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ENTREVISTA COM O PROFESSOR DR. CARLOMAN 

1. Apresentação 

Nos últimos 10 anos temos 
acompanhado mais de perto as 
atividades acadêmicas do professor 
Carloman Carlos Borges na UEFS, e um 
primeiro fato a ser registrado é que o 
referido professor foi o pioneiro na 
difusão do saber matemático nessa 
instituição, desde os tempos da antiga 
Faculdade. Decorre daí ser difícil 
encontrar alguém que cursou 
Matemática ou afins nas Universidade 
baianas que não tenha “passado pelas 
mãos” do professor Carloman, ou não o 
conheça de nome ou fama. A propósito, 
sua fama de “durão” vem desde o tempo 
da  UCSAL e da UFBA, onde na última 
atuou como assistente do eminente e 
saudoso Omar Catunda. Apesar do 
adjetivo, não há como negar a 
dedicação, a seriedade, e acima de tudo 
a competência profissional e a extrema 
preocupação com a formação acadêmica 
de qualidade. A sua postura ética e 
humilde (declara-se como um simples 
professor, e não um matemático) são 
traços marcantes de sua personalidade. 
Quem o conhece sabe não é somente 
um simples professor. 

Desde o início de sua vida acadêmica 
aqui na UEFS, dedicou-se à arte de 
escrever. As características que marcam 
seus textos são a clareza e a 
objetividade das informações. Mais 
recentemente, a cerca de 10 anos, 

escreve continuamente uma coluna no 
Folhetim de Educação Matemática, cuja 
periodicidade variou desde semanal até 
bimestral. São mais de 100 artigos já 
publicados sobre diversos aspectos da 
matemática, como filosóficos, históricos 
e pedagógicos. Além de sua formação 
acadêmica que já o qualifica, o desejo 
de sempre querer conhecer mais o faz 
um leitor incansável. Dificilmente o 
encontramos em sua sala sem estar 
lendo algo que valha a pena. Mas não 
se trata apenas de textos de 
matemática. Sua curiosidade intelectual 
o faz percorrer diversos campos do 
saber humano, o que certamente o 
torna intelectualmente bem informado. 
A sua sede pelo conhecimento, e o 
desejo de contribuir socialmente para a 
formação das novas gerações, 
impulsionam o professor Carloman a 
continuar, mesmo aposentado, 
exercendo suas atividades de mestre, 
no sentido lato da palavra, dedicando-
se simultaneamente ao curso de 
Especialização em Educação 
Matemática na UEFS e ao curso de 
Mestrado em História, Filosofia e 
Ensino das Ciências, na UFBa, em 
convênio com a UEFS. 

Diante dos aspectos apresentados, é 
interessante e proveitoso ler e refletir 
sobre cada linha da entrevista do 
professor Carloman. 

Inácio de Sousa Fadigas 
Professor Assistente – UEFS 
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2. Entrevista 

1. Fale um pouco da sua vida: onde 
nasceu, os primeiros estudos; 
quando começou o interesse pela 
matemática, sua vinda para a UEFS. 

 
Nasci na pequena cidade chamada Frei 
Paulo, “coração do sertão sergipano”, 
conforme tabuleta colocada em uma de 
suas entradas. Cidade atualmente com 
11 mil habitantes. Encontra-se a 220 
metros acima do nível do mar e ostenta 
um clima doce e ameno, para usar a 
expressão de Laudelino Freire; no 
inverso sua temperatura alcança 12º C. 
Meus primeiros estudos foram feitos 
numa escolinha “muro e meio” com o 
cemitério local. Estudávamos: 
Geografia, História, Português e 
Matemática, matérias obrigatórias no 
“vestibular” para ingressar no “ginásio”. 
Em matemática a tabuada era 
fundamental. Na parte de multiplicação, 
a memória tinha que ir até a “casa” dos 
vinte. Ainda hoje, sei de “cor e salteado” 
os resultados de multiplicações como 
15 x 15, 17 x 19, etc., enfim, 
multiplicações até a “casa” dos vinte. 
Hoje, nossos jovens alunos criaram um 
método muito interessante de 
multiplicar: fazem-no contando pelos 
dedos... apesar de, nas escolas, 
estudarem a representação dos 
números em bases diferentes. 
Aprendem, também, a identificar 
diferença bem sutis, como a que existe 
entre número e numeral. Aprendem? 
Hein? Ou simplesmente decoram como 
fazíamos antigamente com a tabuada? 
 
