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RESUMO 
 
 
Diversos estudos apontam a importância de se investigar as concepções dos 
professores, visto a influência que exercem na prática docente. Em especial, as 
concepções que um professor tem da matemática e da educação matemática 
influenciam sua metodologia, a forma como ele concebe o papel do aluno e do 
professor, etc. A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 
(IMPA) tem se destacado ao longo das cinco últimas décadas como uma instituição 
de excelência na pesquisa e na formação de pesquisadores na área de matemática 
em âmbito nacional e internacional. As universidades públicas têm absorvido grande 
parte dos egressos desse instituto. A Universidade Federal do Espírito Santo não é 
uma exceção, uma vez que, em junho de 2001, o quadro de professores efetivos do 
Departamento de Matemática era constituído na maior parte por egressos do IMPA 
(mestrado e/ou doutorado). Esse fato caracterizou-se como razão principal para a 
escolha desses professores como sujeitos da pesquisa. Foram entrevistados 
orientadores de mestrado e/ou doutorado desses egressos e os próprios egressos, 
buscando encontrar convergências e/ou divergências entre as concepções dos 
orientadores (denominados de matemáticos) e as concepções dos egressos sobre 
matemática, educação matemática e sobre o IMPA, por acreditar que a formação 
recebida pelos egressos no IMPA pode influenciar a formação de futuros professores 
de matemática, uma vez que esses egressos lecionam também para a Licenciatura 
de Matemática. A pesquisa, de cunho qualitativo, configurou-se como um estudo de 
caso, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Os 
resultados mostram que prevaleceu entre os entrevistados uma concepção de 
matemática muito próxima da platonista, apesar de terem sido identificados 
elementos de concepções instrumentalistas e de resolução de problemas. Destacou-
se, entre os entrevistados, uma concepção de educação matemática tradicional, 
embora tenham sido percebidos elementos de uma concepção de educação 
matemática contemporânea. Sobre o IMPA, matemáticos e egressos concordam que 
o reconhecimento do instituto se deve à qualidade das pesquisas realizadas e ao 
intercâmbio. 
 
Palavras-chave: educação matemática, concepções, matemáticos, IMPA, professor 
universitário, formação de professores. 



 8

ABSTRACT 
 
 
Several studies point out the importance of investigating the teachers� conceptions, 
for the influence they have upon the teaching practice. In special, the conceptions a 
teacher has of mathematics and of mathematical education will influence his/her 
methodology, and the form in which he/she perceives the student�s role and the 
teacher�s role, etc. The Association �Instituto Nacional de Matemática Pura e 
Aplicada� (National Institute of Pure and Applied Math) (IMPA) has stood out 
throughout the last five decades as an instituition of excellence in research and in 
researchers� education in the area of math, both nationwide and wordwide. The 
public universities have absorbed a great part of the egress from such institution. The 
Federal University of Espírito Santo is no exception, once, in June/2001, the staff in 
its Math Department was constituted in its majority by IMPA egress (master and/or 
doctorate programs). Such a fact was characterized as the main reason for the 
choice of those professors as subjects of this research. Such egress� master and/or 
doctorate program supervisors and the egress themselves were interviewed, in an 
attempt to find convergences and/or divergences between the supervisors� (referred 
to as mathematicians) conceptions and the egress� conceptions about math, 
mathematical education, and about the IMPA, for it is believed that the education 
received by the IMPA egress may influence the education of the future math 
teachers, since such egress also teach in the Math Licentiateship. The research, of a 
qualitative character, was shaped as a case study, of which the data were collected 
by means of semi-structured interviews. The results show that among the interviewed 
was prevalent a conception of math very close to the Platonism, though some 
instrumentalist conceptions and problem solution elements were identified. Among 
the interviewed, a conception of tradional mathematical education stood out, though 
some elements of a contemporary mathematical education were perceived. As for 
the IMPA, both mathematicians and egress agree that the institute�s recognition is 
due to the quality of the research carried out by them and to the exchange programs. 
 
Key-words: mathematical education, conceptions, mathematicians, IMPA, university 
professor, teacher education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 MOTIVAÇÃO 

 

O que escrever numa introdução? Essa pergunta nos tem acompanhado desde o 

momento de nossa qualificação. Depois de várias idas e vindas, rascunhos e 

redações, chegou o momento de escrevê-la para valer. 

Ao lermos as introduções de outras dissertações e teses, percebemos que seus 

autores poderiam ser divididos em grupos: aqueles que �se deixam� aparecer, 

mostrando as motivações pessoais que os levaram ao problema da dissertação ou 

tese; aqueles que �se ocultam�, apresentando motivos de ordem social e/ou 

institucional; e aqueles que tentam associar características dos dois grupos. Vamos 

nos incluir no primeiro grupo. Desse modo, exporemos alguns pontos de nossa 

trajetória como estudante, a nosso ver, mais relevantes ao conteúdo desta 

dissertação que nossa trajetória profissional, iniciada há poucos anos. 

Um desejo sempre foi presente: ser professora. Durante nosso percurso como 

estudante de uma escola estadual de ensino fundamental, falávamos em ser 

professora � embora não tivéssemos claro ser professora de quê. Ao concluirmos o 

ensino fundamental, nossa primeira escolha: fazer um 2º grau (era essa 

nomenclatura ainda) profissionalizante ou básico? Buscando atender a nosso 

desejo, matriculamo-nos num Curso de �Habilitação para o Magistério�, em uma 

escola estadual. Entretanto, devido às greves de professores que se sucederam 

naquele ano, optamos por procurar uma escola particular que tivesse um Curso de 

Magistério para continuarmos os estudos, pois, se continuássemos no colégio 

público, teríamos problemas com os calendários escolares, quando fôssemos fazer 

vestibular na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), nosso novo objeto de 

desejo. 
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Quando estávamos finalizando o segundo ano do Curso de Magistério (que durava 

três anos), decidimos que iríamos nos inscrever para o vestibular daquele ano para 

ver como era essa prova (em 1995 ainda não existiam restrições à inscrição de 

alunos que não tinham concluído o ensino médio). Deparamo-nos, então, com mais 

uma escolha: fazer inscrição para qual curso? Como não tínhamos tido dificuldades 

em matemática, fazer vestibular para esse curso se apresentou como uma boa 

opção. Associava-se a isso o fato de que era um curso pouco concorrido na época, 

o que nos abria a chance de fazer também a segunda etapa do vestibular. Apesar 

de não ter estudado uma boa parte do programa das provas, conseguimos passar 

para a segunda etapa, mas não fomos aprovada nesse ano.  

Essa primeira experiência levou-nos a fazer o vestibular do ano seguinte novamente 

para o Curso de Matemática. Se não fôssemos aprovada, faríamos um preparatório 

no próximo ano e tentaríamos um outro curso. Mesmo pensando assim, esforçamo-

nos bastante para fazer as provas e conseguimos aprovação nas duas fases, 

ingressando então no Curso de Matemática. 

Quando começaram as aulas, já cogitávamos que teríamos algumas dificuldades, 

mas não imaginamos a dimensão dessas dificuldades. O primeiro sinal veio na 

primeira prova que fizemos no curso, Matemática Básica II: em uma turma com 

aproximadamente 50 alunos, um aluno tirou 7,0 e o restante abaixo de sete. Nesse 

grupo havia 23 notas zero � das quais uma era a minha. Como isso podia acontecer, 

se nunca tiramos notas abaixo de 7,0 em matemática em todo o ensino fundamental 

e médio? Depois que o professor entregou as provas, um número expressivo de 

pessoas desistiu naquele momento � e outras viriam a desistir do curso depois. 

Passado o choque inicial, estudamos tanto para essa disciplina que conseguimos 

ser aprovada nela. Em contrapartida, ficamos reprovada na outra disciplina de 

matemática daquele semestre, Matemática Básica I. Nada que uma dependência no 

semestre seguinte não resolvesse. Hoje, percebemos que aquele �zero� naquela 

prova foi um incentivo extremo, utilizado por aquele professor para nos motivar a 

estudar. Mas, por que tinha que ser assim? Será que não haveria um outro modo de 

esse professor fazer isso? Bem, não havia muito tempo para encontrar essas 

respostas (se bem que não havia �quem� estivesse disposto a dar essas respostas), 

tínhamos que estudar. 
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No momento de fazer a rematrícula, veio a dúvida: permaneceríamos no curso ou 

não? Optamos por continuar, pois havia a possibilidade de fazer outro vestibular ou 

de fazer a prova de transferência para outro curso e, na pior das hipóteses, pelo 

menos aprenderíamos mais matemática. Os semestres foram passando, tivemos 

novas disciplinas, novos professores (alguns que deixaram boas lembranças, outros 

deixaram lembranças que não merecem ser recordadas), novos livros, novas 

reprovações e dependências (foram quatro no total). Alguns leitores podem se 

perguntar: �Como pode alguém falar desse modo que ficou reprovado?� Bom, uma 

das coisas com que aprendemos a conviver enquanto fazíamos o Curso de 

Matemática foi com notas baixas (abaixo de 7,0), provas finais e risco de reprovação 

e dependência � se bem que descobrimos depois que esse convívio não é exclusivo 

dos alunos que fazem o Curso de Matemática, mas sim dos alunos da área de 

ciências exatas. 

Com respeito aos livros, havia um determinado grupo de livros que era 

acompanhado de um �frio na espinha� quando eram indicados como bibliografia 

básica: livros do IMPA. Esses livros significavam, para nós, horas e horas de leitura 

recheadas de �surpresas�, �é fácil ver que�, �isso é trivial� e demonstrações 

�deixadas a cargo do leitor�. Parecia incrível como esses livros eram semelhantes, 

apesar de serem escritos por autores diferentes. E por que tínhamos que usá-los? 

Segundo nossos professores, havia dois motivos principais: primeiro, não existiam 

muitos livros no mercado voltados para nós, estudantes de matemática; segundo, 

porque eram livros escritos pelos pesquisadores do IMPA. E o que era esse IMPA? 

Ficamos sabendo que IMPA era a sigla de Instituto de Matemática Pura e Aplicada. 

Esse instituto ficava no Rio de Janeiro e havia lá cursos de mestrado e doutorado 

em matemática, além de uma reunião chamada �Colóquio de Matemática�. Movida 

pela curiosidade, procuramos saber se havia algum professor nosso que havia 

estudado lá. Nossa surpresa veio quando soubemos que não havia um, mas, no 

mínimo dez professores. Depois disso, essas informações foram deixadas de lado, 

pois, afinal de contas, tínhamos que terminar o curso e, apesar das dificuldades, 

conseguimos entrar para o seleto grupo dos que concluem o Curso de Matemática 

em quatro anos. 
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Graduada, ingressamos no mercado de trabalho e nos deparamos com os 

obstáculos inerentes à busca do �primeiro emprego�. Após conseguir um emprego 

temporário como monitora de um programa de capacitação de professores da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Espírito Santo, passamos a procurar 

informações sobre oportunidades de pós-graduação na área de matemática no 

Estado. Dentro dessa perspectiva, interessamo-nos por dois cursos: um de 

especialização em Educação Matemática em uma instituição particular e o curso de 

mestrado em Educação da UFES, que tinha uma linha de pesquisa chamada 

Educação Matemática, da qual tínhamos ouvido falar por meio de uma professora da 

graduação.  

Escolhemos fazer a seleção do mestrado em Educação da UFES, na qual fomos 

aprovada. Ao iniciar os estudos no mestrado, tivemos oportunidade de conhecer as 

teorias de vários autores, mas foi num texto de Ponte, Matos e Abrantes (1998) que 

descobrimos o que era aquele �algo� que havia por trás do modo como os 

professores do Departamento de Matemática da UFES (DM/UFES) lecionavam: 

esse �algo� era a concepção que as pessoas possuem sobre determinado assunto 

ou objeto. Nesse texto, os autores nos dizem o seguinte: 

No caso dos professores, as suas concepções envolvem muito mais do que 
o simples conhecimento de temas matemáticos e competências 
pedagógicas. Envolvem todo um conjunto de idéias e imagens acerca do 
que é importante em Matemática, como se estabelece o que é verdadeiro e 
o que é falso nesta disciplina, com que elementos e por que processos se 
vai formando o conhecimento matemático, o que constituem os objetivos 
fundamentais do ensino da Matemática, o que são as tarefas mais 
adequadas para este ou aquele tipo de alunos, etc. (PONTE; MATOS; 
ABRANTES, 1998, p. 216). 

Baseada nesses autores, pudemos inferir que, no caso dos professores que atuam 

no DM/UFES, são suas concepções que determinam o que eles vão considerar 

importante ou não para ser trabalhado com os alunos, o modo como os professores 

apresentam os conteúdos aos alunos, como avaliam, etc. Sabíamos agora que as 

concepções desses professores existiam, que elas estavam presentes em seu 

cotidiano, mas quais seriam as concepções dos professores do DM/UFES? Durante 

os estudos e o convívio com nossa orientadora, tomamos conhecimento que ela 

tinha um projeto em que iria pesquisar o IMPA. Como sabíamos que no DM/UFES 

havia professores que tinham estudado no IMPA, após algumas discussões, 

decidimos que iríamos pesquisar os egressos do IMPA do DM/UFES e também 
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alguns matemáticos do instituto. Surgiam, assim, os primórdios desta dissertação, 

que exporemos a partir de agora. 

 

 

1.2 CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa �O IMPA na institucionalização e 

formação de professores� que está sendo desenvolvido por nossa orientadora, cujo 

objetivo é construir a história da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) e analisar o seu papel como formador de professores e 

pesquisadores de matemática no Brasil. Nosso trabalho insere-se nesse projeto 

maior, na medida em que buscamos conhecer as concepções sobre matemática e 

educação matemática dos docentes do DM/UFES que fizeram algum curso de pós-

graduação no IMPA e dos seus respectivos orientadores. Além da nossa 

dissertação, faz parte também desse mesmo projeto a pesquisa de mestrado de 

Arildo Castelluber, �Os currículos de matemática em universidades da região 

sudeste e os egressos do IMPA�.1 

Como surgiu esse elo entre o DM/UFES e o IMPA? A ligação entre essas duas 

instituições é o foco da nossa justificativa, que apresentamos agora. 

Um fato que despertou nossa atenção, ao iniciarmos nossas pesquisas sobre o 

DM/UFES, estava ligado à formação acadêmica dos professores que integravam o 

departamento. Dos 24 professores efetivos do DM/UFES, pudemos verificar que 

treze deles haviam feito pós-graduação no IMPA. Diante desse percentual de 

egressos do IMPA no DM/UFES (aproximadamente 54%), ficamos nos questionando 

se esse quadro era característico apenas da UFES e procuramos saber qual o 

número de egressos atuantes em outras Instituições de Ensino Superior (IES) do 

País. Os resultados dessa pesquisa foram condensados nas próximas tabelas 

____________ 
1 Em andamento. 
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(Tabela 1 e Tabela 2). A título de melhor apresentação optamos por apresentar o 

número de egressos do IMPA atuantes em algumas IES e Institutos de Pesquisa da 

Região Sudeste do Brasil, salientando ainda que os egressos do IMPA têm atuado 

tanto em IES e Institutos de Pesquisa quanto em outros tipos de estabelecimentos, 

como bancos, órgãos públicos e indústrias. 

 

Tabela 1 
Mestres por IES e Institutos de Pesquisa � Região Sudeste 

Instituição N° de egressos 
do IMPA 

N° de profs. do 
Dep. Mat. % de egressos 

UFV 1 14 7,14 
UNIRIO 1 s.i.  
Fac. F. C. e Letras de Ribeirão Preto 1 s.i.  
Univ. Est. do Norte Fluminense 1 s.i.  
CBPF 2 s.i.  
UNESP 3 s.i.  
UFSCar 3 41 7,32 
LNCC 4 s.i.  
UFU 4 33 12,12 
UERJ 10 73 13,70 
UNICAMP 10 45 22,22 
UFES 13 24 54,17 
UFF 14 s.i.  
USP 15 81 18,52 
UFMG 17 57 29,82 
IMPA 37 s.i.  
UFRJ 38 s.i.  

Fontes: Número de egressos do IMPA � dados coletados por Arildo Castelluber, em set. de 2001 
Número de professores do Departamento de Matemática � dados obtidos por meio das 
páginas das instituições na Internet, coletados por nós em 11 jun. 2002 

Nota: s.i. � sem identificação 
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Tabela 2 
Doutores por IES e Institutos de Pesquisa � Região Sudeste 

Instituição 
N° de doutores 

egressos do 
IMPA 

N° de profs. do 
Dep. Mat. % de egressos 

Univ. Est. do Norte Fluminense 1 s.i.  

UFU 1 33 3,03 
UNESP/Rio Claro 3 s.i.  
UERJ 3 73 4,11 
UFSCar 3 41 7,32 
UFES 4 24 16,67 
UFMG 8 57 14,04 
UNICAMP 8 45 17,78 
USP 10 81 12,35 
UFF 11 s.i.  
IMPA 13 s.i.  
UFRJ 20 s.i.  

Fontes: Número de egressos do IMPA � dados coletados por Arildo Castelluber, em set. de 2001 
Número de professores do Departamento de Matemática � dados obtidos por meio das 
páginas das instituições na Internet, coletados por nós em 11 jun. 2002 

Nota: s.i. � sem identificação 

 

 

1.3 DEFINIÇÃO DE ALGUNS TERMOS UTILIZADOS 

 

Visando a uma melhor compreensão do texto, optamos por apresentar aqui a 

definição de dois termos que consideramos fundamentais na presente dissertação e 

que utilizaremos com bastante freqüência: matemáticos do IMPA e egressos do 

IMPA. 

Matemáticos do IMPA: Definiremos como matemático do IMPA aqueles 

profissionais que trabalham ou trabalharam no IMPA desenvolvendo pesquisas e/ou 

orientando alunos de pós-graduação. 

Egressos do IMPA: Definiremos como egressos do IMPA aqueles docentes que 

atuam no DM/UFES como professores efetivos e que fizeram algum curso de pós-

graduação no IMPA (mestrado ou doutorado). 



 20

 

 

1.4 QUESTIONAMENTOS E OBJETIVOS 

 

Diante dos fatos que apresentamos, começaram a surgir alguns questionamentos 

que foram amadurecendo e deram forma às seguintes perguntas: 

! Quais são as concepções dos matemáticos do IMPA sobre matemática e 

educação matemática? 

! Quais são as concepções dos egressos do IMPA sobre matemática e 

educação matemática? 

! Quais são as concepções dos matemáticos e dos egressos do IMPA sobre 

esse instituto? 

Dessas perguntas originaram-se nossos objetivos: 

! identificar e analisar as concepções dos matemáticos do IMPA sobre 

matemática e educação matemática; 

! identificar e analisar as concepções dos egressos do IMPA sobre matemática 

e educação matemática; 

! identificar e analisar as concepções dos matemáticos e dos egressos do 

IMPA sobre o IMPA; 

! analisar as convergências e/ou divergências entre as concepções dos 

matemáticos e dos egressos do IMPA sobre matemática, educação matemática e 

sobre o IMPA. 
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1.5 PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

A partir do estabelecimento dos objetivos para esta pesquisa, pensamos então em 

como articulá-los. A articulação que encontramos resultou em nosso problema de 

pesquisa e, a partir desse problema, levantamos nossa hipótese. 

Problema: Existem convergências/divergências entre as concepções dos 

matemáticos e egressos do IMPA sobre matemática, educação matemática e sobre 

o IMPA? Em que aspectos essas concepções convergem/divergem? 

Hipótese: É possível estabelecer relações entre as concepções dos matemáticos e 

egressos do IMPA sobre matemática, educação matemática e sobre o IMPA. 

A fim de ilustrar nossa hipótese, elaboramos um esquema que apresentamos a 

seguir. 
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Figura 1: As possíveis relações entre as concepções dos matemáticos e dos egressos 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nesse esquema, está representado nosso objeto de estudo, as concepções dos 

matemáticos e dos egressos do IMPA. Essas concepções se apresentam de 

diferentes formas e intensidades sobre diferentes aspectos (por isso as duas figuras 

apontam em diversas direções). Nossa hipótese é que existe esse cruzamento entre 

as figuras e queremos identificar em que consistem essas concepções comuns. Não 

pretendemos desprezar as concepções divergentes dos matemáticos e dos 

egressos, por isso colocamos em nosso problema identificar tanto as convergências 

quanto as divergências entre as concepções dos matemáticos e dos egressos do 

IMPA sobre matemática, educação matemática e sobre o IMPA. 

Concepções dos 
egressos sobre 
• matemática 
• educação 

matemática  
• IMPA 

Concepções dos 
matemáticos sobre 

• matemática 
• educação 

matemática  
• IMPA 

Concepções 
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2 AS INSTITUIÇÕES PESQUISADAS: UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO (UFES) E ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL 
DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA (IMPA) 
 

 

2.1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

 

Segundo Borgo (1995), a história da Universidade Federal do Espírito Santo começa 

a se delinear a partir de 1950, quando começa a surgir um esforço, por parte do 

Governo do Estado, em criar uma universidade. Esse esforço se concretizaria em 5 

de maio de 1954, quando o projeto de criação da Universidade do Espírito Santo foi 

aprovado e transformado na Lei nº 806. A recém-criada Universidade do Espírito 

Santo, instituição estadual de ensino superior, era constituída por institutos 

universitários e institutos complementares. 

Eram considerados institutos universitários: 
! a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 
! a Escola de Medicina; 
! a Faculdade de Odontologia; 
! a Escola de Química Industrial e Farmácia; 
! a Escola Politécnica; 
! a Escola de Música; 
! a Escola de Belas Artes. 

Eram considerados institutos complementares: 
! a Santa Casa de Misericórdia; 
! a Biblioteca Estadual; 
! a Escola de Educação Física; 
! o Museu Capixaba; 
! a Escola de Auxiliares de Enfermagem; 
! o Instituto de Tecnologia; 
! o Hospital das Clínicas; 
! o Horto Florestal; 
! quaisquer outros órgãos de caráter científico ou técnico, artístico ou 
pedagógico, mantidos pelo Estado ou por ele subvencionados (BORGO, 
1995, p. 28). 

Devido à paralisação das atividades da Reitoria e do Conselho Universitário em 

1958 e às dificuldades no processo de reconhecimento da Universidade do Espírito 

Santo, o Governo do Estado sugeriu transferir a Universidade para o sistema federal 

de ensino (BORGO, 1995), o que, após alguns entraves, se efetivou em janeiro de 

1961. Com a federalização, a Universidade do Espírito Santo passou a constituir-se 

das seguintes escolas e faculdades: 
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! Faculdade de Direito; 
! Escola Politécnica; 
! Faculdade de Ciências Econômicas; 
! Escola de Belas Artes; 
! Faculdade de Odontologia; 
! Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; 
! Faculdade de Medicina (BORGO, 1995, p. 39-40). 

Em 22 de agosto de 1965, a Lei n° 4.759 determinou que as universidades mantidas 

pela União e vinculadas ao Ministério da Educação e Cultura, sediadas nas capitais 

dos Estados seriam qualificadas de federais e teriam a denominação do respectivo 

Estado (BORGO, 1995) � daí então o nome Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES). 

Em 1968, ocorreram mudanças na estrutura da Universidade. O Decreto Federal n° 

63.577 determinou a extinção das escolas e faculdades que constituíam a 

Universidade, sendo substituídas por oito centros: 

! Centro de Estudos Gerais; 
! Centro de Artes; 
! Centro Tecnológico; 
! Centro Agropecuário; 
! Centro Biomédico; 
! Centro de Educação Física e Desportos; 
! Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas; 
! Centro Pedagógico (BORGO, 1995, p. 48). 

Atualmente, a UFES conta com nove centros; além dos oito citados, temos o Centro 

de Ciências Exatas (CCE), que foi criado em 1991 (BORGO, 1995). Com a criação 

do CCE, os departamentos de Matemática, Estatística e o de Física e Química, que 

antes estavam ligados ao Centro de Estudos Gerais (CEG), foram transferidos para 

esse centro. Em 1993, o departamento de Física e Química foi desmembrado em 

dois: o de Física e o de Química (BORGO, 1995), sendo esses quatro 

departamentos que compõem o CCE atualmente. Além dos departamentos, estão 

vinculados ao CCE o Observatório Astronômico (ligado ao Departamento de Física), 

a Coordenação do Mestrado em Física e o Laboratório de Ensino e Aprendizagem 

em Ciências e Matemática (BORGO, 1995). 
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2.1.1 O Curso de Matemática da UFES 

 

O Curso de Matemática (Licenciatura e Bacharelado) foi criado pelo Ato n° 5/64 da 

Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, sendo aprovado em 

1964 (BORGO, 1995). O curso começou a funcionar em 1965 e seu reconhecimento 

se deu pelo Decreto nº 66.477, publicado no Diário Oficial da União em 24 de abril 

de 1970 (CPIC � Matemática, 1985). 

Inicialmente, o Curso de Matemática estava ligado à Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Com as mudanças ocorridas na estrutura da UFES em 1968, o 

curso passou para o Centro de Estudos Gerais (CEG). Com a primeira 

departamentalização do CEG, em 1969, foram definidos dez departamentos: 

Biologia, Ciências Sociais, Filosofia, Física, Geociências, História, Línguas e Letras, 

Matemática, Psicologia e Química. 

Com a Reforma Universitária de 1972, o Curso de Matemática sofreu uma 

reestruturação, passando do regime seriado, com disciplinas anuais, para o regime 

de créditos, com disciplinas semestrais. Esse sistema possibilitou a introdução do 

chamado ciclo básico, que era comum ao Curso de Matemática e aos Cursos de 

Engenharia (CPIC � Matemática, 1985). Esse ciclo básico apresentava a seguinte 

estrutura: 

Básico Comum � 1º semestre (disciplinas cursadas junto com os cursos de 
Engenharia) 
! Cálculo I 
! Física I 
! Álgebra Linear I 
! Geometria Descritiva e Desenho Geométrico 
! Álgebra I 
! Expressão em Vernáculo B 

Básico Orientado (disciplinas também cursadas junto com os cursos de 
Engenharia) 
! Cálculo II, III, IV 
! Física II, III, IV 
! Álgebra Linear II e III 
! Educação Física 
! Cálculo Numérico 
! Introdução à Ciência dos Computadores 
! Probabilidade e Estatística (SAD, 1999). 
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Em 1976, a Resolução nº 37/76 do Departamento de Matemática e Estatística 

determinou que a opção pelo bacharelado ou licenciatura em Matemática deveria 

ser feita no vestibular (SAD, 1999). 

Em 1982, o Departamento de Matemática desmembrou-se em dois: o de Matemática 

e o de Estatística (BORGO, 1995). Em 1985, ocorreu outra mudança curricular, que 

possibilitava aos alunos que escolhiam o bacharelado fazer uma das seguintes 

opções: Matemática, Estatística ou Matemática Aplicada e Computacional. Com a 

criação, em 1986, do Curso de Estatística,2 o bacharelado passou a ofertar as 

opções de Matemática e Matemática Aplicada e Computacional. Essas opções para 

o bacharelado em Matemática permaneceram até 1990, quando ocorreram novas 

mudanças no Curso de Matemática: extinção das opções Estatística e Matemática 

Aplicada e Computacional,3 reformulação dos cursos de Licenciatura e Bacharelado 

em Matemática; criação do Curso de Matemática em São Mateus (que funciona na 

Coordenação Universitária Norte do Estado do Espírito Santo (CEUNES) com 

coordenação própria); além da passagem do regime de créditos para o semestral 

(SAD, 1999). 

Atualmente a UFES oferece o Curso de Matemática nos campi de Vitória (opção 

Licenciatura e Bacharelado com 50 vagas anuais) e de São Mateus (opção 

Licenciatura, com 40 vagas anuais). As finalidades de cada curso são apresentadas 

abaixo. 

Licenciatura: A finalidade maior da Licenciatura em Matemática é formar 
professores para atuarem no sistema de ensino fundamental e médio [...]. 
Há também a possibilidade de prosseguir nos estudos em cursos de 
Mestrado ou Doutorado e ingressar na carreira de magistério universitário; 
Bacharelado: O Bacharelado em Matemática tem a finalidade inicial de 
�formar matemáticos�, capacitando-os para os cursos de Mestrado e 
Doutorado e inserindo-os, assim na carreira de pesquisador e/ou professor 
universitário. Esse profissional poderá, ainda, trabalhar em outras áreas 
aplicando conhecimentos matemáticos [...]. O principal destino do bacharel 
em Matemática continua sendo a pesquisa, aliada ao ensino nas 
universidades e nos institutos de pesquisa.4 

____________ 
2 http://tau.cce.ufes.br/dest/hist.html 
3 Essas opções não foram totalmente extintas e sim deram origem a novos cursos que foram 
transferidos para outros departamentos. A opção Estatística deu origem ao Curso de Estatística, 
ligado ao Departamento de Estatística � também pertencente ao CCE. A opção Matemática Aplicada 
e Computacional deu origem ao Curso de Ciência da Computação, ligado ao Departamento de 
Informática, este pertencente ao Centro Tecnológico (CT). 
4 http://tau.cce.ufes.br/dmat/Ensino.html 
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Até 1997, para ingressar no Curso de Matemática, o candidato participava do 

processo seletivo unificado da universidade (Vest-UFES). Em 1998, houve uma 

mudança na forma de ingresso no Curso de Matemática; caso o número de 

candidatos inscritos fosse inferior a três vezes o número de vagas, esses candidatos 

cursariam um semestre letivo, fazendo duas disciplinas: Matemática Básica I e 

Matemática Básica II; caso o número de candidatos inscritos fosse superior a três 

vezes o número de vagas, esses candidatos participariam das provas da 1ª etapa do 

processo seletivo da UFES e da prova de redação da 2ª etapa para assim alcançar o 

número de candidatos estabelecido (três vezes o número de vagas). Segundo as 

normas do Vestibular 2004 (UFES - Resolução nº 62/2002, art. 22 §3), é 

considerado aprovado o candidato com média maior ou igual a 5,0 e freqüência nas 

aulas superior a 75% em cada uma das disciplinas. Vale ressaltar ainda que, durante 

o semestre em que os candidatos estão cursando essas duas disciplinas, eles não 

são considerados alunos regulares da UFES; o candidato só será efetivamente 

aluno da UFES em caso de aprovação. 

