filósofo francês da primeira metade do século XVIII famoso 

pela sua obra L’Homme Machine (O Homem-Máquina) onde La Mettrie desenvolve de maneira explícita e pela 

primeira vez o conceito materialista do ser humano como um artefato mecânico (em contraposição à autonomia da 

consciência). 

 
2 Srinivasa A. Ramanujan (1887-1920) foi um matemático indiano considerado por muitos, como o seu tutor inglês G. 

H. Hardy, um dos maiores gênios de todos os tempos da história da matemática. A biografia de Ramanujan escrita por 

Robert Kanigel, intitulada The Man Who Knew Infinity, e publicada em 1991, tornou-se um filme de longa metragem 

em 2015 (filme de mesmo título). 

 
3 A dança é uma forma de saber sumamente humana, inteligível e, portanto, de essência racional. Porém, diferente de 

um algoritmo matemático, a dança é um conhecimento de natureza não proposicional (como a música, as artes plásticas, 

etc.). Portanto, embora não derivável de primeiros princípios, e nem dedutível de regras gerais últimas, é passível 

(tacitamente) de ser aprendida e ensinada, apreciada e avaliada. A genialidade/ criatividade matemática está, portanto, 

entre (ou além de) os dois mundos do treino da técnica computacional (bem amestrada e dominada) e, como a dança, 

de sua potência propriamente criadora de natureza não computacional. 