Meu interesse pela matemática nasceu 
de dificuldades econômicas. 
Desempregado, em Alagoinhas, em 
1958 aceitei dar aulas dessa disciplina 

no então Ginásio de Alagoinhas. Gostei 
da experiência e esse gosto ainda se 
prolonga até hoje... O que me aproxima 
da matemática, já que não sou um 
matemático e sim um simples professor 
é a dimensão filosófica, é a sua 
clarividência, a sua significação – no 
meu entendimento – mais próxima da 
“realidade” do que qualquer outra 
ciência. Que outra ciência me assegura 
que certos acontecimentos físicos não 
são calculáveis, portanto não são 
previsíveis, enquanto outros, previstos 
pelo modelo matemático não se 
produzirão na realidade física? Esses 
dois importantes resultados devidos ao 
grande matemático francês Poincaré 
provocarão, certamente, em alguns 
espíritos, longas e intermináveis 
meditações.  

Minha vinda para a UEFS 
concretizou-se em 1970 com a fundação 
do curso de matemática, licenciatura 
curta do curso de ciências, o qual, 
segundo os especialistas de plantão, 
serviria de um grande leque para o 
estudante prosseguir seus estudos ou 
em matemática, ou em biologia, ou... O 
tempo mostrou a sandice dessa 
concepção, do mesmo modo como 
mostrará a sandice de algumas 
experiências educacionais atuais 
comandadas pelo atual ministro da 
educação. Na década de 70 fui um dos 
fundadores da Escola de Engenharia 
Católica de Salvador e da UEFS. 
 
 
2. Quais foram os professores e/ou 

matemáticos que lhe influenciaram? 
 
Alguns professores e/ou matemáticos 
me influenciaram. No topo da pirâmide, 
coloco, Omar Catunda, com o qual tive 
uma convivência de sete anos no 
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Instituto de Matemática da UFBa como 
seu assistente: ele ministrava as aulas 
teóricas e eu, as aulas práticas 
(resolução de listas de exercícios) e 
corrigia as provas elaboradas pelo 
mestre na avaliação do alunado. 
Aposentado da USP, como catedrático 
de Análise, o “velho” Catunda mudou-se 
para Bahia. Ele foi um divisor de águas 
no que diz respeito ao ensino de 
matemática na Bahia. Pode-se  falar 
numa matemática neste Estado antes e 
em outra matemática depois de sua 
vinda. Antes de Catunda vir morar na 
Bahia, a matemática era “comandada” 
por alguns professores da Escola 
Politécnica que possuíam uma “visão 
puramente instrumental” dessa ciência. 
Além disso alguns deles desconheciam 
completamente princípios básicos, hoje, 
conhecidos pelo estudante de 
licenciatura. Lembro-me muito de um 
deles: de paletó e gravata, bem 
penteado à base de brilhantina, ele 
começava sua primeira aula, afirmando: 
como nós sabemos, o conjunto dos 
números reais é um conjunto 
enumerável... O simples 
desconhecimento de alguns dos 
princípios básicos de matemática, como 
o apresentado acima seria inócuo, não 
fora a sua atividade quer em salas de 
aula quer em reuniões de colegiados e 
congregações, onde se decidiam as 
diversas programações do curso de 
licenciatura em matemática. Omar 
Catunda foi, antes de tudo , um  
humanista. Com ele era possível 
conversar acerca dos mais variados 
assuntos: arte, filosofia, literatura, 
política e até mesmo, matemática... Ele 
teve uma grande influência sobre mim, 
principalmente quanto a sua dimensão 
humanística. Convivi com Martin Tygel 
alguns anos e soube apreciar a sua 