A relação candidato/vaga para o Curso de Matemática tem sido a seguinte nos 

últimos nove anos (Gráfico 1). 

4,0
3,3 3,2

16,7

9,0

14,8

11,4

14,4

7,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Anos

Cand./Vaga

 
Gráfico 1 � Relação candidato/vaga � Curso de Matemática/UFES � 1995-2003 
Fontes: Relação candidato/vaga nos últimos cinco anos 
(http://www.ccv.ufes.br/cava.htm) e Resultados Provão 2002 por Estados 
(http://www.inep.gov.br/superior/provao/resultados/2002/default.htm) 
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Podemos observar que, após a implantação da nova forma de ingresso no Curso de 

Matemática, houve um considerável aumento no número de candidatos que ficou no 

mesmo nível que alguns dos cursos considerados �mais concorridos�, como Ciência 

da Computação, Engenharia da Computação, Comunicação Social e Arquitetura e 

Urbanismo, conforme, por exemplo, os dados do Gráfico 2. 
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Gráfico 2 � Comparação da relação candidato/vaga entre os Cursos de 
Matemática, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, 
Comunicação Social e Arquitetura e Urbanismo da UFES � 1998-2003 
Fonte: Relação candidato/vaga nos últimos cinco anos 
(http://www.ccv.ufes.br/cava.htm) 

 

Uma das conjecturas que fazemos é que, com a mudança no ingresso para o Curso 

de Matemática, no qual os candidatos não precisam fazer a segunda fase do 

vestibular (composta de questões discursivas sobre matemática e física), os 

candidatos viram nisso uma forma mais �fácil� de ingressar num curso superior � 

independentemente de o curso ser do seu interesse ou não. A primeira turma que 

ingressou sob essa nova forma, em 1998, contava com 41 alunos; desses, 

graduaram-se em 2001 um total de 27 alunos5 (que é o número de alunos que 

fizeram o Provão de 2001). Apresentamos, no Gráfico 3, o número de alunos que 

concluíram o Curso de Matemática da UFES no período de 1998 a 2002. 

 

 

____________ 
5 http://www.inep.gov.br/superior/provao/resultados/2002/default.htm 
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Gráfico 3 � Concluintes Curso de Matemática UFES � 1998-2002 
Fonte: Resultados Provão 2002 por Estados 
(http://www.inep.gov.br/superior/provao/resultados/2002/default.htm) 

 

Interessante também é verificar os resultados obtidos pelo Curso de Matemática da 

UFES no Exame Nacional de Cursos (ENC) � comumente conhecido como Provão. 

Participando dos Exames desde 1998, o Curso de Matemática, em 2002, obteve o 

conceito A pela quinta vez consecutiva, conceito alcançado por mais 22 Cursos de 

Matemática no País � dentre 322 Cursos de Matemática avaliados em 2002.6 A título 

de ilustração, apresentamos uma tabela com os critérios para distribuição desses 

conceitos: 

Tabela 3 � Critérios para distribuição dos conceitos do ENC até 2002 

Conceito Critério 
A Média acima de 1 desvio-padrão (inclusive) da média geral da área 

B Média entre 0,5 (inclusive) e 1 desvio-padrão acima da média geral da 
área 

C Média entre 0,5 desvio-padrão abaixo e 0,5 desvio-padrão acima da 
média geral da área 

D Média entre 0,5 (inclusive) e 1 desvio-padrão abaixo da média geral da 
área 

E Média abaixo de 1 desvio-padrão 

Fonte: Relatório Síntese do Provão 2002 
(http://www.inep.gov.br/superior/provao/síntese/2002/capitulo3.htm) 

____________ 
6 http://www1.folha.uol.com.br/folha/educação/ult305u12019.shtml 
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Cabe ainda uma observação: apesar de vários Cursos de Matemática terem obtido 

conceito A no ENC, isso não indica que a realidade dos cursos seja excelente. Suely 

Druck, atual presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, evidencia que a 

situação não é tão boa quanto parece: 

No Provão, a Matemática tem sido a última colocada, em todos os anos 
entre as áreas avaliadas. As médias (sobre DEZ) dos licenciandos na parte 
discursiva do Provão foram: 0,43 (1998), 0,94 (1999), 0,65 (2000) e 1,12 
(2001) (DRUCK, 2003, p. 2). 

 

 

2.2 ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA 
(IMPA) 

 

 

2.2.1 Criação, objetivos e organização 

 

O IMPA foi criado em 15 de outubro de 1952, pela da Portaria do CNPq n° 42-A, 

com o intuito de �[...] estimular a investigação científica e o ensino no campo da 

matemática pura e aplicada, bem como promover a divulgação de resultados de 

trabalhos acadêmicos de pesquisa e o aprimoramento da cultura matemática no 

País� (MONTEIRO, 1999). Foi a primeira unidade de pesquisa criada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão que estava 

diretamente ligado à Presidência da República. Segundo Monteiro (1999), o IMPA foi 

concebido como uma unidade de caráter nacional, �[...] estreando uma das 

modalidades básicas e estratégias genéricas predominantes do Conselho � a 

execução direta de pesquisas�. O IMPA ocupou inicialmente uma das salas do 

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), localizado no campus da antiga 

Universidade do Brasil na Praia Vermelha, RJ. O primeiro diretor do instituto foi Lélio 
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Itapuambyra Gama7 e faziam parte de seu quadro de pesquisadores Leopoldo 

Nachbin e Maurício Mattos Peixoto. 

A existência do IMPA foi homologada em 7 de agosto de 1956, pelo Decreto 

Presidencial n° 39.687, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em 1957, o 

instituto foi transferido para um prédio na Rua São Clemente, 265, Botafogo, onde 

permaneceu por dez anos. Nesse mesmo ano, Elon Lages Lima e Paulo Ribenboim 

passaram a integrar o quadro de pesquisadores. O regimento interno do instituto foi 

aprovado pelo presidente da República em 13 de outubro de 1966. 

Segundo Nachbin (1963, p. 62), o IMPA �[...] nasceu bem e tem vivido com um 

instituto cientificamente sério [...]. O IMPA tem visado mais à qualidade de seu 

pessoal e suas atividades, tanto no setor da pesquisa como no do ensino�. As 

atividades que o IMPA desenvolvia nessa época eram: realização de pesquisas, 

publicação de monografias expositórias, de uma revista de pesquisa (�Summa 

Brasiliensis Mathematicae�) e de um boletim informativo (�Noticiário Brasileiro de 

Matemática�), realização de conferências, seminários e cursos, treinamento de 

pessoal jovem, complementação do ensino universitário e manutenção de uma boa 

biblioteca (NACHBIN, 1963). 

O programa de pós-graduação foi criado em 1962. Os diplomas eram reconhecidos 

pela UFRJ, com base num convênio firmado entre as duas instituições. O primeiro 

grau de doutor em matemática foi concedido em 1964 e o de mestre, em 1965. Em 

1971, o IMPA passou a ter mandato do Conselho Federal de Educação (CFE) para 

outorgar os graus de mestre e de doutor, segundo o Parecer n° 469/71 da Câmara 

de Ensino Superior (MONTEIRO, 1999; IMPA, 1988).  

Em 2000, por meio do Decreto nº 3.703, o instituto foi transformado em Associação 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, uma associação civil sem fins 

lucrativos. De acordo com o Regimento Interno e com o Estatuto, o instituto tem por 

missão �[...] a realização de pesquisas em ciências matemáticas e afins, a formação 

de pesquisadores, a difusão do conhecimento matemático e sua integração com 

____________ 
7 Lélio I. Gama foi diretor do IMPA no período de 1952 a 1965. 
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outras áreas da ciência, cultura, educação e setor produtivo� (IMPA, 2000, p. 1). 

Seus objetivos, listados no catálogo de pós-graduação, são os seguintes: 

! cooperar para a formação, no Brasil, de equipes de matemáticos 
capazes de propiciar o exercício da pesquisa matemática como atividade 
permanente nos Departamentos de Matemática das Universidades; 
! formar pessoal capacitado a trabalhar e fazer pesquisa em órgãos 
públicos e privados, cujas atividades requeiram utilização de técnicas de 
Matemática e suas aplicações (IMPA, 2002, p. 8). 

No art. 3° do Capítulo II: Das Macrofunções, do Regimento Interno (IMPA, 2000?) 

são listadas as ações que cabem ser realizadas pelo instituto para alcance de sua 

missão: 

I. pesquisa, contemplando artigos e obras produzidas pelos pesquisadores; 
II. intercâmbio científico, compreendendo ações voltadas para os programas 
de verão, estágios de pós-doutorado e de pesquisadores nacionais e 
estrangeiros, palestras, cursos avançados e reuniões científicas; 
III. ensino, contemplando programas de iniciação científica, mestrado e 
doutorado, cursos e seminários avançados no período de verão de cada 
ano, Colóquio Brasileiro de Matemática e aperfeiçoamento de professores 
do ensino médio; 
IV. desenvolvimento de modelos, softwares e protótipos, estimulando a 
geração de produtos; 
V. informação científica, compreendendo ações voltadas para a publicação 
de livros de ensino de matemática em todos os níveis e o desenvolvimento 
e manutenção de acervo bibliográfico; 
VI. proteção aos direitos de propriedade intelectual, derivado de pesquisas 
realizadas. 

É interessante notar que dentre as ações realizadas pelo instituto se encontra o 

intercâmbio científico que, como veremos mais adiante, é um dos pontos destacados 

pelos participantes dessa pesquisa como influenciador na qualidade do IMPA. Cabe 

destacar o item III, que se refere ao ensino; apesar de o instituto ter como princípio 

fundamental a pesquisa em matemática, ele pode também desenvolver ações 

voltadas para o ensino. Essas ações têm se concretizado de diversas maneiras, seja 

pelos cursos de aperfeiçoamento ministrados na sede do IMPA voltados para 

professores de matemática do ensino médio, seja por meio de cursos ministrados 

em convênio com outras instituições, com duração de uma semana, em que as 

palestras dos professores do IMPA são transmitidas por meio de videoconferências 

e as demais atividades são realizadas por professores da instituição.8  

____________ 
8 http://www.mct.gov.br/especial/matematica2.htm 
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Com relação ao item V � Informação científica � o IMPA possui até o momento sete 

séries de publicações voltadas para a graduação e pós-graduação em matemática 

no Brasil (IMPA, 2002, p. 10): 

! Projeto Euclides; 
! Coleção Matemática Universitária; 
! Série de Computação e Matemática; 
! Publicações Matemáticas; 
! Informes de Matemática (Trabalhos de Pesquisas, Teses, Dissertações). 

No art. 5° do Estatuto (IMPA, 2000), são listadas as atividades que poderão ser 

promovidas pelo instituto com vistas a cumprir sua missão: 

I. pesquisa de alto nível; 
II. formação de doutores e mestres; 
III. promoção de programas de iniciação científica e pós-doutorado; 
IV. promoção de cursos de extensão; 
V. difusão da cultura matemática; 
VI. produção de livros de matemática e ciências afins em todos os níveis; 
VII. desenvolvimento de software; 
VIII. participação na melhoria do ensino; 
IX. participação em projetos multidisciplinares; 
X. organização de reuniões científicas; 
XI. intercâmbio científico internacional; 
XII. participação e apoio a organizações afins nacionais e internacionais; 
XIII. fortalecimento da ação de seus laboratórios de pesquisa; 
XIV. colaborar com as políticas nacionais de desenvolvimento do setor 
público e privado; 
XV. prestação de serviços para órgãos públicos e empresas estatais ou 
privadas de acordo com a missão da ASSOCIAÇÃO. 

Para finalizar apresentamos a estrutura organizacional do IMPA, exposta no art. 4º 

do Capítulo III: Da Organização, do Regimento Interno do IMPA: 

Art. 4º. � A ASSOCIAÇÃO tem a seguinte estrutura: 
1. Conselho de Administração 
2. Diretoria 
   2.1 Diretor Geral 
   2.2 Diretor Adjunto 
3. Conselho Técnico-Científico 
4. Coordenação de Atividades Científicas 
5. Coordenação de Ensino 
6. Coordenação de Informação Científica 
7. Coordenação de Informática 
8. Coordenação de Planejamento e Projetos 
9. Coordenação de Administração 
[...] 
§ 3º - As Coordenações de Atividades Científicas, Ensino, Informação 
Científica, Informática e Planejamento e Projetos serão assistidas em suas 
atividades por comissões designadas pelo Diretor Geral. 

Essa estrutura está esboçada na figura a seguir: 
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Figura 2 � Estrutura administrativa do IMPA  
Fonte: Extraído de Estrutura Administrava � IMPA (http://www.impa.br/Administrativo/index.html) 

 

 

2.2.2 Atividades 

 

Atualmente o corpo de pesquisadores do IMPA é composto por 32 pesquisadores e 

três pesquisadores eméritos. Dos 35 pesquisadores do IMPA, doze são doutores 

formados no IMPA, sete são Ph.D. formados na Universidade da Califórnia, 

Berkeley, e os demais obtiveram seus títulos de doutor ou Ph.D. em outras 

instituições, por exemplo, Universidade de Nova Iorque, Universidade de Chicago, 

MIT, Bonn, etc. 
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Conforme colocamos, desde 1971, o IMPA está credenciado pelo (CFE), como 

centro de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado em matemática pura e 

aplicada. Desde então, o programa de pós-graduação do IMPA já titulou 228 

doutores e 312 mestres em Matemática, 36 mestres em Economia Matemática, três 

mestres em Computação Gráfica, um mestre em Matemática Computacional e 

Modelagem, onze mestres em Pesquisa Operacional e 79 mestres em Estatística9 

(IMPA, 2003). Esses alunos titulados pelo instituto têm atuado em Instituições de 

Ensino Superior públicas e privadas, bancos e instituições como INMETRO, 

PETROBRAS, FGV e DATAPREV. 

Atualmente, no curso de mestrado do IMPA, �[...] o estudante adquire cultura básica 

que lhe permitirá ensinar qualquer disciplina da Matemática em nível de graduação 

ou exercer atividades profissionais que requerem aplicações da Matemática a 

problemas técnicos ou científicos� (IMPA, 2002, p. 11). O IMPA tem oferecido as 

seguintes opções para o curso de mestrado: Matemática; Economia Matemática; 

Computação Gráfica; Matemática Computacional e Modelagem; Métodos 

Matemáticos em Finanças e Métodos Matemáticos em Energia.10 

A finalidade do curso de doutorado do IMPA é a formação de pesquisadores (IMPA, 

2002). Ao ingressar no doutorado, o aluno pode optar por um dos grupos de 

pesquisa das seguintes áreas: Álgebra; Análise/Equações Diferenciais Parciais; 

Computação Gráfica; Dinâmica dos Fluidos; Economia Matemática; Geometria 

Diferencial; Pesquisa Operacional; Probabilidade; Sistemas Dinâmicos; Sistemas 

Dinâmicos Holomorfos. Vale ressaltar que no catálogo fica bem claro que a atenção 

do IMPA está voltada para o doutorado. 

Ao ingressar no IMPA, cada aluno passa a ser acompanhado por um orientador, que 

é designado pela Comissão de Ensino. Esse orientador tem por funções elaborar o 

programa de estudos e acompanhar o desempenho acadêmico de cada aluno 

(IMPA, 2002). 

Para receber o grau de mestre, o aluno, além de cumprir um determinado número de 

créditos e realizar alguns exames, deve elaborar uma dissertação. O aluno pode 

____________ 
9 O IMPA ofereceu o mestrado em Estatística de 1971 a 1990. 
10 Iniciado em 2003. 
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ainda optar em ser aprovado em pelo menos duas disciplinas de doutorado em lugar 

de elaborar uma dissertação (IMPA, 2002). A dissertação de mestrado �[...] consiste 

numa exposição sistemática e pessoal de um tópico aprovado pelo orientador [...]� 

(IMPA, 2002, p. 31) e, caso o aluno opte por elaborá-la, deverá fazê-la sob a 

orientação de um professor do IMPA. Após redigida a dissertação, o aluno deve 

entregar um exemplar à Coordenação de Ensino e fazer uma exposição oral diante 

de uma banca examinadora, composta de três professores que são escolhidos pela 

Comissão de Ensino (IMPA, 2002). 

Para receber o grau de doutor, a principal exigência que o aluno deve cumprir é 

elaborar a tese de doutorado, que deve ter a orientação de um professor do IMPA, 

que pode não ser o mesmo que o orientou até o Exame de Qualificação (IMPA, 

2002). Essa tese deve ser �[...] um trabalho de pesquisa original e significativo sobre 

teoria matemática relevante� (IMPA, 2002, p. 37). Após redigida a tese, o aluno deve 

entregar um exemplar ao Serviço de Ensino. Depois disso, a Comissão de Ensino 

nomeia uma banca examinadora que aprecia o mérito da tese; se o parecer da 

banca for favorável, o aluno faz uma exposição oral da tese, sendo depois argüido 

pela banca examinadora (IMPA, 2002). 

Juntamente com os cursos de mestrado e doutorado, o IMPA possui um programa 

de pesquisadores visitantes e pós-doutorado. Nesse programa, pesquisadores de 

universidades brasileiras realizam estágios com duração de seis meses a um ano � 

podendo suas bolsas ser renovadas por até dois anos � no IMPA (IMPA, 2002). 

Além das atividades de pós-graduação relacionadas acima, o IMPA tem organizado 

bianualmente os Colóquios Brasileiros de Matemática.11 Nesses colóquios são 

oferecidos cursos elementares e avançados, além de várias conferências: plenárias, 

de divulgação científica, especializadas e comunicações nas áreas de Matemática, 

Matemática Aplicada e Estatística (IMPA, 2002). 

 

____________ 
11 O Colóquio é uma reunião científica que teve início em 1957. Realizado inicialmente em Poços de 
Caldas, MG, com a inauguração da nova sede do IMPA no Jardim Botânico, a partir de 1987, o 
colóquio foi transferido para o Rio de Janeiro. 



 37

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Quando iniciamos a revisão de literatura para esta dissertação, buscamos por 

trabalhos que abordassem o tema concepções em geral. Nessa busca, consultamos 

revistas � como �Zetetiké�, �Bolema�, �Quadrante�, �Educação e Matemática� �, 

dissertações, teses, livros e anais de eventos.  

Como resultados dessa procura, encontramos trabalhos sobre concepções de 

professores de matemática do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino 

superior e de futuros professores de matemática. Alguns desses trabalhos tratavam 

das concepções que os sujeitos possuíam sobre matemática, outros sobre o ensino 

de matemática e outros trabalhos abordavam os dois temas conjuntamente. Devido 

ao expressivo número de trabalhos que encontramos abordando o tema concepções 

de professores de matemática nos diversos níveis, optamos por listar em nossa 

revisão de literatura somente os trabalhos que tinham como sujeitos professores 

universitários de matemática. Fizemos um resumo desses trabalhos, o qual 

apresentaremos a seguir. 

 

 

3.1 SILVA 

 

Em sua pesquisa, Silva (1993) buscou encontrar convergências nas concepções 

didático-pedagógicas de seis professores-pesquisadores12 a partir da análise feita 

sobre o discurso deles, procurando responder à seguinte pergunta: �As concepções 

didático-pedagógicas do professor-pesquisador em Matemática relacionam-se com o 

seu fazer em sala de aula? Em que sentido? Filiam-se a concepções oriundas de 

sua prática científica? Quais?� (SILVA, 1993, p. 2). 

____________ 
12 Segundo Silva (1993), o termo professor-pesquisador refere-se em seu texto a professores com 
efetiva vivência (experiência) em pesquisa matemática e ligados ao cotidiano da sala de aula como 
docentes. 
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Após definir como estaria utilizando o conceito de concepção em seu trabalho, Silva 

diz que o conjunto das concepções dos professores � que ela afirma ser composta 

de concepções epistemológicas, psicológicas, didáticas, pedagógicas e políticas � é 

que norteia a metodologia utilizada pelo professor na sala de aula. Essa 

metodologia, chamada pela autora de �metodologia tradicional vigente�, é guiada 

pelas seguintes concepções: 

! epistemológicas: baseadas na crença de que o conhecimento 
matemático é descoberto por aqueles que �produzem� Matemática; 
! psicológicas: baseadas na crença de que o aluno aprende vendo e 
o professor ensina mostrando; 
! didáticas: baseadas na crença de que o mais abstrato é mais �fácil� 
para o aluno; organizar o ensino segundo a ordem axiomática de 
arquivamento dos conteúdos: primeiro conjuntos, depois números 
(naturais); primeiro números reais, depois funções de variável real; primeiro 
limites, depois continuidade etc.; sendo que se deve incluir no ensino, se 
não a fundamentação (demonstração), pelo menos a possibilidade dela; 
! pedagógicas: baseadas na crença de que se deve aprovar os que 
�aprendem�, usando critérios subsidiários (não matemáticos) de aprovação: 
mandar decorar, valorizar nas provas tudo o que tiver aparência de estar 
ridiculamente um pouco certo, dar duas questões �muito fáceis� e outras 
�mais difíceis�, passar um �trabalho� ou uma �pesquisa� (sic) para casa etc.; 
! políticas: baseadas na crença de que se deve aprovar o aluno que, 
de alguma forma participa dessa estrutura promocional, historicamente 
definida, e reprovar o que, por algum motivo, não se submete a ela (SILVA, 
1993, p. 229-232). 

Segundo a autora, essa metodologia tradicional vigente parece fomentar a exigência 

do rigor, a delimitação subjetiva dos critérios de aprovação, o exercício livre da 

autoridade autoritária, a inclusão dos �mais aptos� [destaque da autora] como fortes 

candidatos ao seu grupo de especialistas, o que desencadeia no aluno bem-

sucedido uma reação de apoio ao instrumental usado pelo professor, fechando-se 

assim o círculo pensamento #$ individualidade #$ tutela, que é levado para a 

sala de aula, onde acaba constituindo um círculo novo e mais amplo: o círculo 

prática científica #$ prática de sala de aula, ou seja, uma imposição da prática 

científica sobre a prática pedagógica do professor-pesquisador13 em matemática 

(SILVA, 1993). 

 

 

____________ 
13 Vide nota anterior para significado do termo utilizado pela autora. 
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3.2 SOUZA JUNIOR 

 

Souza Junior (1993) realizou um estudo descritivo das concepções dos professores 

universitários sobre o ensino de matemática utilizando um questionário como 

instrumento. Os sujeitos da pesquisa foram 111 docentes dos Departamentos de 

Matemática, Matemática Aplicada e Computacional, Ciências da Computação e 

Estatística da UNESP dos campi de São José do Rio Preto, Rio Claro e Presidente 

Prudente. Dos 111 questionários entregues, 103 foram devolvidos. O questionário 

continha questões relativas à formação e titulação e as seguintes questões abertas: 

I. Como você acredita que a matemática deve ser ensinada? 
II. Como você trabalha em sua sala de aula? 
III. Quais são suas leituras sobre ensino? (SOUZA JUNIOR, 1993, p. 41). 

Na análise das respostas dadas à questão �Como você acredita que a matemática 

deve ser ensinada?�, o autor identificou sete tendências: 

1. Conteúdo integrado com aplicações; 
2. Conteúdo; 
3. Metodologias diferentes em função do grau de ensino; 
4. Criatividade; 
5. História da Matemática; 
6. Autonomia do aluno na construção do conhecimento; 
7. Motivação do aluno (SOUZA JUNIOR, 1993, p. 60). 

Nas respostas dadas à segunda questão, �Como você trabalha em sala de aula?�, o 

autor identificou dois grupos: para os sujeitos que se enquadrarem no primeiro grupo 

(a maioria dos sujeitos), inicialmente deve-se fazer a sistematização da informação � 

aula expositiva � e depois criar momentos dialéticos de aprendizagem � listas de 

exercícios, exercícios em grupo, seminários, etc. (SOUZA JUNIOR, 1993); para os 

sujeitos que se enquadrarem no segundo grupo, deve-se inicialmente conhecer o 

pensamento espontâneo do aluno para depois, e a partir dele, fazer a 

sistematização (SOUZA JUNIOR, 1993). 

O autor salienta que os dados de sua pesquisa mostram que �[...] o fazer 

pedagógico dos professores pesquisados, quase sempre, se fundamenta no 

conhecimento adquirido na experiência cotidiana, ou seja, no conceito espontâneo 

do fazer pedagógico� (SOUZA JUNIOR, 1993, p. 88). Destaca também que �[...] 
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alguns professores acreditam que a competência matemática docente é suficiente 

para se ensinar matemática� (SOUZA JUNIOR, 1993, p. 89). 

Quanto à terceira questão, �Quais são suas leituras sobre ensino?�, o autor diz que a 

análise das respostas mostra que um número considerável dos professores não lê 

sobre ensino e que sua fonte principal de leitura são as publicações da Sociedade 

Brasileira de Matemática (SBM), em especial a �Revista do Professor de 

Matemática� (RPM). 

Apesar de o título do trabalho ser �Concepções do professor universitário sobre o 

ensino de matemática�, em nenhum momento o autor deixa claro o que ele 

considera como concepções. Além disso, ele faz várias referências aos termos 

tendências (tendências no modo de ensino, p. 60; tendências na prática docente, p. 

87), representação (p. 78) e acreditar (p. 78, 79, 82), embora também não deixe 

claro o significado desses termos na pesquisa. 

 

 

3.3 CURY 

 

Cury (1994) estudou em sua tese as concepções de matemática dos professores de 

ensino superior. As questões abordadas nesse estudo foram: 

I. Quais as concepções sobre matemática que prevalecem entre os 
professores? 
II. Quais as relações entre as concepções dos professores e suas formas de 
considerar o erro dos alunos? 
III. Como se apresentam as incoerências entre as práticas dos professores, 
suas concepções e suas formas de considerar os erros? 

Participaram do estudo seis professores dos Cursos de Licenciatura em Matemática 

de cinco instituições universitárias de Porto Alegre. Após análise dos questionários e 

das entrevistas realizadas com os professores participantes, a autora concluiu que 

esses professores têm uma visão absolutista da matemática, considerando-a um 

corpo estático e unificado de verdades absolutas, como produto acabado do trabalho 

de gerações e gerações que será transmitido aos alunos pelo professor que detém o 
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conhecimento. Assim, o ensino é centrado no conhecimento, a postura pedagógica é 

a tradicional e a avaliação concentra-se no produto, naquilo que o aluno sabe fazer 

por si só (CURY, 1994). 

 

 

3.4 NAKAMURA 

 

Nakamura (1999) desenvolveu uma pesquisa com os seguintes objetivos: perceber 

os aspectos pessoais e sociais da escolha da profissão de matemático, desvelar as 

concepções em torno da matemática tidas por esse grupo e obter dados de como é 

o produzir conhecimento nessa área. A autora utiliza o termo concepção com base 

na definição de Silva (1993, p. 96): �[...] um ato de conceber abstrações ou como 

uma operação consiste em formar um conceito, ou ainda, como um modo próprio de 

olhar o sujeito, na sua relação com o mundo [...]� (apud NAKAMURA, 1999, p. 12). 

Usa também o termo percepção, com base em Polettini (1996, p. 32): �[...] 

percepções podem ser vistas como indicações (introspecções) que os professores 

têm atualmente via reflexão sobre suas experiências presentes e passadas� (apud 

NAKAMURA, 1999, p. 12). A autora considera também que concepções englobam 

as crenças. 

Nakamura define ainda o que considera como matemático: aquele profissional que 

fez pós-graduação na área da matemática, considerada pura ou aplicada � mestrado 

ou doutorado (NAKAMURA, 1999). Os sujeitos da pesquisa foram cinco 

matemáticos de universidades públicas de São Paulo (UNICAMP, UNESP, USP). 

Durante a transcrição das entrevistas, a autora procurou por unidades de significado, 

isto é, trechos da entrevista que mais chamaram a atenção, que respondiam às 

perguntas ou se relacionavam de alguma forma com as dúvidas da autora. Essas 

unidades de significado foram reunidas, originando assim aos seguintes grupos de 

significado: 

I. Influência da educação escolar; 
II. Influência da família; 



 42

III. Que falam da matemática; 
IV. Que falam da aptidão/dom; 
V. Concepções em torno da matemática; 
VI. Influências sociais e econômicas; 
VII. A questão do poder e do status; 
VIII. Falam do gosto pela matemática; 
IX. Sobre a produção do conhecimento matemático; 
X. Falam de provas e notas; 
XI. Falam do acúmulo de conhecimento matemático; 
XII. Matemática Aplicada e/ou Matemática Pura; 
XIII. Falam do entender/aprender matemática; 
XIV. Matemática x realidade; 
XV. O que foi decisivo; 
XVI. Falam da beleza e do rigor matemático; 
XVII. Falam do matemático; 
XVIII. Outras (NAKAMURA, 1999, p. 103). 