grande curiosidade intelectual. Hoje, 
matemático premiado 
internacionalmente, ele exerce suas 
atividades científicas na Unicamp, no 
Departamento de Matemática. Ele, 
também, teve influência sobre mim. 
Durante os três anos de estudos na 
França, na década de 70 quando obtive 
os Diplomas de Estudos Aprofundados 
em Matemática e o de Doutor em 
Matemática travei conhecimentos com 
Grothendieck, medalha Fields e um dos 
maiores matemáticos do século XX 
assistindo suas aulas. Como não sou 
matemático, porém, simples professor 
de, não pude explorá-lo 
profundamente... Outra figura 
inesquecível, ainda quando da minha 
permanência na França é a de Artibano 
Micali, algebrista conhecido entre seus 
pares, em nível internacional. Radicado 
na França há algumas dezenas de anos 
ele vem prestando  inestimáveis 
serviços com a sua atividade científica. 
Já orientou em torno de 80 teses de 
doutorado e, brevemente, publicará 
através da Springer-Verlag, uma obra 
sobre as Álgebras de Clifford. Como sou 
amigo pessoal dele, não cabe, aqui, 
tecer-lhe maiores elogios. Ele exerceu 
forte influência sobre mim. É uma 
daquelas pessoas que se tornam 
inesquecíveis em nossas vidas. As 
demais pessoas que me influenciaram – 
e foram muitas -  estão mortas. Aliás, 
com o passar dos anos, começamos a 
apreciar melhor a mensagem contida na 
frase do fundador do positivismo, 
Comte: “Cada vez mais os mortos 
governam os vivos”...  
 
 
3. Nós vivemos em um estado onde o 

apelo para o lúdico, para a festa, 
enfim para “curtir a vida” é imenso. 
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Em sua opinião, como podemos 
despertar o interesse dos jovens 
para as ciências naturais, 
particularmente para a matemática, 
onde a necessidade de rigor, de 
concentração, de dedicação é 
imensa?  

 
Nossos cursos de matemática estão 
desatualizados. Estuda-se muita coisa 
inútil. Imagine que a extração da raiz 
quadrada de “números grandes” ainda é 
ensinada por uma algoritmo de difícil 
compreensão. Mesmo quando são 
estudados temas, importantes e 
interessantes, seu estudo é feito de 
maneira a encobrir a realidade da qual 
surgiu a abstração matemática. 
Exemplo: função é definida como um 
par ordenado satisfazendo 
determinadas condições, quando o 
essencial seria ligar esse conceito com 
outros como causa e efeito, Em nosso 
mundo existem coisas dependentes de 
nós e outros coisas que não dependem 
da gente. O conceito de função é uma 
abstração disso daí. Ao resolver uma 
equação algébrica, o aluno escreve sua 
solução empregando a expressão “o 
conjunto verdade” da equação é dado 
por... Tudo isso para crianças de até 15 
anos de idade. Quase sempre a 
chamada apresentação “conteudista” 
gira em torno de acúmulo de 
informações. Ora, o pensamento 
criativo provém de idéias integrativas e 
não de meras informações. E aqui vai 
uma crítica ao uso abusivo desse 
instrumento tão importante como o 
computador. Alguns dos cursos de 
Matemática – basta percorrer esses 
sertões bravios do nosso imenso Brasil 
– deveriam até mudar de nome, 
passando a serem conhecidos como 
Curso de Licenciatura em Caricatura da 

Matemática. Repito: conteúdos 
obsoletos e mesmo assim mal 
ensinados. A maioria dos manuais 
escolares é mal escrita com grosseiros 
erros até mesmo de Português. A 
indústria do livro didático torna-se cada 
vez mais lucrativa. Dir-se-ia que o 
compromisso maior de seus autores é 
com o imediato e não com a qualidade 
do que escrevem. Na matemática, o 
rigor merece um tratamento especial. 
Com isso quero dizer o seguinte: 
durante as séries iniciais (durante o 
chamado 2º grau) ele não deve ser o 
elemento principal. Este deve ser a 
clareza mesmo em detrimento do rigor. 
Vejam o ensino de Geometria: é 
apresentado aos nossos jovens 
essencialmente da mesma forma como 
no tempo de Euclides de Alexandria, 
século III a.C. Estou com um desses 
manuais nas mãos escrito para a 7ª 
série, isto é, destinado a aluno de 13 
anos de idade. Olho o índice e lá se 
encontra: Introdução à geometria 
Dedutiva e, em seguida, definições, 
postulados, teoremas e demonstrações. 
Pesquisas recentes na área de 
Psicologia Cognitiva mostram o 
descabimento de tal propósito. Há 
outras evidências por intermédio das 
quais uma criança de 13 anos poderá 
ter acesso ao conhecimento geométrico. 
As evidências lógicas, características da 
demonstração matemática não são tão 
evidentes assim para a faixa etária em 
questão... Agora, neste momento, 
folheio um conhecido manual escolar de 
Geometria Euclidiana Plana, destinado 
aos estudantes de graduação de nossas 
universidades. Para o autor a categoria 
do rigor foi eleita como a mais 
privilegiada para a sua apresentação. 
Logo nas primeiras páginas ele assume 
tal postura e nas seguintes permanece 
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fiel a ela. Proposição simples como: todo 
ângulo inscrito em um círculo tem a 
metade da medida do arco 
correspondente é desenvolvida com 
excesso de figuras (três, ao todo) 
quando apenas uma seria suficiente. 
Essas figuras passam ao aluno a idéia 
falsa de que a demonstração é 
necessariamente suportada por elas. 
Que se passa, então, na cabeça do 
aluno? Em lugar de uma figura ele vai 
ter que decorar três figuras... O 
importante Teorema de Tales sobre 
proporcionalidade é apresentado 
através de uma demonstração 
incompleta (no caso de segmentos 
comensuráveis), sem que o autor chame 
a atenção para fato tão importante. Em 
outros manuais completa-se a 
demonstração – no caso de segmentos 
incomensuráveis – com o recurso a 
idéias sofisticadas, como a de limite. No 
caso do Teorema de Tales pode-se dar 
uma demonstração completa em poucas 
linhas . Basta usar a idéia intuitiva de 
área – o que semestralmente, fazíamos 
em sala de aula, quando ministrávamos 
essa disciplina. É preciso inserir o 
ensino da matemática em seu entorno 
social, principalmente nas séries 
iniciais. Estabelecer, no 
desenvolvimento de seus assuntos, a 
unidade metodológica tão ausente, 
deixando de lado esse rígido 
desenvolvimento linear: álgebra, 
aritmética, geometria, trigonometria, 
geometria analítica, etc. ... Muitas 
questões de uma dessas disciplinas 
podem ser melhor tratadas com 
recursos das outras. Por que essa rígida 
separação? No meu entendimento, não 
existe outra ciência que possa ajudar 
no desenvolvimento das potencialidades 
humanas – melhor do que a 
matemática. É aqui que os movimentos 

básicos da mente humana: a análise, a 
síntese, a abstração e a generalização 
encontram o adubo para florescer em 
toda a sua plenitude. É aqui que melhor 
se evidência da pluralidade para a 
unidade o irresistível impulso humano 
para a unidade. O estudo da 
matemática, mesmo em nível elementar, 
é rico em situações desafiadoras. Desde 
os primeiros anos escolares – se bem 
ensinada – ela serviria para libertar a 
mente das aparências das coisas para a 
intimidade delas em busca da fugidia 
realidade. Infelizmente, raramente essa 
situação torna-se concreta na vida do 
aluno. Uma aula de matemática é quase 
sempre enfadonha e, dependendo da 
faixa etária do alunado, uma verdadeira 
tortura. Um rápido exemplo: “ensinar” a 
criança a fazer distinção entre a idéia 
de número e a de numeral. Pergunto: 
qual o professor que sabe expor com 
rigor tal distinção? 

 
 

4. Há uma corrente entre os físicos que 
acha que o formalismo matemático 
contém em si o fundamental do 
nosso conhecimento da natureza, 
que uma teoria física tem que ser 
sobretudo, do ponto de vista 
matemático, bela. Por outro lado, há 
outra corrente que afirma que a 
matemática é apenas uma 
linguagem; muito poderosa mas 
somente uma linguagem. Como o 
senhor se situa nessa querela? 

 
Esta pergunta envolve fatos, valores e 
conceitos. Quem estudou a disciplina 
”Análise de Conceitos” sabe que se trata 
de uma pergunta de difícil resposta. 
Permito-me, perante tal dificuldade, a 
liberdade de mencionar os fatos: há 
alguns anos, a associação de físicos 
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americanos – a American Physical 
Society, APS – diante das confusões 
conceituais envolvendo termos tais 
como “atividades científicas” decidiu 
transferiu ao seu Painel de Assuntos 
Públicos (Painel on Public Afairs) a 
responsabilidade na elaboração de uma 
definição clara e acessível ao não 
especialista do que seja ciência. Essa 
definição deveria ter o poder de fazer 
que qualquer pessoa fosse capaz de 
distinguir ciência de pseudo-ciência. 
Distinguir, exemplificando, uma 
explicação científica daquela baseada 
na astrologia. Recentemente, Nature 
publicou o seguinte resultado: 