Esses grupos de significados foram reunidos em cinco categorias: 

1. Influências de componentes pessoais e sociais (Grupos I. II, VI, XV); 
2. Condições para entrar, manter-se e ascender na comunidade matemática 
(Grupos VII, XI, XVII); 
3. Concepções em torno da matemática (Grupos III, V, IV, XII, IX); 
4. Ensino e aprendizagem da matemática (Grupos VIII, X, XIII, XIV); 
5. O pensamento matemático (Grupos VII, XVI) (NAKAMURA, 1999, p. 149-
162). 

A autora concluiu que o matemático escolhe sua carreira devido a uma junção de 

fatores externos e internos, mas salienta que há uma preponderância dos 

componentes sociais interferindo nessa decisão. Observa ainda que seus 

entrevistados têm percebido que passam boa parte de seu tempo como professores 

e que não tiveram formação adequada para isso. Segundo ela, 

Quando descrevemos e interpretamos estes indivíduos que são 
responsáveis pela produção do conhecimento matemático, percebemos que 
há uma relação intrínseca entre a matemática, estes indivíduos, o fazer 
matemática, o ensino, as concepções em torno da Matemática e as regras 
desta comunidade, o ensino e as condições sociais, econômicas, políticas e 
culturais que as envolvem (NAKAMURA, 1999, p. 173-174). 
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3.5 GONÇALVES 

 

A pesquisa de Gonçalves (2000) tinha por objetivo investigar a formação e o 

desenvolvimento profissional de oito professores do Departamento de Matemática 

da Universidade Federal do Pará (UFPa). 

Para coleta dos dados, Gonçalves utilizou entrevistas semi-estruturadas, que foram 

divididas em três blocos: formação inicial do formador; percepções e reflexões 

acerca do Curso de Licenciatura em Matemática da UFPa; e o modo como concebe, 

produz e desenvolve seu trabalho docente. Após a análise inicial dos dados, o autor 

definiu duas categorias para continuar sua análise: experiência e formação 

acadêmica e profissional dos formadores. Essas categorias foram subdivididas nos 

seguintes eixos: 

Experiência 
! Relação teoria e prática; 
! Relação conteúdo específico e conteúdo pedagógico; 
! Relação pesquisa e ensino (GONÇALVES, 2000, p. 149). 
Formação acadêmica e profissional 
! Formação matemática; 
! Formação geral; 
! Formação pedagógica; 
! Formação relativa à prática profissional (GONÇALVES, 2000, p. 172). 

Os resultados obtidos por Gonçalves mostram que a experiência discente e docente 

dos formadores é configurada como a principal responsável pela formação dos 

saberes da prática profissional. Gonçalves utiliza o seguinte conceito de saberes 

profissionais: �[...] estes saberes subentendem toda uma gama de capacidades, 

habilidades, atitudes, concepções, valores e conhecimentos que qualificam o 

exercício profissional do magistério� (FIORENTINI et al., 1997, apud GONÇALVES, 

2000, p. 23-24). 
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3.6 FERNANDES 

 

Fernandes (2001) tinha por objetivo em sua pesquisa buscar compreensões sobre 

como os professores de matemática entendem a relação da matemática com as 

questões �extra-matemáticas�14 e como estes trabalham � ou pensam trabalhar ou, 

ainda, por que não trabalham � tais questões em sala de aula; isto é, procurava 

compreender as concepções dos professores de matemática sobre a matemática e 

as questões sociais e a relação que estas têm com sua prática de sala de aula. Os 

sujeitos da pesquisa foram nove professores que lecionam em Cursos de 

Licenciatura em Matemática de três IES públicas do Maranhão. 

Após expor os conceitos de concepção e crenças usados por autores como Cury 

(1994), Thompson (1984, 1992), Guimarães (1988), Silva (1993), Lins (1999), Peirce 

(apud GARNICA, no prelo), Carvalho (1989) e Sztajan (1998), a autora define como 

usará o termo em seu trabalho. Segundo ela, 

As concepções que temos de um objeto podem ser vistas como o 
amalgamado de significados vários, produzidos no interior de atividades, 
que atribuímos ao referido objeto. Em particular, as concepções que um 
professor de Matemática tem acerca da Matemática, seu ensino e sua 
aprendizagem podem ser vistas como o amalgamado dos significados 
vários produzidos durante sua formação, atribuídos por ele a essa ciência, e 
são estas determinantes de sua ação em sala de aula (FERNANDES, 2001, 
p. 30). 

Na análise das entrevistas, Fernandes identificou as unidades de significado � falas 

das entrevistas consideradas significativas à luz da pergunta diretriz da pesquisa. 

Essas unidades de significado foram reunidas em treze grupos de significado: 

I. Da contribuição para a formação de futuros professores; 
II. Do que necessitam os professores; 
III. Da influência da formação na sua prática; 
IV. Da metodologia utilizada; 
V. Da formação; 
VI. De uma �dada área pedagógica�; 
VII. Das discussões em sala de aula; 
VIII. Da forma de avaliar; 
IX. Das dificuldades; 
X. Da contribuição da Universidade e do Curso; 
XI. Dos alunos; 
XII. Da metodologia; 

____________ 
14 A autora considera questões �extra-matemáticas� como questões socialmente marginalizadas: 
delinqüência, drogas, violência escolar, desemprego, evasão escolar, prostituição infantil, fome, 
analfabetismo, velhice, racismo e relações professor-aluno, professor-professor, aluno-aluno, etc. 
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XIII. Das �culpas� (FERNANDES, 2001, p. 87-88). 

De acordo a autora, na análise dos grupos de significado, percebeu-se a existência 

de um conjunto de princípios que servem de base para o exercício de sua prática 

docente, isto é, percebeu-se existir uma �doutrina� [destaque da autora] que institui a 

prática dos professores formadores. A autora conclui que a visão de matemática 

carregada pela doutrina dos professores é uma visão absolutista (matemática é feita 

de verdades absolutas) e, desse modo, as aulas ficam restritas ao ensino do 

conteúdo matemático, negando ao aluno uma formação global (FERNANDES, 

2001). 

 

 

3.7 REIS 

 

Reis (2001) realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender como a relação 

tensional entre rigor e intuição acontece e manifesta-se no ensino universitário de 

cálculo e análise. Para isso, o autor analisou livros didáticos de cálculo e análise e 

entrevistou quatro professores-pesquisadores15 e autores de livros didáticos. 

Após as análises iniciais dos livros didáticos e das entrevistas, a categorização final 

de Reis foi feita mediante comparação das falas dos entrevistados umas com as 

outras, com seus respectivos artigos e livros didáticos (REIS, 2001), originando 

assim duas grandes categorias: os saberes profissionais do professor de cálculo e 

de análise (estes categorizados em específicos, pedagógicos e curriculares) e a 

relação entre rigor e intuição no ensino de cálculo e de análise. 

O autor concluiu que os manuais analisados refletem uma relação desigual e 

dicotômica entre rigor e intuição na apresentação dos conteúdos, ocorrendo uma 

primazia do primeiro elemento desse par tensional em detrimento do segundo (REIS, 

2001): a proposta dos livros de cálculo é considerada predominantemente formalista 

____________ 
15 O termo professor-pesquisador foi utilizado no texto de Reis com o sentido de professores 
universitários que fazem pesquisa em matemática. 
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e procedimental; os livros de análise diferem pelo maior ou menor uso de noções 

topológicas e pela modificação na ordem de apresentação ou na natureza de alguns 

conteúdos (REIS, 2001). 

Com relação aos autores, Reis concluiu que três dos entrevistados parecem 

reconhecer a existência de diferentes níveis de rigor e, provavelmente, de intuição; 

um dos entrevistados parece perceber a intuição e o rigor como entidades, talvez 

dicotômicas, que se complementam e que acontecem em momentos diferentes 

(REIS, 2001). 

Reis destacou ainda que os entrevistados concordam que um Curso de Análise é 

fundamental na formação matemática do licenciando, mas que não houve acordo e 

consistência nas falas dos entrevistados quanto ao modo como esse curso possa 

ser desenvolvido visando à formação desse professor de matemática; com relação 

ao Curso de Cálculo, os participantes da pesquisa de Reis foram unânimes em 

afirmar que esse curso deve ser menos formal, fortemente baseado em aplicações e 

situações-problema (REIS, 2001). Desse modo, o autor afirma: 

O nosso estudo [...] parece demonstrar que intuição e rigor são dimensões 
interdependentes, uma não podendo existir sem a outra, embora possamos, 
equivocadamente, privilegiar uma delas em detrimento da outra. Ambas 
estão presentes no ensino de Cálculo e de Análise, onde cumprem papéis 
importantes e complementares na formação do pensamento e do 
conhecimento diferencial, integral e analítico, tanto do professor de 
matemática quanto do matemático (REIS, 2001, p. 200). 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NA PESQUISA: CONCEPÇÕES, 
CONCEPÇÕES DE MATEMÁTICA E CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

 

Apresentaremos neste item um levantamento sobre os termos concepções, 

concepções de matemática e concepções de ensino-aprendizagem de matemática. 

O que significavam esses termos? Como eram utilizados? Essas eram algumas das 

dúvidas que foram surgindo com este levantamento. À medida que conseguíamos 

mais material, as dúvidas não foram sanadas; pelo contrário, aumentavam diante da 

diversidade de termos que encontramos na literatura. Além de diferentes significados 

para concepções, observamos que alguns autores utilizavam outros termos para se 

referir a esse tema, por exemplo, consciência metacognitiva, ideário e percepção. 

A fim de facilitar a apresentação deste estudo, decidimos construir quadros para 

comparar os significados utilizados por alguns autores para os termos em questão. 

No primeiro quadro, apresentaremos os significados dados por dicionários para o 

termo concepção/concepções, ordenados cronologicamente. O segundo quadro 

apresenta os significados dados por pesquisadores da área de Educação 

Matemática (também em ordem cronológica). Esse quadro tem a seguinte 

organização: 

 

Significado
 
Autor(a) 

Concepções Concepções de 
matemática 

Concepções de 
educação matemática 
(ensino-aprendizagem 

de matemática) 

 



 48

Na primeira coluna, colocamos o nome do(a) autor(a) e o ano de publicação do 

trabalho em que aparece o significado. Nas segunda, terceira e quarta colunas, 

apresentamos o significado do autor para os termos concepções, concepções de 

matemática e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de 

matemática). Em alguns casos, nem todas as colunas foram preenchidas, o que 

indicará que o referido autor não precisou o termo em questão. Em outros casos, a 

terceira e a quarta colunas não apresentam divisão entre si: isso indicará que o autor 

estabeleceu os termos sem distinção entre si.  

 

Autor(a) Conceito 

Cunha (1998) 
[dicionário etimológico] 

Concepção $ CONCEBER 
Conceber vb. 'gerar', 'compreender' XII. Do lat. concĭpĕre.|| concepção sf. 
'ato ou efeito de conceber' 1813. Do lat. conceptĭō -ōnis|| Cp. CONCEITO 
Conceito sm. 'pensamento, idéia, opinião, noção' 1512. Do lat. conceptum-
i. Cp. CONCEBER 

Ferreira (1999) 
[dicionário da língua 

portuguesa] 

Concepção. [Do lat. conceptione, por via semi-erudita.] S.f. 1. Biol. O ato 
ou efeito de conceber ou de gerar (no útero); geração. 2. O ato de 
conceber ou criar mentalmente, de formar idéias, especificamente 
abstrações: a concepção de um princípio filosófico, de uma teoria 
matemática. 3. P. ext. Maneira de conceber ou formular uma idéia original, 
um projeto, um plano, para posterior realização: A concepção urbanística 
de Brasília é do arquiteto brasileiro Lúcio Costa. 4. Noção, idéia, conceito, 
compreensão: Sua concepção de autoridade está baseada nos moldes 
tradicionais. 5. Modo de ver, ponto de vista; opinião, conceito: Na minha 
concepção vocês agiram de maneira impensada 

Abbagnano (1998) 
[dicionário de filosofia] 

Concepção $ (in. Conception; fr. Conception; al. Konzeption; it. 
Concezione). Esse termo designa (assim como os correspondentes 
percepção e imaginação) tanto o ato de conceber quanto o objeto 
concebido, mas, preferivelmente, o ato de conceber e não o objeto, para o 
qual deve ser reservado o termo conceito (v.). Hamilton já fazia essa 
observação (Lectures on Logic, I, p. 41), que às vezes é repetida na 
filosofia contemporânea: �Tão logo um conceito é simbolizado para nós, 
nossa imaginação reveste-o de uma concepção privada e pessoal, que só 
podemos distinguir por um processo de abstração do conceito público e 
comunicável� (SUSAN K. LANGER, Philosophy in a New Key, cap. III) 

Japiassú e Marcondes 
(1999) 

[dicionário de filosofia] 

Concepção $ 1. Operação pela qual o sujeito forma, a partir de uma 
experiência física, moral, psicológica ou social, a representação de um 
objetivo de pensamento ou conceito. O resultado dessa operação também 
é chamado de concepção, praticamente sinônimo de teoria (ex.: concepção 
platônica do Estado, concepção liberal da economia etc.). 2. Operação 
intelectual pela qual o entendimento forma um conceito (ex.: o conceito de 
triângulo) 

Quadro 4.1 � Comparação entre os conceitos do termo concepção/concepções � Dicionários 

 

Fazendo um exame dos significados do termo concepção a partir da etimologia, 

passando pelo seu uso na língua portuguesa e nos dicionários de filosofia, 
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verificamos que em todos a palavra concepção tem como significado principal o ato 

de conceber e/ou formar idéias.  

Como a presente pesquisa está sendo realizada na área de Educação Matemática, 

apresentaremos a seguir alguns significados do termo concepção apresentados por 

pesquisadores dessa área. 

 

Significado 
 

Autor(a) 
Concepções Concepções de 

matemática 
Concepções de 

ensino-aprendizagem 
de matemática 

Ernest (1988) 

 Concepção sobre a 
natureza da matemática 
� É um sistema de 
crenças concernente à 
natureza da matemática 
como um todo. Tais 
visões formam a base 
de uma filosofia da 
matemática, ainda que 
algumas visões dos 
professores possam 
não estar elaboradas 
em filosofias 
completamente 
articuladas (tradução 
nossa) 

Modelo de ensino de 
matemática � É a 
concepção do professor 
do tipo e extensão das 
regras de ação do 
ensino e atividades em 
classe associada com o 
ensino da matemática. 
Modelo de 
aprendizagem de 
matemática � Consiste 
na visão do professor 
sobre o processo de 
aprendizagem de 
matemática, que 
comportamentos e 
atividades mentais 
estão envolvidos por 
parte do estudante, e o 
que constituem 
atividades de ensino 
apropriadas e típicas 
(tradução nossa) 

Quadro 4.2 � Comparação entre os significados dos termos concepções, concepções de matemática 
e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de matemática) � pesquisadores em 
educação matemática (continua) 
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Significado 
 

Autor(a) 
Concepções Concepções de 

matemática 
Concepções de 

ensino-aprendizagem 
de matemática 

Carvalho (1989) 

Primeiro, num sentido 
gramsciano de 
concepção de mundo, 
ou seja, a coexistência 
de duas concepções, 
�uma afirmada por 
palavras e outra 
manifestando-se na 
ação efetiva� 
(GRAMSCI, 1986, p. 
14, apud CARVALHO, 
1989). Nem sempre 
essas duas concepções 
convergem: muitas 
vezes, por exemplo, a 
concepção afirmada 
como fato intelectual 
não é a que está 
implícita na ação do 
professor (p. 4 e 5). [...] 
Segundo, num sentido 
expresso por palavras, 
restringindo-se a 
concepções 
sistematizadas 
encontradas nos 
compêndios de 
Filosofia da Ciência (p. 
5) 

 São aquelas relativas 
às práticas 
pedagógicas, aos 
princípios 
metodológicos e aos 
conteúdos abordados 
nas aulas dessa 
disciplina. Essas 
concepções estão, ou 
pelo menos deviam 
estar, no campo de 
competência do 
professor (p. 5) 

Thompson (1992) 

Uma estrutura mental 
geral, englobando 
crenças, significados, 
conceitos, proposições, 
regras, imagens 
mentais, preferências e 
coisas semelhantes (p. 
130, tradução nossa) 

São as crenças 
conscientes ou 
subconscientes, 
conceitos, significados, 
regras, imagens 
mentais e preferências 
concernentes à 
disciplina de 
Matemática. Essas 
crenças, conceitos, 
visões e preferências 
constituem os 
rudimentos de uma 
filosofia de matemática 
(p. 132, tradução 
nossa) 

O que um professor 
considera ser os 
objetivos necessários 
do programa 
matemático, seu papel 
no ensino, o papel dos 
alunos, as atividades 
apropriadas à classe, 
aproximações 
instrucionais 
necessárias e ênfases, 
procedimentos 
matemáticos legítimos, 
e as saídas 
[estratégias] aceitáveis 
da instrução são todas 
partes da concepção do 
professor sobre o 
ensino da matemática 
(p. 135, tradução 
nossa) 

Quadro 4.2 � Comparação entre os significados dos termos concepções, concepções de matemática 
e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de matemática) � pesquisadores em 
educação matemática (continuação) 
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Significado 
 

Autor(a) 
Concepções Concepções de 

matemática 
Concepções de 

ensino-aprendizagem 
de matemática 

Silva (1993) 

Se tomarmos 
concepção como um 
ato de conceber 
abstrações ou como 
uma operação que 
consiste em formar um 
conceito ou, ainda, 
como um modo próprio 
de olhar de um sujeito, 
na sua relação com o 
mundo [...] (p. 96, grifo 
da autora) 

[...] podemos considerar, em particular, que são 
as concepções do professor sobre a Matemática 
e sobre o ensino da Matemática que constituem 
esse seu �modo próprio de olhar� a Matemática e 
seu ensino e que, de alguma maneira, vão 
determinar seu fazer em sala de aula. Resta 
ressaltar que as concepções do professor não 
estão presentes somente nas idéias mas, sim, 
num conjunto de práticas, de rituais exercidos por 
professores e alunos (p. 96) 

Cury (1994) 

Engloba toda a 
filosofia particular de 
um professor, quando 
ele concebe idéias e 
interpreta o mundo a 
partir dessas idéias (p. 
37, grifo da autora) 

Acreditamos que a 
matemática é uma 
atividade humana, 
sujeita a erros e 
correções, com origem 
nas necessidades e 
problemas da 
sociedade, em cada 
época e cultura. O 
trabalho dos 
matemáticos não está, 
portanto, desligado da 
realidade e leva em 
consideração a origem 
histórica dos conceitos, 
as tentativas anteriores 
de resolver o problema 
matemático e as 
necessidades da 
ciência e da sociedade 
(p. 20) 

O ensino de 
matemática, em 
consonância com essa 
visão, deve 
proporcionar ao aluno o 
envolvimento com os 
problemas da sua 
realidade sociocultural 
e a possibilidade de 
construir suas próprias 
soluções. Os erros 
cometidos pelos alunos 
fazem parte do próprio 
processo de elaboração 
do conhecimento e 
devem ser fonte de 
exploração de novas 
idéias e novos 
conteúdos matemáticos 
(p. 20) 

Quadro 4.2 � Comparação entre os significados dos termos concepções, concepções de matemática 
e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de matemática) � pesquisadores em 
educação matemática (continuação) 
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Significado 
 

Autor(a) 
Concepções Concepções de 

matemática 
Concepções de 

ensino-aprendizagem 
de matemática 

Gómez e Valero (1996) 

 Os professores têm 
uma visão sobre a 
natureza da matemática 
como um todo. Ainda 
que tal visão esteja 
relacionada com uma 
posição filosófica com 
respeito a matemática, 
não se pode dizer que 
as concepções do 
professor constituam 
um filosofia totalmente 
articulada (tradução 
nossa) 

Modelo de ensino de 
matemática � inclui o 
enfoque pessoal do 
professor com respeito 
à maneira como se 
ensina a matemática, e 
o tipo de atividades 
instrucionais que se 
relacionam com tal 
enfoque 
Modelo de 
aprendizagem de 
matemática � aqui se 
incluem a visão do 
professor sobre a 
maneira como o 
estudante aprende a 
matemática, os 
comportamentos e 
atividades mentais que 
as práticas instrucionais 
devem promover no 
estudante (tradução 
nossa) 

Ponte (1998) 

Crenças � as crenças 
[...] dizem respeito a um 
conjunto de 
pressupostos básicos 
sobre a natureza das 
coisas que informa o 
nosso pensamento e 
que admitimos como 
verdadeiros, sem que 
se ponha em questão a 
sua justificação (p. 216)
Concepções � 
constituem um conceito 
muito próximo [das 
crenças] [...], podendo 
ser encaradas como um 
substracto conceptual 
que desempenha um 
papel determinante no 
pensamento e na acção 
(p. 216) 

No caso dos professores, as suas concepções 
envolvem muito mais do que o simples 
conhecimento de temas matemáticos e 
competências pedagógicas. Envolvem todo um 
conjunto de idéias e imagens acerca do que é 
importante em matemática, como se estabelece o 
que é verdadeiro e o que é falso nessa disciplina, 
com que elementos e por que processos se vai 
formando o conhecimento matemático, o que 
constituem os objetivos fundamentais do ensino 
da matemática, o que são as tarefas mais 
adequadas para este ou aquele tipo de alunos, 
etc. (p. 216) 

Quadro 4.2 � Comparação entre os significados dos termos concepções, concepções de matemática 
e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de matemática) � pesquisadores em 
educação matemática (continuação) 
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Significado 
 

Autor(a) 
Concepções Concepções de 

matemática 
Concepções de 

ensino-aprendizagem 
de matemática 

Fernandes (2001) 

As concepções que 
temos de um objeto 
podem ser vistas como 
o amalgamado de 
significados vários, 
produzidos no interior 
de atividades, que 
atribuímos ao referido 
objeto (p. 22) 

Em particular, as concepções que um professor 
de matemática tem acerca da matemática, seu 
ensino e sua aprendizagem, podem ser vistas 
como o amalgamado desses vários significados, 
produzidos durante sua formação, atribuídos por 
ele a essa ciência, determinantes de (e 
determinadas por) sua ação em sala de aula (p. 
22) 

Quadro 4.2 � Comparação entre os significados dos termos concepções, concepções de matemática 
e concepções de educação matemática (ensino-aprendizagem de matemática) � pesquisadores em 
educação matemática (conclusão) 

 

Analisando-os, verificamos que os significados atribuídos por Ernest (1988), Gómez 

e Valero (1996) e Cury (1994) são bem próximos � o que se justifica, pois as autoras 

estabeleceram-nos baseadas em trabalhos de Ernest. O significado atribuído por 

Silva (1993) é o que mais se aproxima daquele apresentado pelos dicionários � ato 

de conceber. Os demais significados foram construídos pelos autores, com base em 

outros pesquisadores, mas pudemos perceber que a maior parte deles faz referência 

ao trabalho de Thompson (1992). 

Nesse trabalho, Thompson (1992) faz um breve histórico sobre o tema concepções e 

crenças dos professores e apresenta os resultados de trabalhos realizados até 

então. É nele que a autora apresenta os significados que expusemos anteriormente. 

Então, com tantas acepções, qual delas utilizar? 

O termo concepção para nós pressupõe uma reflexão, já que o ato de conceber uma 

idéia exige um certo pensar sobre algo um pouco mais elaborado. Concordamos 

com Thompson (1992, p. 141), quando afirma que 

Concepções são estruturas mentais que englobam tanto as crenças quanto 
qualquer aspecto do conhecimento do professor que se sustenta em sua 
experiência, tais como significados, conceitos, proposições, regras, imagens 
mentais e coisas semelhantes (tradução nossa). 

Assim, estaremos baseada na concepção de Thompson, apresentada no Quadro 4.2 

(p. 50), por considerarmos a mais abrangente e flexível.  
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Empregaremos também os significados que Thompson (1992) atribuiu para 

concepção de matemática e concepções de ensino-aprendizagem de matemática, 

mas com alguns acréscimos. Concepção de matemática, além de abranger o que 

Thompson propõe, poderá envolver ainda os seguintes aspectos: como o sujeito 

concebe matemática como ciência, a natureza da matemática, a produção do 

conhecimento matemático, o trabalho do matemático, a pesquisa em matemática, o 

gosto/aptidão pela matemática, etc. Utilizaremos o termo concepção de educação 

matemática para designar as concepções de ensino-aprendizagem de matemática, 

mas com o mesmo significado atribuído por Thompson (1992). 

Conforme colocamos anteriormente, existem outras acepções para o termo 

concepção. Alguns pesquisadores em educação matemática têm construído outros 

termos para estudar essa relação entre o que o professor pensa e o que faz em sua 

prática. Apresentaremos algumas dessas acepções no Quadro 4.3 a título de 

informação. 

 

Autor(a) Conceito 

Santos (1994) 

Consciência metacognitiva � a consciência metacognitiva dos 
indivíduos deve incluir: [...]; d. Pensar sobre suas crenças e concepções 
enquanto aluno de matemática e futuro professor de matemática; [...]; f. 
Pensar sobre a influência que suas crenças, concepções e atitudes 
sobre a matemática e sua pedagogia podem ter nos seus futuros 
alunos; [...] Metacognição refere-se ao conhecimento de alguém sobre 
seus próprios processos cognitivos ou algo relacionado a eles, e. g., as 
propriedades relevantes de aprendizagem de informação ou dados... [e 
também] refere-se, entre outras coisas, ao monitoramento ativo e 
conseqüente regulação e orquestração daqueles em relação aos 
objetos cognitivos ou dados sobre os quais eles se sustentam (FLAVEL, 
1976, p. 232, apud SANTOS, 1994) 

Fiorentini (1995) 

Ideário � o processo de construção de um ideário pedagógico, tanto 
individual como coletivo, é sempre dinâmico e dialético. De fato, se 
estamos permanentemente refletindo sobre nossa prática pedagógica, 
se discutimos com nossos pares, se pesquisamos e buscamos 
continuamente novas fontes teóricas e novas alternativas de ação em 
sala de aula [...] então, é de se esperar que nosso ideário também 
esteja em permanente mutação (p. 29) 

Jaramillo (2002) 

Ideário está sendo entendido como um constructo que diz respeito às 
crenças, concepções, conhecimentos/saberes do professor, o qual 
resulta consciente ou inconscientemente de uma série de vivências, 
experiências, leituras e aprendizados, adquiridos, pelo professor, 
através de sua vida pessoal e profissional (p. 324) 

Polettini (1996) 
Percepções � podem ser vistas como indicações (introspecções) que os 
professores têm atualmente via reflexão sobre suas experiências 
presentes e passadas (p. 32) 

Quadro 4.3 � Outras acepções para o termo concepções 
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Como esclarecemos, o intuito de colocar esse quadro é de informar ao leitor que 

temos consciência de que existem outras acepções sendo utilizadas na literatura em 

educação matemática e que fizemos a escolha por não utilizá-las, optando, assim, 

por utilizar uma nomenclatura mais comum e mais usada nas pesquisas em 

educação matemático sobre o tema. 

 

 

4.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para examinarmos os dados que coletamos estaremos nos pautando nas obras de 

três autores: Ernest (1988), Fiorentini (2001) e Merton (1972). 

Na análise das concepções sobre matemática dos participantes desta pesquisa, 

estaremos utilizando o trabalho de Paul Ernest (1988), �The impact of beliefs on the 

teaching of mathematics�. Nesse trabalho, o autor distingue três concepções (as 

quais ele chama de filosofias) de matemática por suas características: 

! Instrumentalista: matemática é uma acumulação de fatos, regras e 
habilidades para serem utilizadas a fim de atender um objetivo externo. 
Matemática é um conjunto de fatos e regras não-relacionados mas úteis; 
! Platonista: matemática é um corpo estático mas unificado de um 
conhecimento correto. Matemática é descoberta, não criação. 
! Resolução de problemas: matemática é um campo da criação e 
invenção humana em dinâmica e contínua expansão, um produto cultural. 
Matemática é um processo de pesquisa e conhecimento, não um produto 
acabado, por isso seus resultados estão abertos à revisão (ERNEST, 1988, 
tradução nossa). 

Para analisar concepções de educação matemática, utilizaremos o trabalho de Dario 

Fiorentini (2001), �Rumos da Educação Matemática: o professor e as mudanças 

curriculares�. Nesse trabalho, Fiorentini afirma que podemos contrastar duas 

tendências de educação matemática, uma tradicional e outra contemporânea, cada 

uma delas com seus respectivos papéis do professor e dos alunos, atividades de 

ensino e ambientes didáticos. Segundo o autor, �[...] estas [...] dependem das 

concepções e crenças sobre a natureza do conhecimento matemático, sobre como 
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se dá a apropriação ou construção do conhecimento matemático pelo aluno� 

(FIORENTINI, 2001, p. 24). Fiorentini apresenta as características de cada uma 

dessas tendências em quadros, que reproduzimos aqui com alguns ajustes no 

layout. 

ENSINO TRADICIONAL ENSINO CONTEMPORÂNEO (INOVADOR) 
Natureza da matemática 

Conhecimento exato, preciso, pronto e acabado Conhecimento historicamente em construção, por 
isso nem sempre é exato e preciso 

Ciência formal (axiomas, definições, teoremas) e 
algorítmica (fórmulas e procedimentos 
adquiridos por meio de treino sistemático) 

Conhecimento quase-empiricista: embora tenha 
uma dimensão formal e algorítmica, possui uma 
dimensão intuitiva e exploratória que combina 
observações, experiências mentais, analogias, 
imagens, adivinhações, conjecturas, retificações...

Existem somente duas matemáticas: a pura e a 
aplicada (ambas sistematizadas e organizadas 
conceitualmente) 
A matemática é somente produzida pelos 
matemáticos; os outros somente a aplicam 

• Existem várias matemáticas que se inter-
relacionam: 
1- a científica (dos matemáticos); 
2- a escolar para fins educativos; 
3- a da prática social ou profissional 

(etnomatemática $ matemática dos 
diferentes grupos culturais/profissionais) 

Conhecimento é externo ao sujeito (está pronto e 
sistematizado nos livros, por isso a idéia de 
transmissão) 

O conhecimento é externo e interno ao sujeito (o 
aluno e qualquer pessoa é também capaz de 
fazer/produzir matemática). 

Papel do professor 
Ensino PARA a matemática Ensino PELA matemática 
Transmite conhecimentos Compartilha conhecimentos 
É a única autoridade do saber É uma das autoridades do saber 
Apresenta modelos prontos de resolução de 
problemas ou exercícios para facilitar a 
aprendizagem 

Desafia os alunos a encontrarem suas estratégias 
de resolução. Medeia e orienta os processos de 
resolução propostos pelos alunos 

Papel do aluno 
Trabalhar individualmente Trabalhar cooperativamente 
É passivo # Recebe conhecimento É ativo $ busca o conhecimento 
Depende do professor para avaliar seu 
conhecimento - pouca autonomia 

Tem autonomia para avaliar seu conhecimento e 
seu processo de aprender 

Constrói conhecimento fraco $ não 
desenvolvendo a autonomia de pensamento 
matemático 

Constrói conhecimento forte, pois é capaz de 
produzir conhecimento matemático próprio e de 
desenvolver processos e estratégias próprias 

Contexto e dinâmica da aula de matemática 
Disciplina rígida (com muitas regras) 
predominando a voz e o comando do professor 

Ambiente dinâmico, com disciplina partilhada 
onde todos têm voz 

A arquitetura da sala é retangular com os alunos 
dispostos em fileiras 

A arquitetura da sala pode ser circular, com 
mesas que permitem trabalho em grupos ou troca 
de saberes e idéias 

Ambiente de repetição, cópia, reprodução O ambiente é de exploração, investigação, 
reflexão, criação e de produção e negociação de 
significados 

O currículo implícito é oculto O currículo (implícito ou não) é discutido e 
negociado coletivamente 

Material didático: lousa, livro, caderno e giz Ambiente que explora o uso de novas 
tecnologias: computador/internet, vídeo, 
calculadoras 

Quadro 4.4 � Características das tendências de ensino (Continua)
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ENSINO TRADICIONAL ENSINO CONTEMPORÂNEO (INOVADOR) 

Natureza das atividades 
Cópia/memorização de definições, procedimentos 
e exemplos ou ilustrações 
Problemas fechados com uma única possibilidade 
de resolução 

Problemas/atividades abertos que geram 
exploração e discussão de idéias matemáticas e 
da relação da matemática com outras ciências ou 
com situações sociais e culturais do contexto 
vivencial do aluno 

Exercícios semelhantes e repetitivos, tendo 
sempre um modelo prévio para desenvolvimento 
das atividades 

Atividades que exigem que os alunos pensem, 
argumentem, justifiquem, apresentem soluções 
próprias 

A principal fonte de atividades é o livro didático • Tendências atuais de atividades: 
1- aulas investigativas; 
2- projetos interdisciplinares e extra-

escolares; 
3- modelagem matemática; 
4- uso de calculadoras e computadores no 

ensino da matemática; 
5- uso de jornais e situações cotidianas 

Somente atividades individuais Atividades podem ser desenvolvidas 
individualmente e em pequenos grupos, prevendo 
interação entre os grupos 

Avaliação 
A avaliação é objetiva, terminal e quantitativa A avaliação é tanto objetiva quanto subjetiva; 

quantitativa/qualitativa e se dá ao longo do 
processo educativo 

A avaliação é excessivamente seletiva e 
classificatória 

A avaliação é principalmente diagnóstica, 
indicando onde e como as ações podem ser 
melhoradas 

Quem faz a avaliação é o professor e centra foco 
apenas na aprendizagem individual de conteúdos 

Avalia tanto o ensino como a aprendizagem 
individual e grupal, valendo-se também da auto-
avaliação dos alunos 

Instrumentos de avaliação: exercícios, testes e 
provas 

Solicita que os alunos apresentem suas 
explicações, justificativas e raciocínios 

 Múltiplos instrumentos de avaliação: Seminários; 
participação em classe; relatórios escritos; testes; 
atividades extraclasse; pesquisas... 

Quadro 4.4 � Características das tendências de ensino (Conclusão) 
Fonte: Extraído de Fiorentini (2001) 

 

Para analisarmos alguns elementos de concepções que os participantes da 

pesquisa possuem sobre o IMPA, utilizaremos o trabalho de Robert K. Merton 

(1972), �Los imperativos institucionales de la ciencia�. Nesse texto, Merton discute, 

dentre outros itens, o ethos da ciência. Segundo o autor, o ethos da ciência moderna 

inclui quatro conjuntos de imperativos institucionais: o universalismo, o comunismo, 

o desinteresse e o ceticismo organizado (MERTON, 1972). 

O universalismo, de acordo com Merton, baseia-se na afirmação de que, se algo é 

verdade, qualquer que seja sua fonte, deve ser submetido a critérios impessoais 

preestabelecidos, isto é, o imperativo do universalismo está densamente arraigado 
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no caráter impessoal da ciência (MERTON, 1972, p. 67-68). O segundo grupo de 

imperativos institucionais é o comunismo � no sentido de propriedade comum dos 

bens. Esse imperativo baseia-se na afirmação de que os achados da ciência são um 

produto da colaboração social e são atribuídos à comunidade. Assim o direito do 

cientista à sua �propriedade intelectual� está limitado ao direito de reconhecimento e 

estima (MERTON, 1972). Outro elemento ligado a esse imperativo de comunismo é 

o da comunicação dos achados. Segundo o autor, a pressão para a difusão dos 

resultados é reforçada pelo objetivo institucional de ampliar as fronteiras do 

conhecimento e pelo incentivo do reconhecimento, que depende da publicação 

(MERTON, 1972). O desinteresse, terceiro imperativo e considerado um elemento 

institucional básico, refere-se, no caso dos cientistas, à paixão pelo conhecimento, à 

curiosidade, à preocupação altruísta pelo que pode beneficiar a humanidade e a 

uma quantidade de motivos especiais (MERTON, 1972). O último conjunto de 

imperativos, o ceticismo organizado, relaciona-se de diversos modos com os outros 

elementos do ethos científico. De acordo com o autor, ele é ao mesmo tempo um 

mandato metodológico e institucional. Ao realizar investigações e examinar dados 

baseados em critérios empíricos e lógicos, os cientistas por vezes acabam 

colocando a si mesmos e a ciência em conflito com outras instituições, como a 

Igreja, a economia e o Estado (MERTON, 1972). 

Desse modo, procuraremos identificar, nas falas dos nossos entrevistados, 

elementos que possibilitem visualizar características do ethos científico do IMPA, isto 

é, quais seriam os imperativos relativos ao universalismo, comunismo, desinteresse 

e ceticismo organizado vinculados ao IMPA. 

 

 

4.3 METODOLOGIA 

 

Esta dissertação foi construída utilizando diversos meios para coleta de informações. 

Visitamos as bibliotecas de nossa instituição (Biblioteca Central, Biblioteca Setorial 

do Centro Pedagógico e Biblioteca Setorial do Departamento de Matemática), mas, 
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infelizmente, verificamos que não encontraríamos os materiais de que 

precisaríamos. Utilizamos como fontes de apoio as bibliotecas particulares das 

professoras de nossa linha de pesquisa, Circe M. S. da S. Dynnikov e Lígia A. Sad, 

além das colaborações que a professora Vânia M. P. dos Santos-Wagner nos trazia 

quando de suas visitas ao Programa de Pós-graduação. Mesmo assim, por mais que 

tentássemos, ainda não conseguíamos aquilo de que necessitávamos. 

Um dos meios de acesso a muitos dos materiais que utilizamos nesta dissertação 

(por exemplo, artigos que encontramos em referências de outros trabalhos) foi a 

Internet. Utilizando esse recurso, pudemos ter acesso a trabalhos e informações que 

não encontrávamos em nossas bibliotecas (aqueles que estão diretamente ligados à 

dissertação estão em nossas Referências).  

Além do uso da Internet para buscar materiais, fizemos, por esse meio, contatos 

com os matemáticos que participaram desta pesquisa. O uso do correio eletrônico 

para os primeiros contatos, revisões das entrevistas (e até mesmo para uma 

�entrevista virtual�, conforme exporemos adiante) nos garantiu a otimização de 

tempo e, por que não dizer, recursos financeiros, para a realização desta 

dissertação. 

O presente trabalho, �Concepções de Matemáticos e Egressos do IMPA sobre 

Matemática e Educação Matemática�, caracteriza-se como um estudo de caso, que, 

segundo Ponte (1994), pode ser considerado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa ou 

uma unidade social. Em nossa pesquisa, pretendemos fazer um estudo de duas 

instituições (IMPA e Departamento de Matemática da UFES), que consideramos 

bem definidas (por meio dos matemáticos � que atuam/atuaram no IMPA � e dos 

egressos � que atuam/atuaram no DM/UFES) e que estão de alguma forma 

vinculadas entre si (escolhemos os matemáticos que foram orientadores de 

egressos que estão no DM/UFES). 

Ponte (1994) afirma ainda que esse tipo de pesquisa tem um forte cunho descritivo, 

visto que o pesquisador não pretende intervir sobre a situação, mas dá-la a 

conhecer tal como ela lhe surge. Essa afirmação vai ao encontro de nossos fins, 

uma vez que não é nossa intenção fazer intervenção, pois um trabalho dessa 
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natureza precisaria ser realizado a longo prazo � o que não é viável numa pesquisa 

de mestrado. 

Para a coleta de dados, utilizamos como instrumento principal entrevistas semi-

estruturadas. Haguette (1990, p. 75) define a entrevista como um processo de 

interação social entre duas pessoas em que uma delas (o entrevistador) tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte da outra pessoa (o entrevistado); 

essas informações são alcançadas por meio de um roteiro de entrevista, que consta 

de uma lista de pontos ou tópicos previamente estabelecidos.  

A entrevista semi-estruturada é, segundo Lüdke e André (1986), um tipo de 

entrevista que se desenvolve a partir de um roteiro básico, mas este não é aplicado 

rigidamente, o que permite ao entrevistador fazer as adaptações necessárias. Por 

esse motivo, as entrevistas não são estritamente iguais: em alguns casos, fizemos 

todas as perguntas previstas, em outros suprimimos algumas perguntas e alteramos 

outras. Os roteiros das entrevistas estão nos Apêndices A e B (Roteiro para 

entrevista � Matemáticos do IMPA e Roteiro para entrevista � Egressos do IMPA, 

respectivamente). 

Após as entrevistas, realizamos as transcrições, que estão apresentadas nos 

Apêndices D e E (Transcrição das entrevistas com os matemáticos do IMPA e 

Transcrição das entrevistas com os egressos do IMPA, respectivamente). Na 

transcrição das entrevistas, suprimimos aqueles elementos das conversas que 

permitissem uma possível identificação dos entrevistados, já que o anonimato foi a 

principal condição para os participantes consentirem em ser entrevistados. 

Decidimos também apresentar as entrevistas sem os marcadores conversacionais,16 

conforme procedimento de Oliveira (2002). 

Utilizamos também como instrumento de coleta de dados um questionário que foi 

elaborado para colhermos informações mais detalhadas sobre a formação e a 

experiência profissional dos egressos. Continha ainda algumas perguntas sobre 

____________ 
16 Marcadores conversacionais são �elementos verbais, não verbais, supra-segmentais que ligam as 
unidades comunicativas umas às outras, orientando os interlocutores na interação (podem ser tanto 
do falante quanto do ouvinte). São elementos do tipo: oi � e aí � escuta � vem cá � alô � bom � quer 
dizer � eu acho que � então eu acho que � ah, essa não � né? Sabe � certo? � daí � assim � enfim � 
ahã etc.� (FÁVERO, 2002, p. 100). 
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matemática e ensino de matemática (Apêndice C � Modelo de questionário � 

Egressos do IMPA). 

Antes de entrevistarmos os sujeitos de nossa pesquisa (matemáticos e egressos do 

IMPA), realizamos um estudo piloto com dois egressos do IMPA que não atuavam 

no DM/UFES17 para testarmos o roteiro da entrevista e o questionário. Esses 

egressos foram designados de Professor 1 e Professor 2, para preservarmos as 

suas identidades. As entrevistas tiveram uma duração aproximada de 45 minutos 

cada uma, sendo realizadas em dias diferentes e em locais escolhidos por eles. O 

estudo piloto permitiu-nos adquirir experiência em como agir durante as entrevistas, 

visto que ocorreram alguns problemas de ordem técnica na entrevista com o 

Professor 1 e, por isso, perdemos cerca de dez minutos de gravação. Além do 

preparo quanto a problemas desse tipo, o estudo piloto possibilitou-nos avaliar o 

nosso próprio nível de ansiedade durante a realização das entrevistas; pudemos 

também experimentar procedimentos para a análise das futuras entrevistas. Após o 

estudo piloto, fizemos algumas modificações no roteiro das entrevistas e no 

questionário. 

Os contatos com os matemáticos e os egressos iniciaram-se no mês de setembro de 

2002. As entrevistas com os sujeitos começaram a ser realizadas em outubro de 

2002 e foram até fevereiro de 2003, sendo entrevistados primeiro os matemáticos e 

posteriormente os egressos. Essa ordem não foi escolha nossa e sim determinada 

pela situação. Por causa da última greve ocorrida nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES), em setembro-outubro de 2002, o calendário acadêmico da 

UFES estava no período de conclusão de semestre/férias/início de semestre e por 

isso não conseguimos agendar as entrevistas com os egressos. Como os contatos 

com os matemáticos foram mais frutíferos, optamos, então, por iniciar a coleta de 

dados com eles. 

Nosso critério para escolha dos participantes das entrevistas foi o seguinte: 

 

____________ 
17 Os professores que participaram do estudo piloto, apesar de não estarem atuando no DM/UFES, já 
foram professores dessa instituição. 
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$ Matemáticos do IMPA: 

Por meio de uma pesquisa das dissertações e teses defendidas pelos egressos do 

DM/UFES, realizada na Biblioteca Setorial do Departamento de Matemática, 

conseguimos identificar boa parte dos matemáticos que foram orientadores de 

mestrado e/ou doutorado dos egressos atuantes presentemente no DM/UFES, 

perfazendo um total de oito matemáticos. Fizemos um contato inicial com eles por 

correio eletrônico falando sobre nossa pesquisa e sobre a necessidade de sua 

colaboração/participação. Destes, apenas quatro18 aceitaram participar. Três deles 

foram entrevistados pessoalmente no IMPA e um foi �entrevistado virtualmente� por 

correio eletrônico (isto é, respondeu às perguntas do roteiro por escrito), já que ele 

não se encontrava no IMPA quando fomos realizar as entrevistas. 

Ao concordarem em participar da pesquisa, os quatro matemáticos salientaram que 

só poderiam fazê-lo caso sua participação se resumisse em uma curta entrevista. As 

entrevistas com os matemáticos foram realizadas com hora marcada para início e 

fim: não podíamos extrapolar o período de uma hora. Diante disso, não entregamos 

o questionário para os matemáticos. Para obtermos as informações referentes à 

formação acadêmica e experiência profissional, consultamos os currículos dos 

matemáticos, que se encontram disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq.19 

A fim de preservar a identidade dos matemáticos participantes (já que essa foi a 

condição para que alguns deles consentissem em participar), adotamos como 

pseudônimo os nomes das letras do alfabeto grego. Esses pseudônimos foram 

distribuídos de acordo com a ordem em que foram realizadas as entrevistas; assim, 

Alfa designa o primeiro matemático que foi entrevistado, Beta o segundo, Gama o 

terceiro e Delta o quarto. 

$ Egressos do IMPA:  

Num levantamento inicial realizado em junho de 2001, conseguimos a relação da 

titulação dos professores efetivos do DM/UFES. Dos 24 professores efetivos na 

____________ 
18 Dos quatro matemáticos que concordaram participar da pesquisa, dois deles estão aposentados. 
Decidimos entrevistá-los porque se não o fizéssemos ficaríamos com um universo pequeno de 
representantes do IMPA. 
19 http://lattes.cnpq.br/ 
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época, identificamos que treze deles haviam feito pós-graduação no IMPA. Em nova 

pesquisa realizada em novembro de 2002, o corpo docente efetivo do DM constava 

de 25 professores, após a saída de alguns e o ingresso de novos docentes. Desses 

25 docentes, quinze deles estudaram no IMPA (dois dos novos docentes são ex-

alunos do IMPA). Desse modo, teríamos inicialmente como sujeitos da pesquisa 

quinze egressos do IMPA. Entretanto, como dois deles tinham sido efetivados 

recentemente no DM/UFES, optamos por não incluí-los; além disso, um dos treze 

egressos não estava trabalhando no DM/UFES por estar ocupando um cargo 

administrativo na universidade, o que dificultava o contato com ele. 

Fizemos um contato inicial com os doze egressos20 explicando sobre nossa pesquisa 

e indagando se eles aceitavam participar. Após esse contato inicial, entregamos a 

eles o questionário, juntamente com um documento apontando a necessidade das 

entrevistas (Anexo � Atestado). 

Depois que entregamos os questionários aos egressos, encontramos dificuldades 

quanto ao retorno desses instrumentos e também em marcar as entrevistas. 

Compromissos, reuniões, aulas, provas, comissões, foram alguns dos motivos 

apontados pelos egressos pela demora em devolver os questionários e em agendar 

as entrevistas. Assim, com essas dificuldades e contratempos, conseguimos 

entrevistar seis egressos, que foram aqueles que se mostraram mais disponíveis a 

colaborar com a pesquisa (mesmo com todos seus afazeres procuraram colaborar 

�abrindo uma brecha� em seus horários); dos seis egressos entrevistados, quatro 

devolveram o questionário e dois foram entrevistados mesmo sem entregar o 

questionário. Apesar de nossos esforços, não conseguimos recuperar os 

questionários desses dois egressos. Tivemos ainda o caso de um egresso que 

devolveu o questionário, mas, devido às suas tarefas no Curso de Matemática, não 

conseguiu agendar um horário para nos atender, apesar de seu esforço em 

colaborar com nossa pesquisa. Por não o termos entrevistado, decidimos deixá-lo 

fora da análise. 

____________ 
20 Um dos egressos participantes da pesquisa está aposentado, mas tem exercido atividades no 
DM/UFES como professor substituto. 
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Tal como procedemos com os matemáticos do IMPA, também adotamos 

pseudônimos para os egressos a fim de preservar suas identidades. Inicialmente 

adotamos como pseudônimos as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Entretanto, 

durante o processo de análise das entrevistas, observamos que essa escolha estava 

trazendo inconvenientes. Optamos, então, por utilizar como pseudônimos os nomes 

de algumas letras do alfabeto hebraico. Assim como procedemos com os 

matemáticos, os pseudônimos foram sendo distribuídos na ordem em que íamos 

entrevistando os egressos. Desse modo, Alef designa o primeiro egresso 

entrevistado, Bet o segundo, Gimel o terceiro egresso, Dalet o quarto, He o quinto, 

Vav o sexto e Zayin, o sétimo egresso entrevistado. 
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5 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos o desenrolar de nossa pesquisa. Organizamos este 

capítulo em cinco seções. Na primeira, apresentamos o trabalho que realizamos com 

os dados dos matemáticos do IMPA; na segunda seção, o trabalho realizado com os 

egressos do IMPA; na terceira, as convergências e/ou divergências que 

encontramos entre as concepções dos matemáticos e dos egressos do IMPA; na 

quarta, a classificação das concepções de matemática e educação matemática com 

base no nosso referencial teórico; e, na quinta seção, a classificação das 

concepções sobre o IMPA. 

 

 

5.1 MATEMÁTICOS DO IMPA 

 

Nesta seção, apresentamos uma caracterização dos matemáticos do IMPA (tempo 

de profissão, linha de pesquisa, local onde atuou e número de orientações), a 

síntese das entrevistas e, por fim, a análise que fizemos. 

 

 

5.1.1 Caracterização 

 

Conforme colocamos no capítulo anterior, a caracterização dos matemáticos foi 

realizada com base no Curriculum Vitae que está disponível na Plataforma Lattes do 

CNPq.21 

 

____________ 
21 http://lattes.cnpq.br/ 



 66

Matemático Alfa 

É pesquisador do IMPA há dezenove anos, exercendo atividades de pesquisa, 

ensino e extensão. Graduou-se em Engenharia e fez mestrado no IMPA, concluindo 

sua dissertação em 1984. Em 1989, concluiu seu doutorado, realizado na 

Universidade da Califórnia (Berkeley, Estados Unidos), onde também fez o pós-

doutorado. Além do IMPA, já desenvolveu atividades no Laboratório Nacional de 

Computação Científica � LNCC (extensão) e na Universidade de Berkeley (pesquisa 

e desenvolvimento; ensino de graduação). As áreas de atuação de Alfa são: Física 

Matemática, Análise Matemática e Equações Diferenciais Parciais. Alfa já orientou 

duas dissertações de mestrado, três teses de doutorado, além de ter orientado um 

trabalho de conclusão de curso e quatro trabalhos de iniciação científica. 

 

Matemático Beta  

Beta é pesquisador do IMPA há 37 anos, onde já exerceu atividades de pesquisa, 

ensino e administração. Sua graduação foi em Engenharia e concluiu o doutorado 

em 1963 na Universidade da Califórnia (Berkeley, Estados Unidos), onde fez o pós-

doutorado. Beta já exerceu atividades em outras instituições, como Universidade 

Federal de Pernambuco (ensino de graduação), Universidade de Brasília (ensino de 

graduação) e Universidade da Califórnia (pesquisa e ensino). Sua área de atuação é 

Geometria e Topologia e já orientou treze dissertações e 24 teses. 

 

Matemático Gama 

Gama é pesquisador do IMPA há 23 anos, onde exerce atividades de pesquisa e 

ensino. Graduado em Matemática, concluiu seu doutorado no IMPA em 1980. Sua 

área de atuação é Geometria Diferencial e já orientou três dissertações e quatro 

teses. 
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Matemático Delta  

Delta é pesquisador do IMPA há 33 anos, onde exerce atividades de pesquisa e 

pós-graduação. Graduado em Matemática, concluiu o mestrado em 1965, na 

Universidade de Lille (França). Seu doutorado fora realizado na Universidade do 

Estado da Louisiana (Estados Unidos), concluído em 1968. Realizou seu pós-

doutorado em duas instituições: na Universidade da Colúmbia (Estados Unidos, 

1981) e na Universidade de Marseille Aix (França, 1994). Delta já exerceu atividades 

nas Universidades de Louisiana (pesquisa e ensino) e de Lille (graduação). Suas 

áreas de atuação são: Álgebra Comutativa, Teoria dos Números, Teoria dos 

Módulos e Teoria dos Corpos. Delta já orientou nove dissertações e uma tese. 

 

 

5.1.2 Síntese das entrevistas 

 

Matemático Alfa 

Alfa fez engenharia na graduação, mas, no mesmo período, cursou as disciplinas de 

mestrado no IMPA por incentivo de colegas. Alfa diz ter interesse por física e 

aplicações, por isso procurou o IMPA para aprender matemática: para entender 

melhor a física. Entretanto, como ele mesmo diz, ele se apaixonou pelo IMPA, pela 

instituição e decidiu seguir carreira. 

Para Alfa, a �matemática é maravilhosa� e isso se deve aos desafios que ela 

apresenta e também é um instrumento para se entender física. A matemática é parte 

integrante e fundamental do pensamento científico, pois influencia as ciências, 

físicas, biológicas e engenharias. Matemática é, ainda, uma necessidade nas 

telecomunicações, na telemática e na computação; mais ainda, esses campos 

também trazem problemas matemáticos importantes. Alfa afirmou, diversas vezes, 

que matemática serve para resolver problemas, dando origem a um ciclo:  

�Um aspecto que eu acho fundamental na matemática, e que 
muitas vezes as pessoas não notam, é que a matemática serve 
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para resolver problemas, mas muitas vezes os problemas 
geram questões matemáticas, que, por sua vez, vão gerar 
novos problemas de aplicações�. 

Segundo Alfa, o reconhecimento internacional do IMPA se deve ao renome dos 

trabalhos realizados lá e aos órgãos de fomento, que possibilitaram o intercâmbio 

entre pesquisadores; além disso, o IMPA sempre primou pela qualidade de seus 

alunos.22 Para Alfa, o interesse principal do instituto é a pesquisa; o ensino, 

considerado uma atividade importante, é �[...] uma parte colocada dentro do contexto 

de pesquisa�. 

Alfa diz que a relação orientador-orientando deve ser de cooperação. A metodologia 

que usa na orientação de doutorado compõe-se de três etapas: preparação (estudar 

um problema), seleção (colocar o aluno defronte ao problema) e redação (escrever e 

formular resultados sobre o problema). Alfa afirma ainda que a segunda fase � 

seleção � está, na maioria das vezes, ligada aos assuntos que ele está pesquisando 

no momento. 

Um bom professor, para Alfa, é aquele que consegue expressar-se bem e fazer uma 

boa apresentação � ser um bom expositor. Para melhorar o ensino nos outros níveis, 

Alfa acha que se deveria valorizar a matemática como ciência e o ensino da 

matemática como um todo, bem como a beleza da matemática como uma arte, 

como ciência e suas aplicações, além de motivar as novas gerações a gostar de 

matemática. 

 

Matemático Beta 

Beta iniciou sua carreira como engenheiro. Seu interesse pela matemática era para 

poder aprender física. Por intermédio de um colega, foi para o IMPA onde, segundo 

ele, encontrou um ambiente próprio para se fazer matemática.  

____________ 
22 Alfa não explicitou na entrevista o que seria ou caracterizaria essa �qualidade� dos alunos. 
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Segundo Beta, para ser matemático, é preciso ter algumas qualidades, como 

dedicação e tenacidade, pois é um trabalho solitário. Além disso, precisa saber 

aceitar os fracassos. Para Beta, cada matemático carrega um monte de influências. 

Matemática, em sua opinião, é uma forma de arte, como poesia e música, que está 

ligada à ciência e à tecnologia. Para se fazer matemática, é preciso uma biblioteca, 

lápis, papel e pessoas com quem conversar e, para se resolver um problema, 

dedicação, tempo, treino adequado e orientação. 

Para Beta, o reconhecimento do IMPA se deve ao grupo inicial do instituto, em 

especial aos matemáticos Maurício Peixoto e Leopoldo Nachbin, pois conseguiram, 

juntamente com outros matemáticos, criar um ambiente onde a pesquisa em 

matemática fosse o mais importante, pois �[...] não é importante saber matemática, 

não é importante ter cultura; o importante é fazer, quase que exagerando um pouco�. 

Beta destaca também o papel do IMPA como organizador do Colóquio Brasileiro de 

Matemática, pois, segundo ele, foi importante para a comunidade matemática 

brasileira. 

A relação orientador-orientando para Beta é como a relação pai e filho. Ensinar, para 

ele, é uma arte, mas uma arte difícil, que requer dedicação, interesse e amor pelos 

alunos. Como ele mesmo diz, �[...] eu gosto de dar aula, tenho prazer em dar aula�. 

O professor pode ser um modelo que pode influenciar os alunos a fazerem aquilo 

que ele faz. Em outro momento, Beta diz que �[...] na verdade você não ensina 

ninguém, você apenas estimula o aluno a aprender�. Ele declara, ainda, que as 

pessoas não gostam de matemática porque são obrigadas a pensar e pensar é uma 

tarefa que dói; aprender matemática não é divertido, é algo que dá muito trabalho, 

mas compensa. 

 

Matemático Gama 

Gama fez graduação em engenharia, mas optou pela matemática porque gostava 

mais e também por influências de fatores políticos da época. Para Gama, poucas 

pessoas podem fazer pesquisa em matemática, por isso é necessário ter talento 

para ser alguém de destaque. O matemático não é alguém sozinho; é alguém que 
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interage bastante com os colegas e, por isso, recebe muitas influências, mas se for 

um gênio, dispensa o grupo. 

Matemática é, para ele, uma arte, pois �[...] todo matemático é um pouco artista�. 

Matemática é uma matéria que Gama gosta de fazer e que também ganha a vida 

com ela. 

O IMPA é o melhor instituto de matemática do continente e o promotor da pesquisa 

em matemática no País. Ainda, segundo Gama, o instituto é reconhecido porque os 

cursos são bons, o doutorado é mais exigente e a seleção dos alunos é mais 

rigorosa � por isso os alunos de lá são melhores. A relação com o orientando é, em 

sua opinião, intensa, como a relação pai e filho. 

Para ser um bom professor universitário, Gama acha que o ideal é que a pessoa 

seja sempre pesquisadora, pois os melhores professores são os que fazem 

pesquisa. Para melhorar o ensino, Gama diz que é preciso investir nos professores, 

pagando um bom salário para que pessoas competentes possam trabalhar nas 

universidades, fazer avaliações constantes e dar estímulos para que o professor 

faça pesquisa. Além disso, é preciso que os alunos trabalhem duro. Para ele, os 

alunos no Brasil não trabalham o suficiente. 