A ciência é a empresa sistemática 
que recolhe conhecimento acerca do 
mundo e organiza e condensa esse 
conhecimento em leis e teorias 
testáveis. O sucesso e credibilidade da 
ciência estão ancorados na 
disponibilidade dos cientistas em:  

1. Expor as idéias e resultados a 
uma comprovação (testing) 
independente e replicação por outros 
cientistas; isso exige uma completa e 
aberta troca de dados, procedimentos e 
materiais; 

2. Modificar ou negar conclusões 
aceitas quando confrontados com 
evidência experimental mais completa 
ou de confiança. A adesão a esses 
princípios fornece um mecanismo para 
auto-correção que é o fundamento da 
credibilidade da ciência.  

Outro fato que me parece 
importante: ao falar em ciência, fala-se 
implicitamente ao menos, em verdade e 
realidade. Comecemos por aquela. É 
sabido que o Português sofreu forte 
influência do Latim, do Grego e do 
Hebraico. Do Latim assimilamos 
“veritas”: a verdade como “fidelidade aos 
fatos.” É a esse significado que a 

testemunha há de conformar-se quando 
fala perante o Juiz, no tribunal. A 
Matemática no seu aspecto formal exige 
fidelidade aos axiomas e outras regras 
(como as de inferência); assim, ela exige 
veritas. Do Grego, herdamos “aleteia”: a 
verdade na “descoberta”. A Física 
possibilita aos seus pesquisadores, em 
vários de seus ramos praticar “aleteia”, 
descobrir a verdade encoberta pelo véu 
das aparências. Finalmente, do 
Hebraico, recebemos “emunah”: 
confiança. A verdade como emunah se 
encontra em frases como: tal Teoria é 
mais confiável do que a outra. O 
problema da realidade complicou-se 
com alguns resultados da Física 
Quântica, como, exemplificando, com a 
intervenção do observador nas suas 
medições. Constatou-se que, em 
qualquer medição, o instrumento de 
medida altera o valor da quantidade da 
grandeza física submetida à medida. A 
existência de um mundo exterior, além 
daquilo que nos é dado observar e 
experimentar e a possibilidade do ser 
humano atingi-lo através do 
conhecimento expresso em linguagem 
matemática – foi a desavença maior 
entre dois gigantes da Física, Einstein e 
Mach. Aquele acreditava nesse tipo de 
existência, enquanto este afirmava ser a 
idéia de realidade exterior sem nenhum 
significado. Esse fenomenalismo de 
Mach que ligava o conhecimento, em 
sua totalidade como proveniente 
originariamente da percepção sensorial 
dos fenômenos, já não se sustenta. Ele 
chegava mesmo a negar a existência do 
átomo (não foi contemporâneo da 
destruição de Nakasaki no Japão, 
durante a 2ª Guerra Mundial). Seu 
fenomenalismo fortemente influenciado 
pela filosofia de Hume se encontra na 
raiz do neopositivismo de Carnap e de 
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Wittgenstein, ambos do Círculo de 
Viena. Nenhum estudante, hoje em dia, 
de graduação em Física, identifica a 
realidade apenas com as suas 
percepções sensoriais e, também, vai 
negar que elas nos informam sobre um 
aspecto da realidade. As coisas 
começam a esquentar quando se 
pergunta: além de nossas capacidades 
sensoriais existe “outra” realidade que 
possa ser atingida pelo pensamento 
puro? 