 

Matemático Delta 

Sua graduação foi em matemática, curso que escolheu porque era a única matéria 

em que tinha alguma habilidade. Matemática é, para Delta, algo universal, que ele 

sabe fazer e que por ela tem uma paixão. Concorda com a afirmação de Gauss de 

que matemática é a rainha das ciências. Para Delta, matemática é uma produção 

social, pois uma geração é ajudada pela anterior, mas a parte criativa é individual. 

Em sua opinião, um bom texto matemático é aquele que é suficiente, claro e bem 

escrito. 

Segundo Delta, o IMPA é reconhecido porque os cursos são sérios e exigentes. O 

instituto é o �[...] líder absoluto na pesquisa matemática no Brasil [...]� e representa a 

seriedade na pesquisa em matemática no País. 
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O processo de aprendizagem, segundo ele, requer concentração e tempo; suas 

aulas seguem o seguinte roteiro: enunciar claramente o resultado que se quer 

atingir, apresentar a relevância do assunto, levar o aluno a entender o enunciado e 

desenvolver completamente a teoria para se chegar ao resultado proposto. Para 

Delta, para ser um bom professor universitário, é preciso entender bem o assunto e 

ter interesse em ensiná-lo. 

 

 

5.1.3 Análise das entrevistas 

 

Após a transcrição das entrevistas, realizamos uma �leitura flutuante�.23  Nessa 

leitura, marcamos aqueles trechos das falas que consideramos interessantes sobre 

os temas: matemática, educação matemática e IMPA. Esses trechos são chamados 

por Fernandes (2001) e Nakamura (1999) de unidades de significado � falas 

consideradas relevantes em relação aos objetivos da pesquisa � e por Bardin (1977) 

de unidades de registro � segmentos de conteúdo considerados como unidade de 

base com vistas à categorização. De acordo com Bardin (1977, p. 117),  

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 
de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título 
genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns 
destes elementos. 

As unidades foram numeradas conforme foram destacadas nas transcrições. Desse 

modo, MA5 representará a quinta unidade de registro da entrevista com o 

Matemático Alfa; EB10 representará a décima unidade de registro da entrevista com 

o Egresso Bet e assim sucessivamente.  

____________ 
23 Segundo Bardin (1977, p. 96), a leitura flutuante �[...] consiste em estabelecer contacto com os 
documentos a analisar e conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações�. 
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As unidades de registro estão sublinhadas nas transcrições das entrevistas, que 

estão nos Apêndices D e E. Como nosso objetivo era analisar as concepções dos 

participantes relativas à matemática, educação matemática e ao IMPA, decidimos 

que esses três itens seriam nossas categorias. Definidas essas categorias, 

passamos a contar com um guia para realizar as leituras subseqüentes das 

entrevistas. Nossa próxima etapa foi separar as unidades de significado que diziam 

respeito a cada uma das categorias, mas sem alterar a ordem em que apareciam 

nas entrevistas. 

Como realizamos entrevistas semi-estruturadas com base num mesmo roteiro, havia 

assuntos dentro dessas categorias que eram recorrentes nas entrevistas. Buscamos 

então, dentro de cada categoria, agrupar aquelas unidades de significado que 

tinham algum assunto em comum � por exemplo, métodos de ensino utilizados, 

como é produzido o conhecimento matemático, as atribuições dadas ao 

reconhecimento do IMPA, etc. Após isso, procuramos nomear esses subgrupos � as 

subcategorias. Esse trabalho não foi imediato; até chegarmos aos resultados que 

apresentamos, várias subcategorias foram criadas, condensadas e/ou 

desmembradas. A organização a que chegamos para as categorias, suas 

respectivas subcategorias � e os critérios que utilizamos para enquadrar cada 

unidade de significado � são apresentadas a seguir. 

A categoria Concepções de matemática ficou constituída das seguintes 

subcategorias: 

I. Natureza da matemática: são as unidades que se referem ao 
que é matemática, como é produzido o conhecimento 
matemático; 
II. Trabalho do matemático: como é o trabalho do matemático 
profissional, quais são as características de um trabalho de 
matemática, o que é preciso para se fazer matemática, quais as 
dificuldades encontradas; 
III. Ser matemático: quais são as características ou qualidades 
necessárias para alguém ser matemático; 
IV. Escolha do curso/profissão: fatores que motivaram a fazer o 
Curso de Matemática e/ou seguir a carreira de matemático; 
V. Gosto/aptidão para matemática: necessidade de inteligência 
superior, habilidade natural, inata para matemática; 
VI. Influências no trabalho como matemático: reconhecimento 
de influências em seu trabalho; 
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VII. Relação da matemática com outras áreas: relacionamento 
da matemática com outras áreas de conhecimento. 

A categoria Concepções de educação matemática, dividiu-se nas subcategorias: 

I. Metodologia: qual a metodologia utilizada, os recursos 
didáticos, tarefas e atividades, forma de avaliação; 
II. Sobre o professor: papel do professor, o que é preciso para 
dar uma boa aula; 
III. Sobre o aluno: papel do aluno, como demonstra que 
aprende; 
IV. Conhecimentos necessários ao mestre e ao doutor: o que é 
necessário para um mestre ou um doutor ensinar matemática; 
V. Importância das disciplinas de matemática: papel das 
disciplinas de matemática no desenvolvimento do aluno e no 
contexto escolar; 
VI. Livro didático: livros adotados, utilização; 
VII. Ensino de matemática nos outros níveis: como vêem o 
ensino de matemática nos ensinos fundamental, médio e 
superior, o que é necessário para melhorá-lo. 

E, por fim, a categoria Concepções sobre o IMPA, pelas subcategorias: 

I. Reconhecimento do IMPA: fatores que levaram ao 
reconhecimento do instituto; 
II. Papel do IMPA: qual o papel do IMPA na pesquisa em 
matemática no País; 
III. Escolha pelo IMPA: fatores que os levaram a estudar e/ou 
trabalhar no IMPA; 
IV. Relação orientador/orientando: como avaliam os ex-
orientadores/ex-orientandos, como foi/é o processo de 
orientação; 
V. Rotina: como era/é a rotina no IMPA quanto a estudos, 
orientação, relacionamento com alunos e demais professores; 
VI. Formação recebida no IMPA: como percebem a formação 
que receberam no instituto. 

Apresentaremos agora o resultado da categorização das unidades de registro 

destacadas anteriormente. 
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5.1.3.1 Concepções de matemática24 

 

I. Natureza da matemática 

MA5: �[...] realmente a matemática também é maravilhosa, é uma coisa assim que 
tem uma dificuldade a cada momento.� 
MA9: �[...] eu fiz a tese de mestrado, um problema muito bonitinho, muito prático de 
mecânica quântica, que envolveu uma teoria muito bonita.� 
MA29: �Eu acho que fundamentalmente ela [matemática] é uma parte integrante, 
fundamental, do pensamento científico que se desenvolveu nos últimos dois mil 
anos ou mais.� 
MA31: �[...] a matemática se tornou novamente uma ciência que permeia tudo o que 
tem de novo, de fundamental.� 
MA34: �Um aspecto que eu acho fundamental na matemática, e que muitas vezes as 
pessoas não notam, é que a matemática serve para resolver problemas, mas muitas 
vezes os problemas geram questões matemáticas que, por sua vez, vão gerar novos 
problemas de aplicações.� 
MA38: �Ah! Com certeza socialmente. Evidentemente que ela depende de certos 
expoentes, mas certamente tem o fator social e o fator de interação aí que sem ele 
não teríamos chegado a ponto nenhum.� 
MB19: �Uma forma de arte. A matemática ultimamente anda muito ligada à ciência, à 
tecnologia, mas é um acidente.� 
MB20: �A matemática existe há mais de dois mil anos, quer dizer, se a gente for 
chamar de matemática aquela que começou junto aos gregos; ainda tem mais lá 
atrás. Mas vamos chamar matemática aquela que começou com esse método, o 
método de demonstração.� 
MB21: �A matemática é muito mais ligada à natureza humana do que a ciência.� 
MB22: �[...] uma parte importante que é a beleza; fazer matemática é como fazer 
poesia, fazer música. É procurar padrões, procurar arrumações e talvez talento para 
isso é que seja o necessário.� 
MB23: �[...] para isso ela é muito mais arte, eu diria, do que a ciência.� 
MB24: �Porque tem matemática aplicada também, mas a matemática pura, já a 
matemática que é feita sem nenhum compromisso com aplicação, essa é mais arte 
com certeza.� 
MB62: �A gente faz matemática por várias razões, em uma delas, era para maior 
glória do espírito humano.� 
MB63: �É porque o matemático é uma coisa nobre, é uma atividade que dá um 
espírito humano, que engrandece as pessoas.� 

____________ 
24 MA � Matemático Alfa; MB � Matemático Beta; MG � Matemático Gama; MD � Matemático Delta. 



 75

MB64: �Então, fazer matemática, ter uma estrutura matemática serve não só para 
você fazer ciência, tecnologia... mas também para maior honra do espírito humano, 
como poesia. É a mesma coisa.� 
MG30: �Bem, um pouco um artista. O artista pinta um quadro, gosta de fazer isso e 
ganha a vida com isso, são dois aspectos importantes. A matéria matemática é uma 
matéria que gosto muito de fazer e também ganho a vida com isso.� 
MG31: �Todo matemático é um pouco artista.� 
MG32: �O interesse do matemático pelo artístico em geral é muito grande.� 
MD1: �Porque queria estudar uma coisa que fosse universal e que me permitisse 
sobreviver em qualquer lugar do mundo.� 
MD14: �1) Uma profissão que pode ser exercida em qualquer lugar do mundo; 2) 
uma das raras coisas que sei fazer; 3) uma certa paixão: faço matemática mesmo se 
não é para ganhar minha sustentação econômica.� 
MD16: �Gauss já falou vários séculos atrás: a matemática é a rainha das ciências. 
Não pretendo ir contra a opinião daquele que é considerado o maior matemático de 
todos os tempos.� 

 

Alfa qualifica a matemática como �maravilhosa� e a vê como �uma parte integrante 

do pensamento científico�, uma ciência que permeia tudo o que tem de novo e que 

serve para resolver problemas, gerar novos, além de ter um fator social do qual 

depende. 

Beta considera a matemática como uma forma de arte. Para ele, a matemática pura 

é mais arte do que a matemática aplicada, pois é feita sem preocupação com 

aplicações; considera matemática aquela baseada no modelo grego (hipotético 

dedutivo). Para Beta, matemática está mais ligada à natureza humana do que 

ciência, por isso fazer matemática é uma coisa que engrandece as pessoas, é algo 

nobre � faz-se matemática �para maior glória do espírito humano�. 

Delta considera a matemática como algo universal, por isso, pode ser feita em 

qualquer parte do mundo. Delta demonstra aspectos afetivos com relação à 

matemática, ao afirmar que tem uma certa paixão por ela e que faria matemática 

mesmo se não fosse para ganhar sua sustentação. Além disso, coloca a matemática 

acima das outras ciências e para isso usa a frase de Gauss: �A matemática é a 

rainha das ciências�. 
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II. Trabalho do matemático 

MA10: �[...] eu acho que trabalhos matemáticos, pesquisa matemática, linhas de 
pesquisas... São coisas assim que são como... Interesses que a humanidade tem, 
ou correntes filosóficas, ou coisas assim. São coisas que se divulgam e muitas 
vezes pela força da personalidade de alguns indivíduos. Então não há dúvida que 
existe uma relação entre a personalidade de alguns indivíduos e as teorias que 
estão por trás.� 
MA16: �Eu acho que o importante seria agora que os alunos de meus ex-alunos até 
contribuíssem no sentido de mandar alunos e investir nesse laço, isso é uma coisa 
importante. A criação de uma escola científica envolve laços e envolve esse 
processo de receber e dar.� 
MA27: �Eu já tive colaboradores que tinham dificuldades de exposição e com isso eu 
tive que batalhar muito em cima disso com eles para que os nossos trabalhos 
fossem claros, objetivos e também as apresentações dele fossem boas.� 
MB3: �É preciso um pouco de dedicação. Quer dizer, todo mundo, dado bastante 
tempo, pode fazer um trabalho de pesquisa.�  
MB4: �[...] com um treino adequado. Você tem que entrar no sistema que lhe dê um 
treino adequado para aquilo e, depois de um certo tempo, você com aquele treino 
também pega um problema e, se tiver bastante treino e orientação, você faz.� 
MB5: �O meu orientador dizia que de cada problema que um matemático bem-
sucedido tenta, ele tenta dez, para acertar um.� 
MB6: �Inclusive aqui, para fazer pesquisa, uma condição essencial é saber aceitar os 
fracassos.� 
MB7: �Pesquisa é uma questão que requer dedicação e um certo ambiente onde 
aquilo seja natural.� 
MB8: �Você estar às vezes numa universidade onde existe muita insegurança, 
greves, conversas sobre salários, aquilo não é um ambiente natural para pesquisa.� 
MB25: �Embora ela seja produzida individualmente, cada vez mais matemático 
trabalha em conjunto [...]. Mas sempre tem um que é aquele que puxou aquela idéia 
para os outros colaborarem.� 
MB26: �Mas a idéia, o fio condutor da matemática, esse é individual. Os grandes 
nomes da matemática, eles foram individuais.� 
MB27: �[...] esses grandes nomes são geralmente pessoas solitárias.� 
MB28: �Mas o trabalho em si é feito na hora de fazer a barba, na calada da noite, 
isolado, andando na rua, passeando na praia aparece uma idéia...� 
MB29: �Matemática não precisa de um laboratório, só precisa de uma biblioteca, 
lápis, papel e alguns amigos que queiram ouvir as minhas loucuras, alguns alunos 
para conversar.� 
MB30: �Mas cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo. [...] É arte, é por isso 
que é arte, quer dizer, a maneira dela brotar varia com as pessoas.� 
MB59: �[...] a matemática requer, como eu disse para você, um trabalho solitário, 
então requer uma energia tremenda e vontade de fazer isso.� 
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MG8: �Falar de pesquisa matemática para pessoas que não são matemáticos é 
perder tempo.� 
MG10: �Em ciência pura, assim, física, química, a gente é muito influenciado pelos 
colegas com que mantemos contato. Quer dizer, é essencialmente uma atividade de 
grupo.� 
MG16: �Orientar uma tese de mestrado é uma coisa muito superficial, o que eu 
estava te falando era de doutorado.� 
MG17: �Tese de mestrado na época era simplesmente ter um trabalho e ver se ele 
está bem escrito.� 
MD3: �Meu único período criativo do dia se encontra de manhã cedo, ao acordar, 
ainda na cama. Seguramente, todas as informações que meu cérebro recebeu no 
dia anterior estão sendo processadas durante meu sono à noite. Ao acordar, uma 
limpeza geral está sendo feita e, num flash, aparece a idéia a ser desenvolvida (que, 
no entanto, nem sempre trará a solução correta ao problema). Aí, o dia todo está 
usado a desenvolver as idéias percebidas ao acordar e a preparar o próximo 
�trabalho noturno�.� 
MD8: �Tais artigos de pesquisa são em geral escritos para ser lidos por 
especialistas, e a fim de ser entendido por um aluno de mestrado, exigem muito 
trabalho de preparação e muito esforço.� 
MD9: �Um dos pontos que eu exigia da monografia era que ela fosse auto-suficiente, 
clara e bem escrita.� 
MD10: �Assim, os futuros alunos de mestrado que iriam estudar o assunto não 
teriam que repetir o grande esforço do professor [...]. Eles [alunos] poderiam colocar 
o esforço deles para dominar um outro assunto e, na vez deles, escrever 
monografias que iriam ajudar a próxima geração de alunos do mestrado.� 
MD15: �Imagino que seja dos dois, mas a parte realmente criativa é individual.� 

 

Para Alfa, trabalhos matemáticos são como interesses da humanidade que se 

desenvolvem e se divulgam pela personalidade de determinadas pessoas. Nesse 

sentido, Alfa acha que seus ex-orientandos deveriam investir nesse laço e enviar 

novos alunos para ele. Um trabalho de matemática deve ser claro, objetivo e bem 

apresentado. 

Beta afirma que, para se fazer um trabalho de matemática, é preciso dedicação, um 

treino adequado e saber aceitar os fracassos. Além disso, é preciso estar num 

ambiente onde fazer matemática seja natural e as universidades, devido à 

problemas, como greves e salários, não possuem esse ambiente. O fazer 

matemática é algo individual, solitário, embora Beta afirme que, para se fazer 

matemática, é preciso uma biblioteca, lápis, papel e alguém para conversar. 
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Gama diz que o trabalho do matemático é uma atividade de grupo e por isso eles 

são influenciados pelos colegas. Uma dissertação de mestrado é um trabalho 

superficial, por isso basta ser bem escrito. 

Para Delta, um artigo de pesquisa em matemática requer muita preparação e 

esforço para ser entendido por um aluno de mestrado. Delta diz que exigia que uma 

monografia de matemática fosse auto-suficiente, clara e bem escrita, para que assim 

pudesse ajudar a próxima geração de alunos de mestrado. Matemática é feita 

individualmente e em grupos, embora, para Delta, a parte criativa seja individual. 

 

III. Ser matemático 

MB13: �Não existe uma receita muito clara do que é preciso para ser um 
matemático. Têm pessoas que são excelentes alunos e que, se a gente chamar de 
matemático aquela pessoa que faz pesquisa, que constrói a matemática, nem 
sempre os melhores alunos são as pessoas que fazem pesquisa.� 
MB14: �Agora certamente existem algumas qualidades que a gente nota em 
matemática, que a gente conhece. Uma é essa dedicação que eu te falei; outra é 
uma certa tenacidade, assim, você ser cabeça dura.� 
MB15: �A matemática é um negócio muito novo. Quando você vai fazer um teorema, 
você não sabe para onde ir, está perdido. Então você tem que ter uma certa crença 
naquilo que você acredita, porque, antes de você demonstrar o teorema, você tem 
que enunciá-lo. Se você não souber enunciar, você não sabe fazer ele.� 
MB16: �Então você tem que acreditar que aquilo é verdade e lutar tremendamente 
por aquilo.� 
MB17: �[...] é uma luta muita isolada, é uma luta muito sozinha. Então, algumas 
qualidades são essenciais para isso: a pessoa ser capaz de lutar, solitariamente, ter 
tenacidade, ter dedicação, mas felizmente isso tudo não basta.� 
MB40: �A carteira de identidade de um matemático profissional é um trabalho de 
pesquisa, a tese. O mestrado não é um trabalho de pesquisa em matemática, a tese 
de mestrado ainda não dá isso.� 

 

Beta afirma que nem sempre os melhores alunos são as pessoas que fazem 

pesquisa, mas existem algumas qualidades para ser matemático: dedicação, 

tenacidade e acreditar no que está fazendo, pois é uma luta isolada. As qualidades 

apontadas por Beta não diferem das qualidades indicadas por Halmos: 
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[...] para alguém vir a ser um autêntico matemático é necessário ter talento, 
possuir criatividade, e, afinal, ser dotado de uma capacidade de expressão a 
ponto de lograr convencer os seus correligionários de que o produto do seu 
talento e da sua criatividade é correto e de valor (HALMOS, apud NACHBIN, 
1996, p. 106). 

 

IV. Escolha do curso/profissão  

MA1: �[...] eu acho que o curso de Engenharia foi uma coisa muito boa que eu fiz 
porque me deu uma visão bastante geral de aplicações, de ciência, de tecnologia.� 
MA2: �Eu estava muito interessado em ciência e eu me interesso muito por física e 
por aplicações. Atualmente tenho me interessado até por aplicações em biologia.�  
MA7: �[...] quando eu me deparei com mecânica quântica, eu vi que eu tinha que 
aprender muita matemática para entender do que eles estavam falando.� 
MA8: �[...] mas era claro que ali eles não estavam contanto a história toda porque a 
teoria requeria muito mais matemática.� 
MB1: �[...] eu estava interessado em física inicialmente, depois é que eu passei para 
matemática.� 
MB2: �No fundo eu comecei a aprender a matemática porque precisava para física.� 
MB36: �O IMPA foi fundamental, porque aí você descobre que fazer matemática é 
uma atividade natural; não uma atividade maluca e sim uma atividade de pessoas 
normais.� 
MG1: �Eu escolhi a matemática porque eu gostava mais de matemática do que de 
engenharia.� 
MG2: �Basicamente porque gostava.� 
MG3: �Em segundo lugar, pela necessidade, pela situação.� 
MG4: �Eu queria uma carreira que eu pudesse fazer rapidamente porque eu já tinha 
uma boa formação matemática, e a engenharia ia demorar muito. Eu estava 
querendo trabalhar logo, era conveniente eu fazer matemática.� 
MD2: �Dentro desse parâmetro, a matemática era a única matéria onde eu tinha 
alguma habilidade.� 

 

Alfa diz que o curso de Engenharia deu uma visão geral de aplicações, ciência e 

tecnologia. Segundo ele, o interesse pela matemática surgiu quando ele percebeu 

que teria que �[...] aprender muita matemática para entender do que eles 

[professores] estavam falando�. 

Beta também aponta a mesma motivação para o interesse pela matemática, pois ele 

afirma que começou a aprender matemática porque precisava dela para entender 
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física e nisso o IMPA influenciou, pois lá ele viu que fazer matemática é uma 

atividade natural, de pessoas normais. 

Já Gama afirma que optou pelo Curso de Matemática por dois motivos: primeiro 

porque ele gostava de matemática, segundo pela necessidade, pela situação que 

ele estava vivendo na época, pois ele precisava de uma carreira que pudesse ser 

feita rapidamente e o Curso de Matemática possibilitava isso. 

Por fim, Delta afirma que escolheu o Curso de Matemática porque era a única 

matéria em que tinha alguma habilidade. 

 

V. Gosto/aptidão para matemática 

MA39: �[...] quando a pessoa tenta resolver um problema durante horas a fio.�  
MA40: �Eu acho que a vontade de resolver problemas, a disponibilidade de você 
pegar um problema difícil, ficar horas a fio em cima dele até você resolver o 
problema e dar alguma solução para ele.� 
MA41: �Têm outros aspectos que me indicam: raciocínio objetivo, clareza de 
pensamento, raciocínio geométrico, mas eu acho que a capacidade de resolver 
problemas é o fundamental, acho que é isso que determina quem vai seguir uma 
carreira matemática, quem realmente gosta de matemática e quem não gosta.� 
MB18: �Provavelmente um pouco [...] Mas não precisa ter aquele 'brilho', não. Não é 
o brilho que é importante. Um certo talento, a habilidade de descobrir, acreditar, 
sentir que aquela coisa nova...� 
MB58: �Eu diria que é o brilho dos olhos, é o brilho dos olhos que eu acho que as 
pessoas gostam daquele negócio muito.� 
MG5: �[...] fazer pesquisa é para poucos em matemática.� 
MG6: �A maior parte descobre que não tem talento suficiente para fazer pesquisa.� 
MG7: �Em qualquer ciência, certamente talento é fundamental se você quer ser 
alguém de destaque.� 
MG11: �A não ser que você seja genial, você precisa, sem dúvida [de um grupo].�  
MG18: �Eu percebi que o talento dele não era para geometria, mas para álgebra.� 
MG19: �[...] eu percebi que ele tinha uma cabeça que funcionava muito bem para a 
álgebra e não tão bem para geometria.� 
MD4: �Como para qualquer profissão, acho que sim [gosto].� 
MD5: �Acho que sim [talento].� 
MD17: �Imagino que seja ter um rosto exalando felicidade.� 
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Para Alfa, uma pessoa demonstra que gosta de matemática quando tenta resolver 

um problema durante horas a fio; além disso, apresenta aspectos, como raciocínio 

objetivo, clareza de pensamento e raciocínio geométrico, mas, em sua opinião, o 

fundamental é a capacidade de resolver problemas. 

Beta afirma que, para gostar de matemática, é preciso um pouco de talento, mas 

não precisa que a pessoa seja brilhante. O principal, para Beta, é o brilho nos olhos 

que indica que uma pessoa gosta muito de matemática. 

Já Gama afirma que fazer pesquisa em matemática é para poucos, pois a maior 

parte das pessoas �[...] descobre que não tem talento suficiente para fazer pesquisa 

[...]� e �[...] talento é fundamental, se você quer ser alguém de destaque [...]�. Além 

disso, as pessoas podem ter talentos para áreas diferentes da matemática. 

Delta diz que, para qualquer profissão, é preciso ter gosto e também talento para 

fazer matemática. Para ele, quem gosta de matemática exala felicidade pelo rosto. 

 

VI. Influências no trabalho como matemático 

MA11: �Em termos práticos, os matemáticos que me influenciaram... com certeza o 
Manfredo me influenciou muito [...], o [orientador de mestrado] certamente me 
influenciou muito.� 
MA12: �Depois, quando eu fui para Berkeley, eu tive uma exposição muito grande a 
diversos matemáticos que também, em termos de resultados, de teorias e de livros, 
tiveram um impacto muito grande na minha carreira.� 
MA13: �Já em Berkeley, o meu orientador [...] teve uma tremenda influência na 
escolha de temas que eu tive.� 
MB10: �Na verdade, cada matemático carrega um monte de influências.� 
MG9: �Matemático interage muito com os colegas, então você recebe muitas 
influências.� 

 

Dentre os matemáticos que influenciaram Alfa estão professores da época do 

mestrado � inclusive seu orientador. Para Alfa, seu orientador de doutorado teve 

uma �[...] tremenda influência na escolha de temas [...]�. 
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Beta, apesar de não nomear ninguém em especial, afirma que �[...] cada matemático 

carrega um monte de influências [...]�, opinião da qual Gama compartilha, mas por 

outros motivos: as influências que um matemático recebe se devem à interação com 

os colegas. 

 

VII. Relação da matemática com outras áreas 

MA30: �[...] o ponto é o seguinte: nas ciências físicas, biológicas, nas engenharias, o 
aspecto do raciocínio matemático se tornou fundamental.� 
MA32: �Com o advento de computação, de computadores, de internet, novamente a 
matemática se tornou fundamental.� 
MA33: �Toda essa parte de transmissão de dados, de telecomunicações, de 
telemática, coisas assim, tem uma necessidade tremenda e trazem problemas 
matemáticos muito grandes.� 
MA35: �[...] tem todo um dar e receber nesse processo de interação da matemática 
com as outras ciências.� 
MA36: �[...] com a necessidade de interação, os matemáticos têm sido chamados a 
trabalhar junto com biólogos, químicos.� 
MA37: �[...] novamente a matemática está central em todo o pensamento moderno e 
tanto do ponto de vista de aplicação quanto do ponto de vista filosófico.� 

 

Para Alfa, o raciocínio matemático se tornou fundamental nas ciências físicas, 

biológicas e nas engenharias; com o surgimento da computação e o 

desenvolvimento das telecomunicações, transmissão de dados, telemática, houve 

uma necessidade maior de matemática. Além disso, essas áreas têm trazido 

problemas matemáticos muito grandes, o que originou todo um processo de dar e 

receber na interação da matemática com as outras ciências. Desse modo, Alfa 

afirma que a matemática é central em todo o pensamento moderno, seja do ponto 

de vista de aplicações, seja do ponto de vista filosófico. 
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5.1.3.2 Concepções de educação matemática 

 

I. Metodologia 

MA47: �Tem várias fases. Tem a fase de preparação do aluno para estudar um 
problema e tem a fase de colocar o aluno defronte ao problema. E finalmente tem a 
fase de escrever e formular resultados em cima daquele problema.� 
MA48: �A coisa tem que ser sempre feita em torno, pelo menos na minha visão, de 
formular e solucionar algum problema.� 
MA50: �Agora, é uma arte, é uma coisa que se aprende a cada dia e eu vejo, à 
medida que eu vou tendo outros colaboradores, eu vejo como é diferente, como 
existem diversas maneiras de atacar esse problema, de escrever um trabalho, então 
é uma coisa interessante.� 
MA51: �Mas o meu enfoque de matemática é um enfoque sempre com base na 
resolução de problemas.� 
MA53: �Já num curso mais longo, o meu enfoque é esse de resolução de problemas, 
muito mais do que desenvolver teoria numa forma mais abstrata que ela tem.� 
MA54: �Eu acho que realmente isso eu devo muito ao meu orientador de doutorado, 
[...], que se especializa em resolver problemas difíceis independente do que precisa 
estudar para resolvê-los.� 
MA55: �[...] ele [orientador de doutorado] é muito mais uma pessoa que resolve 
problemas do que uma pessoa que desenvolve teorias, mas é um enfoque que me 
influenciou bastante.� 
MB69: �No geral, resolver problemas. Posso também expor coisas.� 
MG14: �Em teoria é muito simples. Você põe seu aluno para trabalhar num 
problema, quer seja porque você está propondo, que é o mais comum ou porque o 
próprio aluno se interessou em algum problema e achou interessante trabalhar com 
ele e você concorda.� 
MG35: �Nos cursos de pós-graduação aqui, a gente tem uma ligação muito forte com 
os alunos, está permanentemente discutindo sobre exercícios, pedindo para o aluno 
ir ao quadro-negro e provar coisas.� 
MG36: �Se você está numa universidade dando aula para cem alunos, você não tem 
a menor idéia.� 
MG38: �Isso tudo que eu falo é dum curso de doutorado. Em geral, discutir alguns 
resultados, provar umas coisas, pedir aos alunos que façam exposições, 
independente do aluno. Tem muita interação nessas aulas.� 
MG39: �Sempre a gente é influenciado pelas aulas que assistiu.� 
MD19: �Sempre tento apresentar um assunto do modo que este assunto foi 
descoberto, se possível pelo próprio matemático original, ou a default, a 
redescoberta por mim.� 
MD20: �O que acho importante são as idéias que levaram a encontrar um resultado; 
em geral, estas idéias não aparecem mais numa fórmula muito polida; portanto, boto 
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ênfase no caminho a percorrer e não no resultado em si. No entanto, acho 
importante ter um fio condutor o tempo todo.� 
MD21: �[...] minha idéia didática é a seguinte: 1) enunciar de maneira clara o 
resultado final a atingir; 2) apresentar a relevância do resultado a atingir � essa fase 
implica em particular de entender bem o resultado, [...]; 3) desenvolver tudo o que se 
precisa para obter o resultado desejado. Não se desenvolve nenhuma teoria a não 
ser que se precisa dela para obter o resultado final.� 

 

A metodologia de orientação de Alfa consta de três fases: preparação do aluno, 

colocação do aluno em frente ao problema, escrever e formular resultados em cima 

desse problema. Alfa diz que isso é uma arte, pois, a cada orientando que ele tem, 

ele percebe como existem diversas maneiras de atacar um problema, mas que seu 

enfoque de matemática é sempre com base na resolução de problemas. 

Beta diz que sua metodologia em geral baseia-se na resolução de problemas, mas 

que ele também pode expor coisas. 

Gama afirma que a metodologia que ele utiliza no doutorado é simples em teoria: é 

apenas colocar o aluno para estudar em um problema que ele [Gama] propôs, que é 

o mais comum, ou que o próprio aluno sugeriu. Em geral, essa relação é muito forte, 

pois eles [professor e aluno] estão sempre discutindo sobre exercícios e os alunos 

vão ao quadro provar coisas, fazer exposições. Esse tipo de metodologia não é 

possível de ser feita numa universidade. Gama afirma ainda que �[...] sempre a 

gente é influenciado pelas aulas que assistiu�. 

Delta procura apresentar os assuntos do modo que foram descobertos pelo próprio 

matemático ou a partir da sua redescoberta. Para Delta, o importante são as idéias 

que levaram a esse resultado, por isso afirma que sua ênfase é no caminho a 

percorrer até alcançar o resultado. Segundo ele, sua �idéia didática� é: enunciar o 

resultado final, apresentar a relevância desse resultado e desenvolver tudo o que 

precisa até alcançá-lo.  
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II. Sobre o professor 

MA28: �[...] essa história de ensino é muito importante, mas eu acho que mais do 
que somente ensino está a clareza do conteúdo que você está expressando e essa 
clareza vem quase como um corolário de um bom pensamento matemático.� 
MB65: �Eu gosto de dar aula, tenho prazer em dar aula.� 
MB67: �Eu tenho prazer em dar aula. Eu acho que uma coisa importante é a pessoa 
ter prazer em fazer. Aula é uma coisa que ou você faz com prazer ou nunca vai fazer 
bem feito.� 
MB68: �E gastar tempo em preparar. Ainda hoje eu não vou dar uma aula sem tirar 
ao menos umas duas horas para preparar, não consigo; mesmo que eu vá dar uma 
aula sobre meu livro, eu tenho que pegar, escrever de novo a coisa, para a coisa 
ficar fluida, para não ficar enterrada.� 
MB70: �Eu acho que alguém sempre influencia. Quer dizer, o professor, desde o 
comecinho, desde o primário, o professor, às vezes, é um modelo, é um modelo que 
a pessoa toma, é um modelo que a pessoa gostaria de fazer.� 
MB71: �[...] eu acho que faltar uma aula é falta de respeito.� 
MB72: �Você só é bom professor se você tiver muito respeito por aqueles alunos que 
você está tentando ensinar.� 
MB73: �[...] na verdade você não ensina ninguém, você apenas estimula o pessoal a 
aprender. Ninguém ensina ninguém.� 
MB76: �Para ensinar, é uma arte difícil, não é uma ciência, não adianta tentar 
estabelecer normas.� 
MB77: �O professor deveria ser uma pessoa com imensa liberdade, ele devia chegar 
numa turma e procurar saber o que esse pessoal sabe de matemática.� 
MB81: �Ensinar é uma arte que requer dedicação, interesse e amor ao pessoal.� 
MG26: �Num consenso mundial, os melhores professores são aqueles que fazem 
pesquisa.� 
MG27: �Em geral o pessoal que faz pesquisa é melhor que os outros, não na 
questão didática, mas na questão de conhecimento. Eles têm mais profundidade, 
sabem o que importa, sabem como as coisas funcionam. Então o ideal é ser 
pesquisador.� 
MG28: �Inclusive no Brasil, em teoria também, o professor de universidade é 
contratado como professor e pesquisador. Na verdade, a grande maioria não faz 
pesquisa, mas deveria.� 

 

Alfa falou sobre professor no sentido de professor universitário. Para ele, mais 

importante que o ensino é a clareza do conteúdo e essa clareza é �[...] quase como 

um corolário de um bom pensamento matemático�. 
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Beta afirma que tem prazer em dar aula. Por isso considera importante que o 

professor, de qualquer nível, tenha prazer no que faz para que faça bem feito. Além 

de gostar do que faz, Beta acha importante que o professor gaste tempo em 

preparar suas aulas e que não falte, pois ele considera falta de respeito com os 

alunos. Segundo ele, professor não ensina ninguém, ele estimula os alunos a 

aprender. Desse modo, ensinar é uma arte, que é difícil � por isso não se podem 

estabelecer normas � assim, o professor tem que ter liberdade para poder agir na 

sala de aula. 

Gama também falou sobre o professor universitário. Afirmou que o bom professor é 

aquele que faz pesquisa porque sabe o que é relevante naquele assunto, mesmo 

que não seja bom na parte didática. Um fato que chamou nossa atenção é a 

afirmação de Gama de que, no Brasil, os professores universitários são contratados 

como professores e pesquisadores e que, apesar disso, não fazem pesquisa. 

 

III. Sobre o aluno 

MA42: �O aprendizado de matemática é uma coisa que nunca termina.� 
MA43: �[...] quando uma pessoa consegue responder perguntas e formular 
perguntas importantes dentro daquela disciplina.� 
MA44: �Essencialmente é a capacidade de resolver e formular perguntas. Acho que 
formular perguntas é fundamental�. 
MA45: �Relevância também é uma coisa que determina que a pessoa está 
aprendendo.� 
MA52: �Acho que é a formulação e a resolução de problemas importantes que levam 
à compreensão de uma matéria.� 
MB84: �Têm alunos que vão ser brilhantes, tinham dez alunos que eram 
espetaculares, então esse pessoal eu até me reunia com eles, fazia seminários, 
arranjei umas bolsas [...] para esses dez que eram assim a nata.� 
MG34: �Ele [aluno] entende as coisas rápido, se não for rápido, entende com 
profundidade. A experiência é muito importante para reconhecer rapidamente.� 
MG45: �Bem, um problema bastante brasileiro é que os alunos de fato não têm uma 
grande atenção em trabalhar.� 
MG46: �Eu não tolero aluno que não trabalhe duro. Eu aqui sou conhecido por que 
quem quer trabalhar comigo vai ter que dar duro.� 
MD18: �Imagino que um bom sinal seja da pessoa conseguir resolver os problemas 
propostos.� 
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Para Alfa, o aprendizado de matemática é uma coisa que nunca termina. Para ele, 

um aluno mostra que aprendeu determinado assunto quando consegue responder e 

formular perguntas importantes e relevantes, pois é isso que leva à compreensão de 

uma matéria. 

Beta afirma que existem alunos que são brilhantes e com esses ele fazia seminários 

e conseguia bolsas de iniciação científica. Aqui encontramos uma contradição, pois 

ele disse anteriormente que, para ser matemático, não precisa ser brilhante. Mas o 

fato de o aluno ser brilhante e ser estimulado por meio de seminários e iniciação 

científica não o direciona para uma carreira de matemática? 

Para Gama, um bom aluno é aquele que entende as coisas rápido ou com 

profundidade. Ele destaca que existe um problema no Brasil: os alunos não se 

esforçarem o suficiente, pois, para ele, é preciso que trabalhem duro. 

Finalmente, Delta afirma que um aluno demonstra que aprendeu quando consegue 

resolver os problemas propostos. 

 

IV. Conhecimentos necessários ao mestre e ao doutor 

MA24: �[...] todos alunos que eu tive tinham uma excelente vocação como 
ensinantes, como professores, então eles não tinham absolutamente nenhuma 
dificuldade de se expressar, de dar uma boa aula, de dar uma boa apresentação.� 
MA25: �[...] você pode ser um bom pesquisador e não necessariamente um bom 
expositor.� 
MA26: �Mas eu acredito que sem ser um bom expositor, você perde uma boa parte 
do que você faz porque as pessoas não entendem, você não consegue comunicar.� 
MB55: �A função do mestrado é preparar bons professores de matemática para as 
universidades. O professor deve sair do mestrado sendo capaz de dar qualquer 
coisa no Curso de Matemática em uma universidade: álgebra linear, cálculo, 
álgebra...� 
MB56: �O programa de mestrado devia levar em conta essa amplitude, tinha que sair 
uma pessoa realmente bem preparada em matemática, tendo um conhecimento bom 
em Análise, Geometria, Equações Diferenciais, sendo capaz de dar qualquer curso e 
aprender mais também a matemática.� 
MB57: �Já o programa de doutorado tem um outro enfoque. Você quer pegar e fazer 
o matemático profissional, aquele matemático que vai fazer pesquisas.� 
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MD23: �A mesma coisa que aquele que não é mestre: entender bem o assunto que 
ele vai ensinar e ter interesse em ensiná-lo.� 
MD24: �As mesmas coisas que o mestre ou que o que o bacharel: entender bem o 
assunto que ele vai ensinar e ter interesse em ensiná-lo.� 

 

Alfa afirma que é preciso que o mestre ou doutor seja um bom expositor, pois, se 

tiver dificuldades em se expressar, as pessoas não conseguem entender o que ele 

faz. 

Beta vê diferenças na formação do mestre e do doutor. O mestre deve ser preparado 

para ser um bom professor de matemática para as universidades, sendo capaz de 

lecionar qualquer coisa num Curso de Matemática e de aprender mais matemática. 

Já o doutorado visa à formação do matemático profissional, o que não significa que 

todo doutor fará pesquisa. 

Já Delta não vê diferenças entre mestres e doutores: ambos devem entender bem o 

assunto que irão ensinar e ter interesse em ensiná-lo, embora Delta não explicite o 

que seria esse �entender bem o assunto�. 

Percebemos nessas unidades que os entrevistados possuem em comum a 

referência ao domínio do conteúdo para se poder ensinar, posição também 

compartilhada por Nachbin: �[...] aos professores cabe dominar a matéria a ensinar 

muito além daquilo que irão efetivamente transmitir para efeitos da aprendizagem� 

(NACHBIN, 1996, p. 111). 

 

V. Importância das disciplinas de matemática 

MB86: �Certos programas de licenciatura é uma mentirada demais. A gente tinha 
que aprender tanta coisa que termina não aprendendo nada. Eu acho que, se um 
aluno de licenciatura e bacharelado aprendesse bem cálculo, álgebra linear, com 
essas duas coisas, ele já sabe um monte de coisas. E depois passasse para a 
análise, quer dizer, existem certas coisas em matemática que, se você aprender, 
todo o resto abre.� 
MB87: �Eu acho que o número de cursos [disciplinas] deveria ser menor e se dar 
mais tempo para a pessoa pensar, mais tempo para ela ter participação, trabalhos, 
discussões e, principalmente, a liberdade ao professor.� 
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Para Beta, um aluno de graduação em Matemática que aprendesse cálculo, álgebra 

linear e análise seria suficiente para aprender as demais disciplinas, pois o 

importante é que o aluno tenha tempo para pensar, participar das aulas, de 

trabalhos e de discussões. 

 

VI. Livro didático 

MB66: �Eu escrevi todos esses livros porque eu estava achando que devia mudar 
algumas coisas que estavam apresentando e eu resolvi apresentar à minha 
maneira.� 
MG37: �Esse livro... Como é que ele surgiu? Esses eram quatro alunos meus. Então 
eles gostaram... Quando eu dei o curso, eles tomaram algumas notas, escreveram o 
curso. Aí eu peguei as notas deles, reescrevi umas dez vezes... Mas eu achei por 
bem colocar o nome deles, isso é um conhecimento socialmente construído, porque, 
se eles não tivessem feito isso, eu não teria escrito o livro.� 

 

Aqui são apresentados os motivos que levaram Beta e Gama a escreverem livros. 

Beta afirma que decidiu escrever livros porque achava que devia mudar a 

apresentação de determinados assuntos, apresentando-os a seu modo. 

Já Gama diz que o livro que escreveu foi devido à iniciativa de alguns alunos que 

tomaram notas de um curso que ele ministrou e que, a partir dessas notas, ele 

decidiu escrever o livro. Ele nos disse ainda que, se os alunos não tivessem feito 

isso, ele não teria escrito o livro e, reconhecendo o trabalho desses alunos, incluiu 

seus nomes como colaboradores. 

 

VII. Ensino de matemática nos outros níveis 

MA56: �Eu diria que tem um aspecto que é fundamental que é a valorização do 
ensino da matemática como um todo e valorização da matemática como uma 
ciência.� 
MA57: �E realmente, tem uma certa coisa, porque matemática é uma coisa que está 
sempre associada a dificuldades, a problemas, a sofrimento, a coisas chatas porque 
são tediosas, aulas chatas.� 
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MA58: �[...] eu me concentraria mais num aspecto que tem sido muito divulgado nos 
Estados Unidos, que é a beleza da matemática como uma arte, como uma ciência e 
também da aplicabilidade da matemática e de motivar as novas gerações, novos 
estudantes a gostar da matemática.� 
MA59: �Essa motivação ela tem que ser feita melhorando a qualidade do pessoal 
que está ensinando nos primeiros momentos a matemática para os alunos.� 
MA60: �[...] e isso infelizmente é uma coisa que não é só um problema brasileiro, é 
um problema mundial.� 
MA61: �Acho que o meu trabalho é formar os professores que vão dar aula nas 
universidades.� 
MA62: �Eu não acredito que deve existir diferença na formação de um professor que 
vai dar aula num Curso de Matemática para o bacharel, para o licenciado tem que 
ser muito diferente. Acho que os cursos sim, talvez tenham que ser diferentes dentro 
do contexto, mas a formação do professor universitário, ele é um professor 
universitário e ponto, acabou.� 
MB74: �Lá embaixo [séries iniciais], é um problema psicológico. Aí eu teria que ter 
mais experiência. Depois de quatorze, quinze anos, eu acho que a pessoa já está 
preparada para aprender as coisas lógicas, até então não está.� 
MB75: �[...] mas matemática propriamente dita, como a gente entende, a matemática 
de pensar, geometria, álgebra, essas coisas, só a partir dos quinze anos. Aí a 
pessoa já está começando a ter maturidade.� 
MB78: �Por que o pessoal não gosta de matemática? Porque você é obrigado a 
pensar, você não pode aprender a matemática mnemonicamente, você não pode 
decorar. Ou você pensa ou você não faz nada.� 
MB79: �Mas pensar é uma tarefa que dói, então as pessoas acham que pensar é 
uma tarefa muito difícil, e tem que ajudar esse pessoal a pensar.� 
MB80: �Agora é uma arte, não é uma ciência que você possa traçar normas.� 
MB82: �[...] não adianta fazer de conta que é uma coisa divertida, porque para 
aprender uma coisa, tem um certo sofrimento associado à aprendizagem. Aprender 
é encalcar no cérebro uma coisa que às vezes dói.� 
MB83: �Então esse negócio de �vai ficar muito divertido...�, não é divertido, não, vai 
dar muito trabalho.� 
MB85: �A minha experiência no passado para essas coisas é que o pessoal é muito 
ambicioso; o pessoal que faz esses planos, lá nos gabinetes deles, mas não estão 
na sala de aula, não estão vendo o dia-a-dia do trabalho e eles são muito 
ambiciosos.� 
MB88: �[...] no meu ponto de vista, qualquer coisa que você fizer você tem que 
deixar uma folga muito grande para a ação do professor em aula. Se ele for bom, a 
aula vai ser muito boa, se ele for ruim, não há programa que dê jeito. Então, tem que 
confiar no professor.� 
MB89: �Qualquer mudança de ensino, qualquer tentativa de fazer coisas para ensino 
vai depender basicamente do treinamento do professor.� 
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MG33: �Em geral as pessoas não gostam de matemática porque acham difícil, 
porque sofreram muito na escola, no secundário [ensino médio] com a matemática. 
Então é comum dizerem �Quero fazer qualquer coisa menos matemática�.� 
MG40: �Isso é um problema mundial, não é só nosso.� 
MG41: �O único jeito de melhorar o ensino é melhorar os professores.� 
MG42: �Quer dizer, você tem que pagar um bom salário para que pessoas 
competentes venham a ser professores e você manter, como a CAPES faz, uma 
avaliação constante.� 
MG43: �Dar estímulos para as pessoas fazerem pesquisa, isso sempre melhora o 
nível de ensino.� 
MG44: �Em nível de secundário [ensino médio], eu não vou opinar porque não sei.� 

 

Alfa afirma que os problemas no ensino de matemática nos outros níveis não são 

apenas brasileiros, mas mundiais. Por isso acha que deveria haver uma valorização 

da matemática como um todo e como ciência, uma divulgação da matemática sob os 

aspectos de ciência, arte e aplicações e motivação dos alunos. Essa motivação, 

para ser feita, depende da melhoria da qualidade dos professores que ensinam 

matemática nas séries iniciais � o que não é seu trabalho, e sim �[...] formar os 

professores que vão dar aula nas universidades�. 

Para Beta, só se começa a aprender �matemática de pensar�25 a partir dos quinze 

anos, que é quando o aluno começa a ter maturidade. Para ele, as pessoas não 

gostam de matemática pois nela se é obrigado a pensar � e pensar é uma tarefa 

difícil, que dói, que tem �um certo sofrimento� � e que não adianta tentar fazer de 

conta que isso é divertido. Beta diz também que qualquer plano de ensino, para ser 

implantado com sucesso, depende do treinamento do professor e que, além disso, é 

preciso deixar uma folga para a ação dele, pois, se o professor for bom, a aula será 

boa, mas se o professor for ruim, não há plano que conserte. Nachbin (1996, p. 118) 

tem pensamento semelhante: �[...] a melhoria do processo ensino-aprendizagem 

depende sobretudo da qualificação dos professores, bem como das condições 

materiais e psicológicas para o seu trabalho�. 

____________ 
25 Beta não explicitou na entrevista o que significaria o termo �matemática de pensar�. 
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Gama, embora se refira ao ensino universitário, concorda com Alfa, ao afirmar que 

os problemas no ensino de matemática são mundiais e que para melhorar o ensino, 

é preciso melhorar a formação dos professores. Ele complementa dizendo que é 

preciso que sejam pagos bons salários para que �[...] pessoas competentes venham 

a ser professores [...]�, que deveria haver uma avaliação constante como a que a 

CAPES faz na pós-graduação e estímulos para que os professores façam pesquisa, 

pois isso melhora o ensino. Essa fala coincide com o que Gama afirmou antes, que o 

bom professor é o que faz pesquisa. 

 

 

5.1.3.3 Matemáticos � Concepções sobre o IMPA 

 

I. Reconhecimento do IMPA 

MA17: �Eu diria que se deve ao renome que os trabalhos das pessoas que estão 
aqui tiveram dentro do contexto mundial, especialmente na área de sistemas 
dinâmicos, mas não somente em sistemas dinâmicos, em geometria, em análise.� 
MA18: �Em relação ao renome, acho que o renome dos cursos do IMPA se deve 
principalmente ao fato que os pesquisadores que estavam aqui desde o início eles 
tiveram trabalhos muito importantes e muito intercâmbio com o exterior.� 
MA19: �Então CNPq e diversos órgãos de fomento começaram a custear e ajudar e 
houve muito intercâmbio.� 
MA20: �[...] centrou-se inicialmente em torno da matemática pura, teve a ver com o 
momento inclusive da história da matemática, no qual a matemática estava muito 
centrada em torno da matemática pura e com isso o Brasil teve nomes muito 
relevantes na ciência, nas ciências matemáticas, e isso certamente contribuiu para 
um centro no Rio, que é o IMPA, que teve assim uma tremenda influência no Brasil e 
na América Latina toda.� 
MA21: �[...] internacionalmente o IMPA é um centro de renome mundial.� 
MB34: �[...] logo depois Berkeley se transformou assim numa Meca da matemática.� 
MB35: �Quando eu fui fazer meu pós-doutorado, o IMPA tinha virado a Meca da 
matemática.� 
MB43: �[...] teve dois matemáticos iniciais: foi o Maurício Peixoto e o Leopoldo 
Nachbin. Eram pessoas conhecidas internacionalmente. O IMPA começou a ter 
fama já a partir daí.� 
MB44: �O Maurício Peixoto fez um trabalho muito importante e o Leopoldo Nachbin 
fez uns trabalhos importantes também, publicados em boas revistas.� 



 93

MB49: �O trabalho começou a ficar conhecido, passou a ser muito respeitado e havia 
muitos congressos, muitas reuniões. E hoje o IMPA é uma instituição, assim, 
realmente muito respeitada.� 
MB50: �O IMPA foi organizador dos Colóquios de Matemática, que não existem, eu 
acho, em nenhum país subdesenvolvido.� 
MB51: �Hoje a comunidade de matemática brasileira, uma parte se deve ao Colóquio 
Brasileiro de Matemática.� 
MG20: �Porque são bons. Simplesmente porque são bons.� 
MG21: �O programa de doutorado aqui é mais exigente. Em média, nossos alunos 
são melhores.� 
MG22: �Quando você trabalha com pessoas de melhor nível, com mais talento, você 
tem melhor resultado.� 
MG23: �Isso é algo que simplesmente tem muito a ver com a seleção que se faz.� 
MG24: �Mas não é porque aqui somos gênios ensinando, é que nós começamos 
com um aluno mais talentoso.� 
MG25: �O IMPA é a melhor instituição de pesquisa em matemática do continente.� 
MD11: �À seriedade e às exigências de conteúdos dos programas desses cursos 
[mestrado e doutorado].� 
MD12: �Na minha opinião, o IMPA é o líder absoluto na pesquisa matemática no 
Brasil.� 
MD13: �[...] na minha opinião, o IMPA representa a SERIEDADE na pesquisa 
matemática no Brasil. Também, e talvez ainda mais importante, na minha opinião, o 
IMPA representa a SERIEDADE na concessão dos títulos de mestre e de doutor em 
matemática no Brasil.� 

 

Para Alfa, os fatores que levaram ao reconhecimento internacional do IMPA foram: o 

renome que os trabalhos desenvolvidos em sistemas dinâmicos tiveram no contexto 

mundial; o intercâmbio com instituições do exterior � graças ao CNPq e a outros 

órgãos de fomento �; e a qualidade das pesquisas. 

Já Beta afirma que esse reconhecimento se deve à importância de dois matemáticos 

que iniciaram o IMPA: Maurício Peixoto e Leopoldo Nachbin � esses matemáticos 

eram conhecidos internacionalmente pela relevância de seus trabalhos e por 

publicarem em boas revistas. Beta considera importante também nesse 

reconhecimento a organização dos Colóquios de Matemática pelo IMPA, que 

ajudaram na expansão da comunidade matemática do Brasil. 
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Gama afirma que o IMPA é reconhecido porque os cursos são bons, são mais 

exigentes; agrega-se a isso a seleção dos alunos: graças a ela, os alunos de lá são 

melhores, mais talentosos � por isso se obtém melhor resultado. 

Seriedade e exigência são os fatores que levaram ao reconhecimento do IMPA, 

segundo Delta (opinião compartilhada também por Gama). Para Delta, o IMPA é o 

líder na pesquisa em matemática no Brasil, representando a seriedade na pesquisa 

e na concessão dos títulos de mestre e doutor. Aqui questionamos: o que faz Delta 

pensar desse modo? O que ele sabe dos outros cursos de pós-graduação para fazer 

tal afirmação? Infelizmente, não tivemos como obter mais detalhes, por isso, 

também não faremos especulações. 

Os motivos apresentados anteriormente pelos matemáticos participantes de nossa 

pesquisa não são recentes. Nachbin, em 1962, já fazia referência a eles: 

O IMPA [...] já tem uma boa reputação, dentro do país e no plano 
internacional. A seriedade científica, que o IMPA imprimiu às suas 
atividades, a partir dos seus primeiros momentos, explica o sucesso gradual 
desse Instituto [...]. Terminou impondo-se, pois visa mais à qualidade, tanto 
no setor de ensino como no da pesquisa, do que propriamente a quantidade 
de realizações suscetível de impressionar os menos avisados. [...] o IMPA 
mantém um intercâmbio permanente com diversas universidades brasileiras, 
[...] (NACHBIN, 1962, p. 96). 

 

II. Papel do IMPA 

MA22: �Agora note que o IMPA se concentra em matemática, o IMPA tem como 
atividade-fim pesquisa e desenvolvimento de ciência.� 
MA23: �[...] o ensino é uma atividade importante, mas o ensino é uma parte colocada 
dentro do contexto de pesquisa, pelo menos na minha visão.� 
MB45: �Mas aí pelos 1970, saíram vários matemáticos brasileiros para o exterior e 
alguns voltaram para o IMPA e criaram um programa de doutorado no IMPA com a 
seguinte finalidade: fazer pesquisa matemática no Brasil, pois não se fazia isso 
aqui.� 
MB46: �Então a gente resolveu criar um ambiente no País onde a pesquisa fosse o 
ponto mais importante.� 
MB47: �[...] não é importante saber matemática, não é importante ter cultura; o 
importante é fazer, quase que exagerando um pouco.� 
MB51: �Hoje a comunidade de matemática brasileira, uma parte se deve ao Colóquio 
Brasileiro de Matemática.� 
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MB52: �O IMPA também criou essa idéia de ter que fazer pesquisa no Brasil. 
Quando ia avaliar um doutorado, o IMPA era o modelo, quando ia avaliar um 
mestrado, o IMPA era o modelo.� 
MG29: �[...] o IMPA tem uma influência muito grande, porque é o promotor da 
pesquisa no País, é o mais importante.� 

 

A finalidade do IMPA é a pesquisa em matemática � essa opinião é compartilhada 

por Alfa, Beta e Gama. Alfa diz ainda que considera o ensino importante, porém ele 

é uma parte dentro do contexto de pesquisa. Beta afirma que o IMPA foi criado com 

a idéia de ter um ambiente onde a pesquisa fosse o mais importante � por isso o 

instituto passou a ser considerado um modelo para os demais cursos de mestrado e 

doutorado. Para Gama, o IMPA é o promotor da pesquisa no País. 

 

III. Escolha pelo IMPA 

MA3: �[...] Acho que o IMPA é que contribuiu, em termos do momento, de ter se 
apresentado para mim como a melhor instituição que eu consegui achar no Rio de 
Janeiro.� 
MA4: �[...] eu me apaixonei pelo IMPA, pela instituição.� 
MA6: �[...] os cursos daqui eram muito bons e inicialmente havia colegas meus que 
estavam fazendo engenharia e também estavam fazendo cadeiras de mestrado 
aqui. Esses colegas me incentivaram.� 
MA14: �Eu sempre quis voltar para o IMPA, [...] mas eu tinha um certo compromisso, 
eu sentia um compromisso dentro de mim de voltar para o IMPA. A escolha pelo 
IMPA foi realmente natural.� 
MB9: �Você estar num ambiente assim, como o IMPA, é um ambiente muito mais 
natural para fazer pesquisa.� 
MB31: �[...] eu estava no gabinete vendo a conversa deles e eu vi a matemática 
nascer.� 
MB32: �Mas foi no IMPA onde eu realmente tomei a decisão: �Não, eu quero fazer 
matemática, matemática é o que eu gosto�.� 
MG12: �Porque o grupo de geometria aqui do IMPA na época era muito bom.� 
MG13: �As próprias condições de trabalho, o instituto, em particular, é o melhor do 
continente em matemática.� 
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Alfa escolheu o IMPA pelo fato de o Instituto ter se apresentado como �a melhor 

instituição que ele conseguiu achar no Rio de Janeiro� � como ele disse, se 

apaixonou pelo instituto. Ao voltar do doutorado, sentia um compromisso em voltar 

para lá, por isso Alfa afirma que foi uma escolha natural. 

Beta escolheu o IMPA pelo ambiente que encontrou, propício à pesquisa, era um 

ambiente �[...] muito mais natural�. 

Já Gama foi para o IMPA devido ao grupo de pesquisa de Geometria � sua área de 

interesse � que era muito bom e devido às condições de trabalho. 

 

IV. Relação orientador/orientando 

MA15: �Existem alguns professores que têm uma certa relação de competitividade 
com os alunos. Eu, realmente, eu prefiro acreditar que, no meu caso, não houve 
esse tipo de coisa, que realmente foi um trabalho em conjunto, muito em conjunto.� 
MB38: �Na verdade, é curioso, mas têm muitas pessoas que brigam com os ex-
alunos ou, melhor dizendo, os alunos brigam com os orientadores. No fundo é uma 
relação pai e filho que às vezes tem que ter essa briga para poder ficar 
independente. Mas eu tive uma sorte tremenda, não tem nenhum aluno meu, 
realmente, com que eu tenha brigado.� 
MG15: �Na prática é uma relação muito intensa, em geral. É bastante comum que o 
orientador vire pai/mãe do orientando.� 

 

Alfa afirma que a relação com seus orientandos foi/é de cooperação, embora diga 

que existam alguns professores que têm uma relação de competitividade com os 

alunos. 