Para o filósofo Kant – tão 
imensamente citado e tão minimamente 
lido e compreendido – a “coisa em si” é 
inatingível, é incognoscível. 
Suponhamos que assim seja hipótese 
bastante discutível. E daí? Deixa-se de 
fazer ciência? A história desta é muito 
ilustrativa. Comecemos pela 
Matemática. Durante séculos e séculos 
– da Antigüidade até o século XIX – 
existia a preocupação de conhecer, por 
exemplo, a origem do número, sua 
essência. Essa tendência kantiana 
mostrou-se estéril. Ela passou a ser 
considerada uma pura questão 
metafísica, tão ao gosto dos diletantes. 
Interessa ao matemático as relações 
entre esses objetos. Não há qualquer 
interesse em saber: qual a coisa em si 
designada por “número seis”. Interessa 
saber as relações desse número dentro 
do seu “universo”. Saber que se trata de 
um número perfeito (a soma de seus 
divisores próprios 1 + 2 + 3 é igual a ele 
mesmo), saber que é um número par, 
saber ... menos a “coisa em si”. Assim, a 
substanciação dos objetos matemáticos 
perde todo interesse pois é na sua não 
substanciação que os matemáticos vêm 
produzindo as mais importantes 
teorias. Penso que na Física se verifica o 
mesmo procedimento. Que interesse há 
para o físico em conhecer a coisa em si 

denominada de espaço-tempo? O que 
lhe interessa é o estabelecimento de 
relações entre “a curvatura do espaço-
tempo” com outros fenômenos físicos e, 
daí, chegar a explicações e descrições 
coerentes. Basta comparar as 
explicações fundamentadas na 
curvatura espaço-temporal com aquelas 
baseadas na misteriosa força 
instantânea da gravidade. Aquelas 
primeiras são mais coerentes e, por 
isso, melhor aceitas pela comunidade 
científica. Vivemos imersos, 
simultaneamente, em diversos mundos: 
o mundo de nossas percepções 
sensoriais, o mundo, ainda maior do 
que aquele, que é o mundo de nossa 
subjetividade. Há o mundo que 
continuará existindo após a minha 
morte e aquele que existia antes do meu 
nascimento. O mundo após meu 
nascimento diferencia-se daquele outro 
pelas coisas que eu consegui construir 
em minha existência. À reunião de 
todos eles chamo de realidade. Vejamos 
o mundo do formalismo matemático. 
Será que ele contém em si o 
fundamental de nosso conhecimento da 
natureza? O formalismo matemático 
está intimamente ligado à Lógica. 
Postulo a existência de verdades às 
quais temos acesso somente por vias 
lógicas. Essas são as verdades do 
formalismo matemático. Como posso 
aceitar que entre os números 3 e 4 
existem duas infinidades de números: 
uma infinidade de números racionais e 
outra infinidade de números irracionais 
e que esta última infinidade é “maior” 
do que aquela outra infinidade? Minha 
resposta: somente através da Lógica. 
Como os físicos chegaram a prever a 
existência da anti-matéria e de 
partículas? A Física Teórica se sustenta 
graças ao formalismo matemático (FM), 
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cujas equações estão afastadas da 
intuição sensível e o seu mundo se 
encontra além das simples percepções 
sensoriais. O FM de um lado e a 
observação e a experimentação de outro 
sustentam boa parte da física. Einstein, 
quando da relatividade restrita 
considerava como real aquilo dado pela 
observação; em seguida ele  admitia 
uma outra realidade científica que é a 
dada pelo FM. Nesse avanço de Einstein 
podemos identificar seu desacordo com 
Mach: tudo girava em torno daquilo que 
se deve entender por mundo exterior. A 
estrutura do mundo é compatível com a 
estrutura da inteligência humana. 
Avançaria até mesmo: com estrutura 
humana; daí, a possibilidade do 
conhecimento humano, que é 
assintótico à “última” realidade por ser 
inesgotável. Nessa posição – convém 
observar – não há questão ontológica 
pois a existência do ser, objeto do 
conhecimento, é postulada 
liminarmente. A observação, a 
experimentação e o FM são suficientes 
para todas as atividades científica? Se a 
resposta for positiva, resta explicar a lei 
da inércia, a qual não pode ser jamais 
observada segundo Mário Schenberg 
(Tese de Cátedra), Princípios da 
Mecânica: “Qualquer teoria de um 
fenômeno deve satisfazer a duas 
condições: a) coerência lógica; b) 
veracidade experimental. Aliás, 
constata-se que a condição (b) sempre 
acarreta a condição (a). Estritamente 
falando nenhuma teoria  satisfaz a 
condição (b). Cada teoria corresponde a 
uma determinada fase histórica do 
conhecimento e cedo ou tarde entra em 
conflito com os dados experimentais, 
devendo ser substituída por outra mais 
aperfeiçoada”. Platão já chamava a 
atenção para o trinômio: beleza, 

verdade e bondade. Acho difícil perceber 
a beleza do Universo inteiramente à 
margem do conhecimento matemático. 
Perguntem a qualquer físico teórico: que 
é uma equação? Se ele for sério e 
competente, jamais lhe explicará o que 
é uma equação. Talvez, ante essa 
impossibilidade, Poincaré e Einstein 
cultivassem o “mistério” como a fonte 
da criação científica. A afirmativa de 
que a Matemática é apenas uma 
linguagem, é, no mínimo, temerária. 
Respondo citando inicialmente Mário 
Bunge, Epistemologia EDUSP: “Ludwig 
Wittgenstein, com o seu desinteresse 
pela Matemática e pela ciência, e sua 
obsessão pelos jogos lingüísticos, 
influiu poderosamente sobre o Círculo 
de Viena, a ponto de fazer perder de 
vista seus objetivos iniciais. Deixou-se 
de falar em ciência para falar em 
linguagem da ciência; de interessar-se 
pelos problemas autênticos colocados 
pelas novas teorias científicas para 
formular-se questões triviais acerca do 
uso de expressões. Em suma, a 
Filosofia lingüística matou o Círculo de 
Viena a partir do próprio interior antes 
que o nazismo empreendesse sua 
Blitzkrieg contra a razão”. Esse 
positivismo lógico (também chamado de 
empirismo lógico nasceu em Viena, 
entre 1928 e 1932. Era positivista 
quando admitia a ciência como única 
forma de conhecimento e era lógico por 
que dependia da lógica (e da 
matemática). Assim, a questão 
suscitada quanto à realidade não 
observada, o positivista respondia que 
sobre ela nada poderia ser dito. Quem 
não conhece a frase de L. Wittgenstein: 
“Acerca daquilo de que não se pode 
falar, tem que se ficar em silêncio”? O 
que esse obscuro filósofo queria mesmo 
dizer? Mandar calar alguém que é 
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impotente para falar? Ou que ele queria 
evitar discursos confusos, sem qualquer 
significado? Significa o culto à 
resignação de não dizer nada? Em 
qualquer alternativa, o dogmatismo da 
mensagem é evidente. Sempre é de 
espanto minha reação a frases 
repetidas freqüentemente através de 
muitas gerações, como é o caso 
presente. Outro exemplo é a não menos 
famosa frase de Descartes: “Penso, logo, 
existo”. Apesar de os últimos resultados 
da neurociência evidenciar a completa 
ausência de suporte científico que a 
justifique, ela continua a ser proferida 
com ar solene e misterioso. Os 
resultados da neurociência apontam 
para a cientificidade transmitida por 
frase como “Existo e sinto. Logo 
penso”(vide o Erro de Descartes, de 
Damásio) a qual poderia substituir 
aquela com mais propriedade. Após o 
teorema de Gödel – que demonstrou os 
limites do formalismo – ninguém ainda 
foi capaz de apresentar uma definição 
consistente da matemática. Ninguém 
ainda mostrou em que consiste a 
atividade matemática – de um modo 
pleno e acabado. Talvez isso seja 
impossível. A matemática transborda as 
bordas de qualquer recipiente. A 
matemática é a ciência dos padrões. Ela 
se preocupa com relações e seu caráter 
extraordinariamente abstrato produz 
assombrosas generalizações, dando-lhe 
um caráter universal. Na descrição dos 
fenômenos físicos ela é insubstituível. 
Veja, por exemplo, as equações de 
movimento sob forma finita; as 
equações diferenciais ou integrais 
constituem verdadeiras descrições de 
fenômenos físicos. Quando um sistema 
físico é apresentado através de uma 
equação diferencial, acompanhada das 
necessárias condições iniciais, temos o 

protótipo de determinismo clássico. É 
incrível essa identificação da 
matemática com jogos lingüísticos. Em 
observações sobre Fundamentos da 
Matemática, L. Wittgenstein escreveu: 
“Naturalmente, é óbvio que o 
matemático, desde que realmente está 
‘jogando o jogo’, não tira conclusões. 
Pois ‘jogar’ deve significar aqui: agir de 
acordo com determinadas regras”. A 
melhor resposta a tal disparate, no meu 
entendimento, é dada pelos físicos e  
matemáticos Courant e Robbins em sua 
extraordinária obra Que é a 
Matemática? 