Beta e Gama comparam essa relação com uma relação de pai/filho; por isso é uma 

relação muito intensa (de acordo com Gama). Beta afirma também que às vezes 

acontece de haver uma briga entre orientador/orientando, como uma briga entre pai 

e filho, a partir da qual os orientandos/filhos ficam independentes � embora isso não 

tenha acontecido com ele. 
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V. Rotina 

MA46: �[...] em nível de mestrado existe uma tradição aqui, existe um orientador 
acadêmico, mas, assim que o aluno quiser, ou estiver perto de fazer a dissertação, o 
caminho é buscar um orientador que aceite orientá-lo, mas a busca é feita pelo 
aluno.� 
MA49: �Já o processo de selecionar um problema ou selecionar uma temática é um 
processo que tem a ver com os problemas que eu posso oferecer, com as 
perguntas, com as coisas em que estou interessado.� 
MB37: �À tarde eu venho ao IMPA, praticamente todas as tardes. Às vezes, quando 
eu tenho alguma coisa para escrever, que eu quero me concentrar, eu fico em casa.� 

 

Segundo Alfa, se o aluno de mestrado decide fazer a dissertação, ele deve procurar 

um professor para orientá-lo. Quando ele orienta algum aluno de mestrado, a 

escolha do problema de pesquisa depende do que ele [Alfa] está trabalhando no 

momento. 

Beta diz que vai ao IMPA todas as tardes. Aqui encontramos um reforço de que, 

para ele, o trabalho do matemático é individual: Beta afirma que, quando quer se 

concentrar, fica em casa (sozinho). 

 

VI. Formação recebida no IMPA 

Não identificamos unidades que se relacionassem com essa subcategoria. 

 

 

5.2 EGRESSOS DO IMPA 

 

Procedemos com os egressos da mesma maneira que fizemos com os matemáticos. 

Assim, apresentaremos uma caracterização dos egressos participantes, as 

respostas dadas ao questionário, a síntese das entrevistas e, por fim, a análise que 

fizemos das entrevistas. 
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5.2.1 Caracterização 

 

Egresso Alef 

É professor da UFES há 28 anos, tendo lecionado em um Centro Federal de Ensino 

Técnico (CEFET, ensino médio) por um ano e em outra instituição de ensino 

superior federal por dois anos. É licenciado em matemática e concluiu o mestrado no 

IMPA em 1973, tendo feito o exame de mestrado em três áreas: análise, álgebra e 

geometria. No Curso de Matemática da UFES, já lecionou para licenciatura e 

bacharelado. Para Alef, os resultados que o Curso de Matemática da UFES tem 

recebido no Exame Nacional de Cursos (ENC) se devem ao corpo docente 

qualificado, ao currículo adequado, ao processo seletivo e à dedicação do corpo 

discente e docente. 

 

Egresso Bet 

É graduado em Matemática e concluiu o mestrado no IMPA em 1975, tendo feito 

também o exame em três áreas para obter o título. É docente do DM/UFES há 27 

anos. Já lecionou em escolas do ensino médio e fundamental por um mês e quatro 

meses, respectivamente. Também já deu aulas para a licenciatura e o bacharelado 

do Curso de Matemática. Segundo Bet, os resultados que o Curso de Matemática 

obteve no ENC se devem ao corpo docente e ao processo seletivo. 

 

Egresso Gimel 

Graduado em Matemática, concluiu a dissertação de mestrado no IMPA, em 1982. É 

professor da UFES há vinte anos, não tendo lecionado em outras instituições. De 

acordo com Gimel, os resultados que o Curso de Matemática obteve no ENC se 

devem ao corpo docente qualificado, ao currículo adequado, ao processo seletivo, 
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ao Programa Especial de Treinamento (PET/Matemática), à iniciação científica e à 

dedicação do corpo docente. 

 

Egresso Dalet 

Bacharel em Matemática, concluiu o mestrado no IMPA, em 1978, tendo feito o 

exame em álgebra, análise e geometria para obter o título. Fez o doutorado no IMPA 

e defendeu sua tese em 1984. É docente do DM/UFES há 27 anos, não tendo 

atuado em outra instituição. Para Dalet, os resultados obtidos pelo Curso de 

Matemática no ENC se devem ao corpo docente qualificado, ao currículo adequado 

e ao comprometimento dos professores, alunos e colegiado do curso com a 

qualidade do ensino. 

 

Egresso He 

Não respondeu ao questionário e não encontramos seu currículo Lattes na 

plataforma do CNPq. 

 

Egresso Vav 

Licenciado em Matemática, concluiu o mestrado no IMPA, em 1978. É docente do 

DM/UFES há 23 anos e lecionou em uma escola do ensino médio por dois anos. 

Segundo Vav, os resultados obtidos pelo curso no ENC se devem ao corpo docente 

qualificado, currículo adequado, processo seletivo, à dedicação permanente dos 

professores aos alunos e principalmente às aulas e obrigações didáticas. Como 

exemplo, cita a assiduidade às aulas que traz como conseqüência o cumprimento 

dos programas e metas. 

Devido às tarefas de Vav, não conseguimos entrevistá-lo � mesmo após várias 

tentativas. Por esse motivo, decidimos não incluí-lo na análise. 
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Egresso Zayin 

Não respondeu ao questionário e não encontramos as informações necessárias para 

fazer sua caracterização na plataforma Lattes. 

 

 

5.2.2 Questionário 

 

Egresso Alef 

Segundo Alef, a matemática é �[...] algo que faz parte do patrimônio cultural da 

humanidade, e que alguns conseguem aplicar com êxito no entendimento do 

universo [...]�. Sobre como deveria ser o ensino da matemática nos diferentes níveis, 

respondeu: 

! Ensino Fundamental � o aluno teria contacto com as 
estruturas básicas da matemática, apreendendo algumas 
habilidades concretas e simbólicas. 

! Ensino Médio � o aluno poderia aprender a modelar 
matematicamente problemas que ocorrem no cotidiano e em 
outras disciplinas, como física, química, biologia, etc. 

! Ensino Superior � em cursos que usam a matemática como 
instrumento (Engenharias, Física, Economia, Biologia, etc.), o 
aluno deveria ter, de fato, a possibilidade de aprender a utilizá-
la. No Curso de Matemática, propriamente dito, o aluno deveria 
ser colocado em contacto efetivo com a essência da disciplina. 
Caso tivesse interesse em se tornar um professor, deveria ter 
contacto com disciplinas específicas da área de educação. 
Acredito que, para ensinar matemática, é necessário, antes de 
mais nada, conhecimentos de matemática. 

 

Egresso Bet 

Questionado sobre o que seria matemática para ele, escreveu: 
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Matemática, eu diria é um estudo rigoroso de várias idéias 
concretas ou naturais de uma forma abstrata e abrangente. 
Entre essas idéias, podemos destacar a idéia de número, de 
forma, transformações, funções, área, volume, etc. Quase tudo 
é permitido, desde que não seja contraditório. Do concreto, 
como a nossa aparente geometria do mundo, passamos para o 
abstrato, como por exemplo, pergunta: é possível existir um 
mundo onde a noção de comprimento não é bem definida, mas 
a noção de área sim? 

Escreveu sobre como deveria ser o ensino de matemática nos diferentes níveis: 

Penso que o ensino em geral, não só da matemática, deveria 
ser mais exigente, ou seja, a cobrança deveria ser maior por 
parte dos professores sobre os alunos. Quanto à matemática, 
não creio que haja uma fórmula mágica para ensinar. A 
rejeição dessa matéria é global. Nos vários níveis, as matérias 
têm que ser abordadas sem medo ou constrangimento. Álgebra 
� geometria � aritmética tem que ser ensinado sem restrição. O 
aluno deve se deparar com problemas concretos (tipo problema 
de olimpíada) em que um raciocínio lógico é exigido, isso 
desde cedo em todos os níveis. 

 

Egresso Gimel 

Gimel não respondeu às perguntas sobre o que seria matemática e como deveria 

ser o ensino de matemática nos diferentes níveis. 

 

Egresso Dalet 

Segundo Dalet, a  

[...] matemática compreende os seguintes aspectos: 
1. É uma ciência que busca conhecer e relacionar os números, 
as estruturas, a lógica e os objetos. 
2. É uma filosofia que procura explicar o pensamento lógico e 
suas implicações. 
3. É uma ferramenta para as demais ciências. 

Sobre o ensino de matemática nos diferentes níveis, Dalet respondeu: 

Os currículos, nos diversos níveis de ensino, são bons. No 
ensino fundamental é preciso explorar bem o concreto, 
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relacionando quando possível com as idéias abstratas. Isto é 
necessário, pois, no final das contas, a matemática é abstrata. 
Uma boa dose de aplicação é motivadora. 
O aluno precisa olhar a matemática com naturalidade e precisa 
descobrir que de fato ela é útil. 
No ensino [nível] médio, o ensino da matemática deve pulsar 
entre as aplicações e as idéias abstratas numa medida que 
umas ajudem às outras. 
No ensino [nível] superior, o ensino deve se adequar aos 
objetivos do curso. 

 

Egresso He 

Não entregou o questionário. 

 

Egresso Vav 

Matemática, para Vav, é, por princípio, uma expressão da mente humana na 

organização da razão objetivando a criação. Para ele, em qualquer nível, o principal 

fator para o ensino de matemática é o �docente� (grifo do autor) com profundo 

conhecimento do assunto e com muito interesse em socializar seus conhecimentos, 

isto é, que sinta satisfação ao ensinar. Em segundo lugar, estão os livros adequados 

e demais instrumentos didáticos.  

Conforme colocamos, Vav não será incluído na análise. 

 

Egresso Zayin 

Não entregou o questionário. 
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5.2.3 Síntese das entrevistas 

 

Egresso Alef 

Alef iniciou sua graduação fazendo o Curso de Engenharia, pois gostava de física e 

matemática. Entretanto, ao terminar o ciclo básico da engenharia concluiu que �[...] o 

curso estava muito aplicado [...]� e por isso decidiu mudar para o Curso de Física. 

Alef afirma que não permaneceu no Curso de Física porque os laboratórios não 

eram bons, �[...] e fazer um Curso de Física sem laboratório é um negócio meio 

complicado [...]�. Então, Alef decidiu mudar para o Curso de Matemática, pois, nesse 

curso, se ele tivesse uma boa biblioteca e tempo para estudar, poderia fazer as 

atividades que quisesse. 

Como Alef foi bolsista de Iniciação Científica, já havia um certo interesse em seguir a 

carreira de matemático � Alef afirma que tinha conseguido bolsa para ir fazer 

mestrado no IMPA � mas foram alguns fatores políticos da época que influenciaram 

decisivamente a escolha em ir para o IMPA. Como, na época de Alef, não havia a 

exigência de fazer uma dissertação de mestrado, para conseguir o título, ele fez um 

exame em três áreas: Álgebra, Análise e Geometria. 

Para Alef, os cursos do IMPA são reconhecidos pelo padrão de qualidade que se 

estabeleceu no instituto desde sua criação. O IMPA se preocupou em formar a elite 

da matemática do País. Alef afirma que, para ele, o IMPA é um modelo de instituição 

de pesquisa em matemática. 

Matemática para Alef é uma manifestação cultural e por isso possui uma 

componente histórica. Do ponto de vista das aplicações, Alef diz que a matemática é 

uma ferramenta que precisa ser bem conhecida para ser aplicada com êxito. 

Para iniciar um assunto novo na sala de aula, Alef acha que a melhor estratégia é 

verificar o que os alunos sabem sobre o assunto em questão, �[...] fazer mais ou 

menos o que Sócrates fazia�. Alef diz também que �[...] o aluno é o que aprende, 

professor não ensina. Professor pode dar, sim, uma orientação�. Ele diz ainda que 

seu modo de dar aula foi de alguma maneira influenciado pelos professores que teve 

e pela sua própria vivência. Sobre o ensino nos níveis fundamental e médio, afirma 
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que deveria ser uma atividade prazerosa e que depende, de certa forma, dos 

professores, que devem ser entusiasmados e criativos. 

 

Egresso Bet 

Bet iniciou sua graduação fazendo o Curso de Física, mas durante o curso se 

identificou com a matemática e decidiu mudar. Além disso, Bet diz que o Curso de 

Matemática era mais bem estruturado que o de Física. Bet foi bolsista de Iniciação 

Científica e, segundo ele, foi fazer mestrado no IMPA por influência dos professores, 

que diziam que o IMPA era bem estruturado e que as coisas funcionavam direito. 

Bet diz que o reconhecimento do IMPA vem desde sua criação. É um instituto que 

tem uma boa estrutura, uma biblioteca excelente, as atividades funcionam direito. 

Para Bet, a pesquisa em nível metódico em matemática deve muito ao IMPA, onde 

se formou uma massa crítica que foi aumentando. 

Segundo Bet, matemática é uma forma abstrata, rigorosa, de encarar problemas 

concretos do nosso mundo e que está mais ligada às áreas tecnológicas, além de ter 

influenciado a filosofia devido à lógica. 

Bet acha que seu modo de dar aula foi se desenvolvendo com a experiência. Ele diz 

que sua maneira de pensar mudou desde que começou a dar aula, que agora ele 

procura saber mais dos alunos. Para ele, o professor de matemática deve colocar 

problemas para que os alunos pensem, pois fazer as coisas de uma forma mecânica 

é pobre, e faltam, no ensino fundamental e médio, esses tipos de problema. 

 

Egresso Gimel 

Gimel fez vestibular para o Curso de Matemática e, segundo ele, permaneceu no 

curso por um conjunto de fatores: o seu interesse, seu bom desempenho e pelo 

incentivo de professores. Para Gimel, quando se está na matemática ela fascina, 

envolve e a pessoa fica cada vez mais atraída.  
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Para Gimel, parecia natural ir para o IMPA fazer mestrado. Segundo ele, o IMPA era, 

como hoje continua sendo, o melhor centro de matemática do Brasil e isso se deve 

ao desempenho dos professores, às pesquisas, ao ambiente científico que existe no 

IMPA � presença de professores de outras instituições, à realização de encontros 

científicos e à infra-estrutura do IMPA � em especial, a biblioteca e os laboratórios. 

Segundo Gimel, conscientemente ou não, o modo de dar aula de uma pessoa é 

influenciado pelos professores que a pessoa teve, pelas aulas que assistiu, pelas 

aulas que dá. Para ele, estamos aprendendo constantemente a dar aula. 

 

Egresso Dalet 

Dalet iniciou sua graduação no Curso de Engenharia e, por influência de 

professores, começou a fazer disciplinas do Curso de Matemática. Dalet disse que, 

quando começou a fazer o Curso de Matemática, não tinha muito claro o que era a 

profissão e ele achava que, se aprendesse muita matemática isso o ajudaria na 

engenharia. Como ele terminou primeiro o Curso de Matemática e surgiu a 

oportunidade de fazer o mestrado, Dalet decidiu largar o Curso de Engenharia. 

Dalet decidiu fazer mestrado no IMPA devido à participação num Colóquio Brasileiro 

de Matemática � onde teve contato com professores do IMPA � e ao curso de verão 

que fez no instituto � cujas disciplinas valiam créditos que podiam ser aproveitados 

no mestrado. Para Dalet, o IMPA é reconhecido devido à qualidade das ações do 

instituto, que são traçadas por um comitê científico formado por profissionais do 

IMPA e de outras instituições. Além disso, o papel do IMPA é ser uma liderança em 

termos de pesquisa em matemática. O ensino que existe lá é para dar sustentação à 

pesquisa desenvolvida. 

Matemática é a grande paixão de Dalet, uma coisa que ele diz gostar de fazer, mas 

que não faz do jeito que desejaria. Dalet diz ainda que seu sonho de consumo é ficar 

fazendo pesquisa matemática. Para ele, resolver um problema de matemática é uma 

satisfação muito grande e um artista deve sentir a mesma coisa quando conclui uma 

obra. 
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Para Dalet, seu modo de dar aula é uma mistura das características de vários 

professores, dos quais ele destaca um da graduação e seu orientador de doutorado. 

Dalet diz também que, apesar de ter como opção principal fazer pesquisa em 

matemática, no final das contas, o que interessa é que a sociedade aprenda mais 

matemática, que as pessoas aprendam, não tenham medo da matemática, não 

tenham esse pavor e aversão à matemática que existe atualmente. 

 

Egresso He 

He escolheu o Curso de Matemática, pois gostava de matemática, mas, como na 

época se podia fazer dois cursos, ele optou por fazer Engenharia e Matemática. 

Como terminou o Curso de Matemática primeiro, começou a se envolver com essa 

disciplina (He foi convidado a dar aula no curso) e só foi terminar o Curso de 

Engenharia mais tarde. Ele fez o mestrado no IMPA por influência de seus colegas 

do Departamento de Matemática.  

Para He, o reconhecimento do IMPA se deve à estrutura do instituto, à biblioteca 

atualizada, à organização e aos professores. Em sua opinião, o IMPA é um modelo a 

ser seguido. 

Matemática é algo que He admira. É meio misteriosa, bela e parte do conhecimento 

humano. Para ele, um pesquisador não consegue trabalhar sozinho; é preciso 

grupos de pesquisa, assim matemática é considerada por He uma produção social. 

He se diz influenciado por um professor que teve na graduação e também por 

colegas. Para ele, cada um vai adquirindo um modo próprio de dar aula. 

 

Egresso Zayin 

Zayin escolheu fazer graduação em Matemática porque gostava, mas, juntamente 

com o Curso de Matemática, Zayin fazia Engenharia � curso que não chegou a 

concluir, pois terminou o de Matemática primeiro. Zayin decidiu fazer mestrado no 

IMPA por vários motivos: tinha conseguido bolsa, já tinha alguns créditos referentes 
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às disciplinas que havia feito num curso de verão no instituto, a proximidade com 

Vitória, a participação de Zayin num colóquio e os livros usados na graduação que 

eram escritos por matemáticos do IMPA. 

Para Zayin, o IMPA é reconhecido, pois é diferente das universidades, é uma 

instituição voltada para a pós-graduação de matemática. Além disso, foi criado por 

pessoas competentes, possui a maior biblioteca de matemática do Hemisfério Sul e 

é onde se tem a maior quantidade e qualidade de pesquisa em matemática. 

Matemática para Zayin é uma linguagem única, como música, que desenvolve o 

raciocínio e ajuda as outras disciplinas. Ele coloca ainda que há uma distinção entre 

o mundo físico e o mundo matemático e que, ao fazer associações, descobrimos 

modelos matemáticos. 

Para Zayin, num Curso de Matemática, o professor deve ensinar atitudes mentais 

em matemática. Para ser um professor, Zayin diz que é preciso ter interesse, 

vontade e gosto. 

 

 

5.2.4 Análise das entrevistas 

 

 

5.2.4.1 Concepções de matemática26 

 

I. Natureza da matemática 

EA32: �A matemática para mim é uma manifestação cultural. Eu acho que faz parte 
da nossa cultura estudar matemática. Cultura é uma coisa que tem uma componente 
histórica.� 
EA33: �[...] atualmente, para mim, a matemática é isso, é uma manifestação na 
cultura ocidental.� 
____________ 
26 EA � Egresso Alef; EB � Egresso Bet; EG � Egresso Gimel; ED � Egresso Dalet; EH � Egresso He; 
EZ � Egresso Zayin. 
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EA35: �A matemática do ponto de vista assim das aplicações, ela é uma ferramenta.� 
EA36: �Agora, uma ferramenta, para ser aplicada com êxito, ela tem que ser bem 
conhecida.� 
EA37: �[...] para mim, é isso: matemática é uma ferramenta e, como uma ferramenta, 
não existe nenhum axioma que diz: 'deve-se aplicar'. Tenta-se aplicar; se der certo 
ótimo, se não der certo, é porque algo falhou ou porque não tem jeito mesmo de 
aplicar ali.� 
EA40: �Por exemplo, uma disciplina que eu acho fundamental é a disciplina de 
lógica, porque o conceito de matemática que nós temos hoje em dia é o conceito de 
matemática como uma ciência dedutiva. Quer dizer, um modelo grego de 
matemática e a lógica exerce um papel fundamental numa ciência dedutiva.� 
EB14: �Na matemática a coisa sempre caminha de uma coisa concreta, mas 
rapidamente ela se abstrai.� 
EB27: �[...] a matemática fosse uma forma abstrata, rigorosa, de encarar problemas 
concretos do nosso mundo.� 
EB28: �Então é a idéia de se trabalhar de uma forma rigorosa com coisas abstratas a 
partir de coisas concretas, a idéia da matemática é essa. A matemática evoluiu 
desse jeito.� 
EB29: �Ela é uma idéia de pensamento abstrato com coisas concretas. A partir de 
abstrações se parte para outros tipos de questionamento.� 
EG4: �Quando você está na matemática, ela vai te envolvendo cada vez mais, ela te 
desafia, te fascina. Você fica cada vez mais atraído.� 
ED32: �A matemática é a minha grande paixão...� 
ED35: �A matemática, quem gosta de matemática, é um hobby, vive para fazer 
matemática.� 
ED36: �Mas ela [matemática] te nutre, ela te nutre.� 
EH15: �Eu admiro muito a matemática. É uma coisa que estou sempre aprendendo 
com colegas e com alunos.� 
EH16: �Talvez seja uma maneira de pensar, de raciocinar, talvez a gente seja 
treinado a raciocinar desse jeito. Também é parte do conhecimento humano.� 
EH17: �É meio misteriosa. Tem ainda um aspecto de beleza, de admiração.� 
EZ24: �Matemática é minha profissão.� 
EZ25: �É uma coisa única, uma linguagem única. Não pode ser comparada, não 
existe outra coisa igual.� 
EZ31: �Observe que há uma diferença entre o mundo físico (real) e o mundo 
matemático, essa distinção é importante.� 

 

Para Alef, matemática é uma manifestação cultural, por isso tem uma componente 

histórica. Para as aplicações, matemática é uma ferramenta que, para ser bem 

utilizada, deve ser bem conhecida. O conceito de matemática atual é o de ciência 
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dedutiva, baseado no modelo grego de matemática. Comparando com o que Alef 

respondeu no questionário, �[...] algo que faz parte do patrimônio cultural da 

humanidade, e que alguns conseguem aplicar com êxito, no entendimento do 

universo [...]�, verificamos que não há divergências entre o que ele disse no 

questionário e o que ele respondeu na entrevista. 

Bet afirma que matemática é um modo abstrato e rigoroso de se analisar problemas 

concretos, resposta muito parecida com a do questionário: �Matemática, eu diria é 

um estudo rigoroso de várias idéias concretas ou naturais de uma forma abstrata e 

abrangente�. 

Gimel qualifica a matemática como envolvente, desafiadora, fascinante e atraente. 

Dalet diz que matemática é sua grande paixão. Para ele, quem gosta de matemática 

vive para fazer matemática. Além disso, ele a considera como um alimento, pois 

nutre o matemático. No questionário, Dalet apontou outros aspectos: �1. É uma 

ciência que busca conhecer e relacionar os números, as estruturas, a lógica e os 

objetos. 2. É uma filosofia que procura explicar o pensamento lógico e suas 

implicações. 3. É uma ferramenta para as demais ciências�. 

He tem um caráter de admiração pela matemática. Ele justifica, dizendo que é um 

modo de pensar, de raciocinar; é também parte do conhecimento humano e, além 

disso, é misteriosa e bela. He diz que está sempre aprendendo com os colegas e os 

alunos. 

Zayin afirma que matemática é sua profissão. Para ele, é uma linguagem única. Ele 

destaca ainda que há uma diferença entre o mundo real e o mundo matemático e 

que essa diferença é importante. 

 

II. Trabalho do matemático 

EA4: �Eu falei: �Bom, eu vou mudar para matemática, porque matemática é um 
negócio que, se eu tiver uma boa biblioteca e tiver tempo para estudar, eu posso, 
sozinho, fazer as coisas que eu quero fazer�.� 
EA34: �Sim, ela [matemática] é produzida socialmente.� 
ED33: �Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer.� 
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ED34: �Eu gostaria de só ficar trabalhando com pesquisas de matemática, isso seria 
meu grande sonho, sonho de consumo...� 
ED37: �Você descobrir um teorema, você pensar num problema, digamos assim, 
dois meses e resolver um problema, é uma satisfação indescritível.� 
ED38: �Eu falo isso da matemática, mas eu acredito que um artista, ele tem a 
mesma sensação, um cara que trabalha é que pode conseguir captar o que ele está 
sentindo...� 
ED39: �Não sei se é o inconsciente, mas ele [o problema] vem na sua cabeça toda 
hora.� 
ED40: �Equipe é importante. A troca de idéias é importante, porque às vezes você 
está num caminho que está muito longo, está muito obscuro e você, discutindo com 
outras pessoas essas coisas se clarificam.� 
ED41: �Eu acho que a criação ela é individual, só você cria.� 
ED42: �Agora, não basta você ficar só na equipe. Num trabalho de matemática não 
basta você ficar só na equipe. Você tem um trabalho de equipe, mas depois você 
tem que ajeitar essas coisas na sua cabeça individualmente.� 
EH22: �Para mim é mais social. Um pesquisador não consegue trabalhar sozinho, 
ele precisa de grupos de pesquisa.� 

 

Matemática para Alef é algo que se pode fazer sozinho, basta uma biblioteca e 

tempo para estudar. Entretanto, encontramos uma certa contradição em sua fala, 

pois, ao questionarmos se a matemática é produzida socialmente, ele nos 

respondeu afirmativamente. 

Dalet afirma que matemática é uma coisa que ele gosta de fazer; seu sonho de 

consumo é só trabalhar com pesquisa de matemática. Para isso, pretende se 

aposentar para poder pesquisar sem se preocupar com os outros afazeres da 

universidade. Para ele, �[...] descobrir um teorema, é uma satisfação indescritível 

[...]�, só um artista é capaz de sentir a mesma coisa. 

He afirma que o trabalho de um matemático é social, pois um pesquisador não 

consegue trabalhar sem grupos de pesquisa. 

 

III. Ser matemático 

EB30: �[...] o cara que gosta desse tipo de questionamento [abstrações] é um cara 
que gosta de matemática.� 
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EB32: �Matemático gosta desse tipo de coisa [abstrações].� 
ED48: �Eu posso dizer características que um matemático tem que ter: persistência, 
paciência... Paciência e persistência, não desanimar da primeira vez. E uma boa 
memória também�. 
ED49: �Uma pessoa que não tem memória não vai fazer matemática nunca, não vai 
produzir matemática nunca.� 
EH19: �Todos têm condição de aprender a matemática do segundo grau [ensino 
médio], mas, para ser matemático, é preciso ter talento.� 

 

Na opinião de Bet, para alguém ser um matemático, é preciso gostar de 

questionamentos abstratos. 

Dalet nomeia as características necessárias para ser matemático: paciência, 

persistência e boa memória. Essa última é essencial, pois quem �[...] não tem boa 

memória, não vai fazer matemática nunca�. 

Para He, é preciso ter talento para ser matemático, embora todos tenham condições 

de aprender a matemática do ensino médio. 