“O nervo vital da Matemática está 
ameaçado pela afirmação de que esta 
ciência nada mais é que um sistema de 
conclusões deduzidas de definições e 
postulados que devem ser isentos de 
contradição, mas no restante se 
originam da arbitrariedade do 
matemático. Fosse isso verdade, a 
matemática não atrairia pessoas 
inteligentes; seria uma brincadeira com 
regras, definições e conclusões, sem 
meta sem sentido”. É claro que no 
trecho citado de L. Wittgenstein ele 
identifica a matemática com um de seus 
aspectos que é o formalismo. 
 
 
5. O senhor desenvolve um trabalho 

muito interessante no NEMOC. Fale 
um pouco sobre ele. 

 
Fundado em 1986 e regulamentado pelo 
CONSAD (Conselho Administrativo) 
através da Resolução nº 05/92 de 
10/09/92, o NEMOC tem como 
objetivos para a Região de Feira de 
Santana assessorar os professores e 
alunos do ensino fundamental e médio 
no que se refere ao ensino e 
aprendizagem de matemática. Isso 
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significa que o NEMOC está aberto a 
qualquer solicitação de interessados em 
ensino e aprendizagem matemática no 
sentido de contribuir para a melhoria 
da competência do professor e um 
maior envolvimento dos alunos no que 
se refere à Matemática.  

Dentre as estratégias do NEMOC 
para atingir os objetivos a que se 
destina estão: 

• Realizar cursos de extensão 
para professores de ensino 
fundamental e médio; 

• Realizar cursos sobre tópicos 
especiais em ensino e 
aprendizagem de matemática; 

• Realizar seminários sobre 
questões relevantes do ensino 
da matemática a nível de 
ensino fundamental e médio; 

• Realizar cursos de atualização 
sobre conteúdos de 
matemática para professores 
de ensino fundamental e 
médio; 

• Realizar cursos de 
especialização e 
aperfeiçoamento sobre ensino 
de matemática para 
professores de ensino 
fundamental e médio; 

• Discutir as disfunções do 
ensino da matemática de um 
modo geral no país; 

• Sistematizar estudos e 
pesquisas sobre o ensino de 
matemática no Brasil; 

• Discutir questões pertinentes 
sobre a matematização X 
escolarização no Brasil; 

• Realizar estudos sobre livros 
didáticos de matemática a 
nível de ensino fundamental e 
médio; 

• Realizar pesquisas sobre a 
função do conhecimento 
matemático a nível da pré-
escola e a nível de ensino 
fundamental e médio; 

• Realizar cursos sobre o ensino 
da matemática a nível da 
formação pré-escolar; 

• Organizar salas de leitura em 
bibliotecas, escolas, etc.; 

• Estruturar a discussão sobre 
a importância dos livros 
paradidáticos no ensino da 
matemática; 

• Realizar encontros, 
seminários, simpósios e 
similares, entre os professores 
de matemática; 

• Realizar cursos sobre a 
origem e a história do 
conhecimento matemático; 

• Realizar estudos e pesquisas 
sobre as relações entre a 
matemática e alfabetização; 

• Realizar seminários sobre a 
questão do fracasso escolar 
com a matemática; 

• Incentivar a criação de grupos 
de estudos sobre o ensino de 
matemática; 

• Publicar textos de divulgação, 
científicos, didáticos ou 
paradidáticos considerados 
relevantes para a educação 
matemática.   

 
Além disso publicamos um Folhetim de 
Educação Matemática, mensalmente, 
quando respondemos às perguntas 
vindas de todas as partes do País, sobre 
questões de Matemática. Com uma 
tiragem de 1900 exemplares, ele é 
distribuído gratuitamente até em países 
do exterior (França, Portugal, México, 
Chile e Colômbia). 
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Graças à equipe formada por 
Inácio Fadigas (coordenador do 
NEMOC), Josenildes Almeida, Manoel 
Aquino, Nivaldo Assis e Evandro Vaz – 
esse núcleo, apesar das dificuldades se 
constitui no mais antigo projeto 
permanente de pesquisa da UEFS. 

Há cinco anos, o NEMOC 
mantém o curso de Especialização em 
Educação Matemática, agora, já na 5ª 
turma. Dele já saíram diversos 
professores que estão ensinando em 
estabelecimentos de 3º grau, inclusive, 
na UEFS. 
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