 

IV. Escolha do curso/profissão  

EA1: �Eu entrei na universidade para fazer engenharia.� 
EA2: �[...] eu gostava muito de física e matemática.� 
EA3: �[...] fiz praticamente o básico e cheguei à conclusão que o curso estava muito 
aplicado, eu não estava gostando do curso.� 
EA5: �[...] eu sempre li muito sobre matemática, física, ciências de um modo geral.� 
EA6: �Eu estava envolvido em atividades políticas na época e, por questões ligadas 
à repressão, eu tive que mudar de cidade.� 
EA7: �Como eu tinha conseguido uma bolsa para ir para o IMPA, eu já tinha sido 
aluno de iniciação científica, durante quase todo o curso.� 
EB1: �[...] eu comecei fazendo o Curso de Física, eu gostava muito de física. E, 
durante o curso, durante o segundo semestre, eu já me identifiquei melhor com a 
matemática, aí fiz essa mudança.� 
EB2: �Na verdade, eu, no terceiro ano, já tinha bolsa de iniciação científica.� 
EB3: �[...] a gente já estudava matemática com gosto, então já tinha esse interesse 
de continuar estudando.� 
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EB4: �[...] eu não faria matemática se fosse só para dar aula no segundo grau 
[ensino médio], eu não teria esse interesse.� 
EG1: �Eu fui aprovado no vestibular para matemática, que era meu interesse, mas 
continuava ouvindo em casa que era para mudar para engenharia.� 
EG2: �[...] um professor da universidade ficou sabendo que eu estava pensando em 
mudar de curso, me chamou na sala dele para uma conversa. A partir daí eu decidi 
continuar no Curso de Matemática.� 
EG3: �Não só esse fato, mas todo um conjunto de fatores: meu desempenho no 
curso, o apoio dos meus professores, meu próprio interesse.� 
ED1: �Quando eu estava na época, no científico, eu nem tinha ouvido falar no Curso 
de Matemática, eu não conhecia o Curso de Matemática.� 
ED2: �Fiz Engenharia, os dois primeiros períodos da Engenharia e comecei a fazer 
as disciplinas de matemática, paralelamente ao Curso de Engenharia, por influência 
de professores...� 
ED3: �Na verdade, quando eu resolvi fazer Matemática, eu não tinha muita clareza o 
que era o Curso de Matemática, o que era a profissão de matemático.� 
ED4: �[...] na minha ingenuidade, eu achava assim, que, se eu aprendesse bastante 
matemática, isso iria me ajudar no Curso de Engenharia.� 
ED5: �Aí eu resolvi abandonar a engenharia e seguir, de fato, a carreira de 
matemático, de professor de matemática da universidade.� 
EH1: �Porque gostava de matemática. Desde o segundo grau [ensino médio] eu 
gostava de matemática.� 
EH2: �O detalhe é que eu fiz bacharelado, eu não pensava em dar aula.� 
EH3: �Sim. Por exemplo, o Curso de Análise I que fiz com o Gilvan no Curso de 
Matemática. Teve também o incentivo do Valmecir, do Abramo, que estava aqui na 
época. O Abramo respirava matemática.� 
EH4: �Principalmente por causa do grupo de estudos com o Abramo. Ele falava que 
professor universitário não pode ficar sem fazer mestrado.� 
EZ1: �Por que gostava de matemática.� 
EZ2: �Porque eu ia bem em matemática, eu passei bem no vestibular para 
Matemática e Engenharia.� 

 

Alef iniciou sua graduação fazendo o Curso de Engenharia, depois mudou para 

Física e por fim, mudou para o Curso de Matemática. Ele diz que gostava de física e 

matemática, sempre leu sobre física, matemática e ciências. Foi aluno de iniciação 

científica na graduação em Matemática. Devido ao envolvimento com atividades 

políticas na época da ditadura, precisava sair da cidade em que morava e, ao 

mesmo tempo, conseguiu uma bolsa para o IMPA � por esses motivos optou pela 

carreira de matemático. 
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Bet gostava inicialmente de física, por isso iniciou a graduação fazendo o Curso de 

Física; mas durante o curso, identificou-se com a matemática e por isso decidiu 

mudar para o Curso de Matemática. Foi aluno de iniciação científica e por esse 

motivo diz que já estudava matemática com gosto. Segundo ele, não faria o Curso 

de Matemática, se fosse para dar aula no ensino médio. 

Gimel fez vestibular para Matemática, embora diga que seus pais não quisessem 

que ele fizesse matemática. Os motivos que levaram Gimel a continuar no curso e 

depois seguir a carreira foram o apoio dos professores de graduação, seu 

desempenho no curso e seu próprio interesse. 

Dalet começou fazendo Engenharia e foi se envolvendo com o Curso de Matemática 

por influência de professores, embora não soubesse bem o que era o curso e a 

carreira de matemático � pensava que, se aprendesse mais matemática, isso o 

ajudaria na Engenharia. Mais tarde, surgiu a chance de fazer mestrado e por isso 

decidiu largar a Engenharia. 

He diz que gostava de matemática desde o ensino médio. Fez vestibular para 

Engenharia e, por influência de professores, foi para o bacharelado em Matemática, 

pois não pensava em dar aula, mas, logo que terminou o Curso de Matemática, 

começou a dar aula na UFES. Fez mestrado por influência de colegas do DM/UFES, 

que diziam que �[...] professor universitário não pode ficar sem fazer mestrado.� 

Zayin afirma que escolheu o Curso de Matemática porque gostava, mas, quando fez 

vestibular, fez para Matemática e Engenharia. Como foi aprovado nos dois, cursava 

simultaneamente os dois cursos, mas depois optou pelo Curso de Matemática. 

 

V. Gosto/aptidão para matemática 

EA12: �Eu acho que o importante mesmo é o interesse. Se a pessoa tiver interesse 
em continuar na matemática, ela necessariamente vai achar uma área na qual ela se 
adapta melhor, não há necessidade de ter nenhuma característica especial.� 
EB13: �Acho que, para matemática é preciso ter um gosto até mais refinado, porque 
tem muita coisa abstrata. Tem hora em que você tem que ser muito solitário, 
individual.� 
EB15: �Eu acho que tem que ter um talento. Não basta ser um cara superdedicado, 
tem que ter imaginação, esse tipo de coisa.� 
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EB31: �Um cara que diz �Não, mas isso aí é uma coisa totalmente absurda, para que 
vou pensar numa coisa dessa?�; um cara que pensa assim, acho que não tem 
vocação, não tem jeito para matemática.� 
EB34: �Eu diria que o tipo de pensamento da pessoa.� 
EB35: �[...] uma cadência para organizar as coisas, as premissas dele para depois 
chegar numa conclusão.� 
EB36: �A idéia é se você sente que a pessoa tem um tipo de cadenciamento, de 
coisas assim, para, a partir de certas premissas, chegar a fatos, usando uma lógica 
racional.� 
ED44: �Quem tem talento, eu acho que tem gosto. Não sei se essa frase é 
verdadeira.� 
ED45: �Eu não diria que eu tenho muito talento para matemática, não, mas eu tenho 
muito gosto. Eu estudei muito, eu acho que eu tenho muita ferramenta preparada, 
tenho muita formação.� 
ED46: �A maioria das pessoas com talento em matemática gostam de matemática e, 
para fazer matemática, eu acho que precisa gostar. Às vezes pode acontecer da 
pessoa ter talento e não gostar, e aí ela não faz.� 
ED56: �Muitas vezes o aluno resolve, sem usar as ferramentas, são os talentos. Mas 
a maioria não resolve os problemas.� 
EH18: �Acho que, quando demonstra interesse, entusiasmo, acha exemplos 
interessantes, se admira da teoria. Não precisa ter talento.� 
EZ6: �Um pouco sim. Qualquer atividade precisa de um pouco de jeito.� 
EZ7: �É uma componente, não é determinante. Precisa também de bastante 
trabalho, dedicação. Não é específico da matemática.� 

 

Alef diz que, para alguém escolher matemática, o importante é que a pessoa tenha 

interesse pela disciplina. 

Bet afirma que quem gosta da matemática tem um gosto mais refinado, pois há 

momentos em que se é muito solitário. Ele declara ainda que é preciso ter talento, 

imaginação, vocação e um pensamento cadenciado. 

Dalet diz que �[...] quem tem talento tem gosto [...]� e, para fazer matemática, é 

preciso gostar. Alunos talentosos podem resolver determinados problemas, mesmo 

que ainda não tenham o conhecimento formal necessário. 

Para He, quem gosta de matemática demonstra interesse, entusiasmo, considera 

exemplos interessantes e admira a teoria, embora alguns tenham um �talento 

violento� e aprendam com facilidade. 
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Zayin afirma que tanto para matemática quanto para qualquer atividade, é preciso 

um pouco de jeito. Alguns nascem com esse jeito, mas isso não é determinante; é 

preciso muito trabalho e dedicação. 

 

VI. Influências no trabalho como matemático 

EA11: �Sim, algumas pessoas influenciaram sim. O professor Manfredo [...]; o 
professor Jorge Sotomayor [...]; e mesmo o professor Elon, o professor Jacob, o 
professor Leopoldo Nachbin. Eu fiz alguns cursos com o professor Leopoldo 
Nachbin...� 
EB11: �No IMPA? Eu acho que não. Quem me influenciou mais acho que foi na 
graduação mesmo.� 
EB12: �Mário Tourasse era meu orientador de iniciação científica e o outro [Irineu 
Bicudo] foi professor de algumas disciplinas e eu gostei demais, foi muito bem dada, 
muito bem ensinada, então isso aí me influenciou a ter o gosto pela matemática.� 
ED47: �Ultimamente eu tenho pensado muito em questões que foram abertas, que 
foram colocadas pelo Zariski.� 
EH6: �Sim, meu orientador de mestrado [...]. Mas cada matéria marca.� 

 

Alef admite que teve influências em seu trabalho como matemático. Ele destaca os 

seguintes nomes: Elon Lages, Leopoldo Nachbin, Jorge Sotomayor e Jacob Palis. 

Bet considera que não teve influências no IMPA. As influências que julga marcantes 

são de professores da graduação: Mário Tourasse e Irineu Bicudo. 

Dalet afirma que se acha influenciado por questões que foram propostas por Oscar 

Zariski, um dos precursores de sua área de pesquisa. 

He diz que cada matéria marca e que se acha influenciado pelo seu orientador de 

mestrado. 

 

VII. Relação da matemática com outras áreas 

EB33: �Eu diria que a matemática está mais ligada às áreas tecnológicas.� 
ED29: �Depende do curso, depende de onde ele vai ensinar. A matemática tem 
utilização em cursos diferentes.� 
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EZ26: �Ela desenvolve o raciocínio e ajuda as outras disciplinas.� 
EZ30: �E também saber utilizá-la no caso da aplicação: a pessoa vê o mundo físico e 
modela uma situação matemática.� 
EZ32: �Ao fazer associações, a gente descobre modelos matemáticos, parte de 
princípios físicos, leis.� 

 

Para Bet, a matemática está mais ligada à área tecnológica. 

Dalet afirma que matemática tem utilização em diversos cursos. 

Segundo Zayin, a matemática desenvolve o raciocínio e ajuda as outras disciplinas. 

Para ele, modelamos situações ao associarmos o mundo físico a objetos 

matemáticos. 

 

 

5.2.4.2 Concepções de educação matemática 

 

I. Metodologia 

EA45: �Eu acho que a melhor tática seria verificar o que os alunos já conheciam 
sobre aquele assunto.� 
EA46: �O ideal seria ter uma conversa séria com a turma sobre aquele assunto, 
fazer, mais ou menos, o que Sócrates fazia.� 
EA51: �É claro que eu tive excelentes professores. Em contato com esses 
professores, a gente aprendeu, na vivência, determinadas técnicas, determinadas 
abordagens.� 
EA52: �Mas aprendi muitas coisas com professores que eu tive e também já pensei 
muito sobre o assunto em situações específicas.� 
EA53: �[...] o professor Elon é uma pessoa que sempre teve uma preocupação com 
essa questão do entendimento da matemática; eu acho que eu aprendi muito com 
ele nesse aspecto.� 
EA54: �O outro professor também, que é um excelente professor, foi o professor 
Leopoldo Nachbin. O professor Leopoldo Nachbin, também, ele se preocupava 
muito com como o curso estava sendo para o aluno.� 
EB42: �Nos cursos de Engenharia eu só trabalho com os exercícios do livro. Eu faço 
isso porque os alunos de Engenharia em geral têm uma rejeição com a matemática.� 
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EB43: �Eu, por exemplo, faço o seguinte: adoto um livro, sigo aquele livro à risca, 
procuro não sair do livro, procuro cobrar os exercícios do livro para o cara se situar 
[...]. Então eu não cobro nada mais do que está no livro.� 
EB44: �[...] no Curso de Matemática, dependendo da turma, você pode trabalhar 
melhor com exercícios ou até um trabalho mais sofisticado, vamos dizer assim, mais 
abstrato.� 
EB45: �Acho que foi com a experiência. No começo eu pegava os cursos para dar e 
ia dando, não queria nem saber direito dos alunos. Agora não, agora eu já penso 
diferente.� 
EG20: �Bem, eu fiz isso hoje. Eu comecei um assunto novo. Eu apresentei para eles 
três exemplos, três problemas que alertavam para o que íamos ver, para a 
necessidade de uma teoria. Após analisarmos os problemas, passamos para a 
apresentação dessa teoria.� 
EG21: �Eu exijo bastante a participação dos alunos e isso é diariamente. Todo dia 
um aluno vai ao quadro resolver um problema, ou porque eu passei, ou porque 
surgiu durante a aula; então o aluno vai para o quadro, a gente discute... Eu também 
proponho algumas atividades extraclasse, além de fazer algumas avaliações com 
eles. Isso é um trabalho diário.� 
EG22: �Eu aprendi hoje, ontem, anteontem... Faz vinte anos que estou aprendendo.� 
EG23: �Estou aprendendo a dar aula desde que comecei a estudar, vendo meus 
professores. Acho que você, conscientemente ou não, é influenciado pelos 
professores que você tem, pelas aulas que você assiste, pelas aulas que você dá. A 
aula que eu dei hoje não será igual à aula de amanhã, a gente está aprendendo 
constantemente.� 
ED58: �Em Álgebra II? Exercícios, só exercícios [tarefas para os alunos].� 
ED59: �Eu acho que foi uma mistura. No meu caso foi uma mistura. Uma mistura de 
vários professores.� 
ED60: �Por exemplo, o Standard me influenciou no início bastante.� 
ED61: �Eu achava o Standard muito claro e sintético. Ele passava as idéias 
fundamentais, os detalhes eram por conta do aluno. E isso era legal. Se bem que eu 
não sou assim; eu costumo fazer bastante detalhes, mas eu pretendia ser assim.� 
ED62: �Depois, o Karl-Otto realmente me influenciou bastante. A maneira que o Karl-
Otto dá aula... Ele é de uma precisão, assim, incrível, ele escreve assim e tal. As 
observações dele são altamente relevantes. Quando ele observa alguma coisa, é 
porque realmente aquela coisa é fundamental. Os detalhes das coisas banais, 
também ficam nas entrelinhas. Então essas coisas me influenciaram.� 
ED63: �E a vivência com alunos agora, porque você também tem que sentir os 
alunos. Se o aluno tem uma determinada dificuldade, você tem que mudar a maneira 
de abordar e tem que ter esse feedback.� 
EH25: �Eu inicio apresentando as definições fundamentais, depois faço vários 
exemplos. Acho importante dar vários exemplos, pois é através deles que os alunos 
vão compreender a definição.� 
EH26: �Exercícios e listas toda semana para fazer em casa. Além disso, sempre 
temos aulas para tirar dúvidas.� 
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EH27: �Acho que tive uma influência do Gilvan, já que eu escrevo muito no quadro, 
assim como ele.� 
EH28: �Tive também influência dos outros colegas, mas acho que a gente vai 
adquirindo uma maneira própria de dar aula.� 
EZ36: �Depende da situação. Em geral, buscar relacionar com o que o aluno já sabe, 
trazer o que o teorema fala sobre uma situação em os alunos já se depararam, dar 
exemplos para chamar a atenção para o teorema, mostrar situações que anunciam o 
teorema que estar por vir.� 
EZ37: �Eu procuro me ater ao livro-texto na graduação.� 
EZ42: �Isso vem da própria forma que você aprendeu matemática, da forma que 
você encara a matemática. Eu tento sempre fazer o caminho inverso de quando eu 
aprendi, sempre tentando pensar de maneira natural.� 

 

Para Alef, o melhor jeito de se iniciar um assunto novo é verificar o que os alunos 

conhecem conversando com eles, como �Sócrates fazia�. Diz que aprendeu a dar 

aula com seus professores e com a vivência, e que teve dois professores que 

marcaram: Elon e Nachbin, pois se preocupavam com o entendimento da 

matemática, preocupavam-se com os alunos. 

Bet diz que, quando dá aula no Curso de Engenharia, procura seguir o livro à risca. 

Aprendeu a dar aula com a experiência e diz que hoje se preocupa mais com os 

alunos. 

Gimel usa exemplos para motivar os alunos quando vai iniciar um assunto novo e 

depois apresenta a teoria. Exige a participação dos alunos pedindo para irem ao 

quadro, discutindo exercícios e realizando atividades extraclasse. Diz que está 

constantemente aprendendo a dar aula e que, conscientemente ou não, somos 

influenciados pelos professores que tivemos, pelas aulas que assistimos e que 

damos. 

As tarefas que Dalet propõe para seus alunos constituem-se basicamente de 

exercícios. Acha que seu modo de dar aula é uma mistura da metodologia de vários 

professores e que, além disso, atualmente, há a influência da vivência com os 

alunos. 

He inicia um assunto novo com as definições e depois apresenta vários exemplos, 

pois é por meio deles que os alunos entenderão as definições. As atividades que 
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propõe para os alunos são exercícios e listas; também há aulas para tirar dúvidas. 

He diz que seu modo de dar aula foi influenciado por um professor da graduação e 

por colegas, mas acha que cada professor adquire um modo próprio de dar aula. 

Zayin, tal como Alef, diz que procura relacionar o assunto que pretende iniciar com o 

que os alunos já sabem � mas não relata o que faz para verificar o que os alunos 

conhecem � além de dar exemplos para chamar a atenção. Afirma que procura se 

ater ao livro-texto e que, para ensinar, tenta fazer o caminho inverso do que ele 

mesmo aprendeu, baseando-se assim na sua própria experiência. 

 

II. Sobre o professor 

EB48: �O professor de matemática, ele tem que tentar botar problemas de tal forma 
que tem que fazer o aluno pensar, raciocinar.� 
EH31: �O que eu percebo é que falta os alunos raciocinarem, não é só fazer contas. 
O professor do ensino médio deve apresentar exercícios desafiadores, deve 
demonstrar um teorema.�  
EZ33: �Num Curso de Matemática, principalmente para quem vai ser professor, o 
professor deve ensinar atitudes mentais em matemática, aquele pensar na 
ferramenta que deve surgir naturalmente.� 
EZ34: �O professor deve ser professor de atitude. Isso não resolve todos os 
problemas, mas têm certas atitudes que resolvem muitos problemas.� 
EZ44: �Em geral, o professor deve procurar tornar natural e formar atitudes mentais.� 
EZ45: �Nunca vai deixar de existir o professor de matemática; você pode ter um bom 
livro, mas o livro não fala com você. O professor é o livro falante.� 
EZ46: �Para ser professor, é preciso ter interesse e vontade, gosto.� 

 

Bet e He concordam que o professor de matemática deve propor problemas 

desafiadores para os alunos pensarem. He afirma que, além disso, o professor 

deveria fazer algumas demonstrações simples. 

Para Zayin, o professor deve ser professor de �atitudes mentais� (embora não 

explicite o que sejam essas atitudes mentais). Ele afirma ainda que, para ser 

professor, é preciso ter interesse, vontade e gosto. 
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III. Sobre o aluno 

EA38: �[...] uma questão fundamental é o interesse. Eu acho que, em geral, aquele 
aluno que está interessado, ele está sempre aprendendo alguma coisa.� 
EA39: �[...] o ideal seria que todos os alunos fossem interessados, mas têm alunos 
que de fato não tem interesse por aquelas coisas. Então fica difícil, não tem como.� 
EA47: �Eu acho que o aluno é o que aprende, professor não ensina. Professor pode 
dar sim, uma orientação.� 
EA48: �Eu acho fundamental que o aluno, independente do assunto, ele leia os 
clássicos da área. E ele lendo os clássicos, ele vai ter um entendimento das 
questões, vamos dizer assim, mais profundas ligadas às disciplinas, às questões 
filosóficas.� 
EA49: �Para mim, o fundamental, é o seguinte: existem dois tipos de alunos: o aluno 
que quer aprender alguma coisa e o aluno que em, princípio, não tem assim, 
interesse naquilo [...] está fazendo uma disciplina, vamos dizer, por obrigação.� 
EA50: �O fato é que, em termos práticos, têm alunos que de fato querem aprender 
determinado assunto; para esses alunos que querem aprender determinado 
assunto, não se colocam, por exemplo, problemas de tempo, problemas de 
conseguir bibliografias, eles vão atrás e conseguem e tal. Agora, para os outros não, 
para os outros é preciso ficar obrigando o aluno a ler um determinado livro, 
obrigando o aluno a fazer um determinado exercício, ameaçando o aluno, dá uma 
prova para o aluno, essas coisas.� 
ED50: �Eu acho que uma característica de quem já está aprendendo naquele nível 
que você está ensinando... Depende do nível, têm vários níveis. É quando ela 
começa a ter iniciativas, a saber colocar as questões, ter a capacidade de fazer 
questionamentos.� 
EH20: �Acho que, para perceber se um aluno está aprendendo, é preciso conversar 
com o aluno, observar as perguntas deles, ter um contato com os alunos, observar 
pequenos sinais.� 
EH21: �Nas provas, observar a maneira como redige um exercício. Na prova é onde 
se percebe de maneira mais direta.� 
EZ27: �Às vezes o aluno está atrasado em relação ao conteúdo necessário àquela 
disciplina. Ele não precisa saber demais, mas não pode saber de menos.� 
EZ28: �Não é mal que o aluno fique reprovado; ficar reprovado significa ficar em dia 
com o que é necessário. Mas isso só é bom desde que a reprovação venha 
acompanhada de um ajuste.� 
EZ29: �O aprender matemática está ligado diretamente com a facilidade de lidar 
com. Quando a pessoa aprende, ela usa de maneira natural, brota na mente da 
pessoa. O ato matemático brota naturalmente.� 

 

Para Alef, existem dois tipos de alunos: os que têm interesse e os que não têm. Para 

os que têm interesse, Alef diz que não se colocam dificuldades, enquanto, para os 
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alunos que não têm interesse, é preciso ficar obrigando, inclusive ameaçando com 

provas. 

Dalet afirma que um aluno demonstra que aprendeu quando faz questionamentos. 

He diz que, para saber se o aluno aprendeu, é preciso conversar com ele, ter um 

certo contato e observar pequenos sinais. Para ele, é nas provas em que ele pode 

observar os alunos de maneira mais direta. 

Para Zayin, um aluno não precisa saber demais, mas não pode saber de menos. Por 

isso, acha que não é ruim que o aluno fique reprovado, pois é uma oportunidade que 

tem para colocar o conteúdo em dia, mas uma reprovação só é boa para o aluno se 

vier acompanhada de um ajuste. Um aluno demonstra que aprendeu quando ele lida 

naturalmente com os entes matemáticos. 

 

IV. Conhecimentos necessários ao mestre e ao doutor 

EA27: �[...] o mestre tem que ter um bom conhecimento do básico da matemática, 
tem que ter um bom conhecimento de análise, de álgebra e de geometria, porque 
com um bom conhecimento nessas três áreas, ele em princípio está apto a lecionar 
aquelas disciplinas que compõem a matemática que atualmente é ensinada nas 
universidades para vários cursos.� 
EA28: �[...] a função do doutor eu acho que seria orientar trabalhos de pesquisas em 
matemática dentro da universidade.� 
EA29: �Agora as coisas dependem dos interesses pessoais.� 
EB23: �[...] acho que o ideal é você aprender a matemática num nível mais elevado 
para poder ensinar num nível mais elementar, aquilo que se vê na graduação.� 
EB24: �[...] a finalidade do doutor seria de ter uma formação para fazer pesquisa, 
isso seria o ideal.� 
EB25: �Fazer pesquisa, dar curso em nível de mestrado, acho que o ideal é o cara 
ter um curso de doutorado. Agora, por que a gente aqui não faz tanta pesquisa? Por 
dificuldades. Porque não é fácil.� 
EB26: �A pesquisa é uma forma de você não se acomodar, você estar toda hora se 
renovando, senão você fica só nos livros de cálculo, uma coisa pobre.� 
EG12: �O curso de doutorado é o desejável para qualquer professor universitário. 
Ele não deve se restringir a dar aulas. Ele tem que se atualizar constantemente.� 
EG13: �O doutor deve estar sempre motivado. Sempre procurando novos desafios 
para si e para seus alunos.� 
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EG19: �É aquilo que eu te falei: quando você faz um curso de mestrado, você tem 
que sair preparado para poder fazer essas mudanças, reunir vários livros e verificar 
o que você pode estar utilizando em cada um. Eu sempre procuro adequar o 
conteúdo à situação da turma.� 
ED30: �A pessoa que faz o mestrado, um bom mestrado, ele está capacitado a dar 
qualquer disciplina de matemática do Curso de Matemática.� 
ED31: �[...] o doutorado não é estritamente necessário, apesar de que, se a pessoa 
tem o doutorado, ele tem inúmeras chances, tem muito mais facilidade. O tempo que 
ele vai gastar para preparar uma disciplina vai ser bem menor.� 
ED65: �[...] em termos de recursos didáticos, eu acho que não contribuiu para muita 
coisa, não, porque, no mestrado e doutorado, você não tem um modelo pedagógico, 
você fica por sua conta, o professor vai dar aula e pronto.� 
EH10: �O mestre deve ter um conhecimento firme, um bom conhecimento das 
principais áreas da matemática: geometria, análise e álgebra.� 
EH29: �O mestrado te dá segurança nas disciplinas que você vai dar, em saber mais 
do que vai ensinar.� 
EZ21: �O mestrado é uma graduação bem feita, completa o que se vê na 
graduação.� 
EZ43: �Os dois ajudaram no conteúdo. O doutorado, além disso, ajudou no lidar com 
a matemática, com a pesquisa. O mestrado contribuiu com o conteúdo necessário 
para dar aula na graduação.� 

 

Segundo Alef, o mestre deve saber bem álgebra, análise e geometria para poder 

ensinar nas universidades. Já o doutor, para ele, tem como função orientar trabalhos 

de pesquisa em matemática, mas isso depende dos interesses pessoais. 

Bet afirma que se deve aprender matemática num nível mais elevado para se 

ensinar num nível mais elementar (graduação), todavia não explica o que seria esse 

nível mais elevado. O doutor deve fazer pesquisa, pois é uma maneira de não se 

acomodar. Segundo ele, não se faz tanta pesquisa na UFES por causa das 

dificuldades enfrentadas, mas não nomeia que dificuldades são essas. 

Para Gimel, o doutorado é desejável para qualquer professor universitário, pois é 

uma forma de estar sempre atualizado e motivado. Ele afirma ainda que quem faz 

um mestrado deve sair preparado para fazer os ajustes necessários a cada turma. 

Segundo Dalet, quem faz mestrado sai preparado para ensinar qualquer disciplina 

do Curso de Matemática, mas quem tem doutorado tem mais chances e mais 

facilidade para preparar suas aulas, pois gasta menos tempo. Ele diz também que o 
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mestrado e o doutorado não fornecem um �modelo pedagógico�, pois o professor só 

vai dar aula e acabou. 

He, assim como Alef, diz que o mestre deve dominar três áreas: geometria, análise e 

álgebra. Como Bet, acha que o mestrado dá segurança no conteúdo, em saber mais 

do que vai ensinar. 

Para Zayin, o mestrado é uma graduação bem feita, um complemento do que se vê 

na graduação. Tanto o mestrado quanto o doutorado contribuem no conteúdo, e 

afirma que o mestrado o ajudou para dar aula na graduação e o doutorado, �[...] no 

lidar com a matemática�. 

 

V. Importância das disciplinas de matemática 

EA41: �[...] o que eu noto é o seguinte: a maioria dos alunos que fazem o Curso de 
Matemática, eles não têm acesso a uma disciplina de lógica mais séria, mais 
conseqüente.� 
EA42: �[...] no final do curso, eu acho que seria interessante se o aluno pudesse 
fazer uma releitura de tudo que ele teve acesso em termo de matemática usando a 
lógica, tentar entender, por exemplo, qual a relação entre a análise e a Teoria dos 
conjuntos, os próprios fundamentos da matemática elementar, tentar ver como essas 
coisas se relacionam, fazer uma síntese da matemática.� 
EG14: �Acho que a questão da análise está na atitude. No cálculo você vê as 
técnicas, como tratar uma função, como proceder para resolver um problema. Na 
disciplina de análise, o aluno deve fazer uma reflexão.� 
EG15: �Isso é importante tanto para o aluno da licenciatura quanto do bacharelado. 
É essa a filosofia do curso, reflexão... É o que se espera do aluno.� 
EG16: �Acho isso importante, essa disciplina [análise] deveria ser dada em todos os 
cursos da área de exatas.� 
ED74: �[...] aliás, aí que entra a questão da formação do professor: o professor só 
domina isso se realmente ele estudou um pouco de cálculo, um pouco de análise. 
Não quer dizer que vai ensinar isso para eles, mas, para segurança do professor, ele 
tem que ter essas coisas bem estruturadas na cabeça dele.� 

 

Alef considera importante que os alunos do Curso de Matemática tenham 

oportunidade de fazer uma releitura de tudo que estudaram durante o curso. No 

questionário, Alef afirma que 
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�[...] o aluno deveria ser colocado em contacto efetivo com a 
essência da disciplina. Caso tivesse interesse em se tornar um 
professor, deveria ter contacto com disciplinas específicas da 
área de educação. Acredito que, para ensinar matemática, é 
necessário, antes de mais nada, conhecimentos de 
matemática�.  

Percebemos, nesse trecho, que para Alef, há uma separação entre as disciplinas de 

matemática e as disciplinas pedagógicas. 

Para Gimel, a disciplina de análise está ligada à atitude, pois no cálculo os alunos 

vêem as técnicas, enquanto na análise eles têm que refletir. É uma disciplina 

importante para alunos de licenciatura e bacharelado em Matemática, mas também 

�[...] deveria ser dada em todos os cursos da área de exatas�. 

Dalet afirma que as disciplinas matemáticas do Curso de Matemática são 

importantes para a formação do professor, pois dão segurança, ajudam a ensinar os 

conteúdos que serão ministrados nos ensinos fundamental e médio. 

 

VI. Livro didático 

EA43: �Por exemplo, um problema que existe em livros, é que os livros-texto têm 
que ser em língua portuguesa. Então o número de livros que você poderia adotar 
como textos era muito pequeno.� 
EA44: �[...] havia necessidade de fazer consultas a vários livros em outros idiomas, 
livros em inglês, livros em espanhol, mas os alunos não tinham acesso a esses livros 
porque não dominavam inglês, espanhol; então a gente tentava dar as aulas 
baseados nesses livros, mas sem citar explicitamente esses livros.� 
EB37: �´[...] há algum tempo atrás os cursos de cálculo eram mais rigorosos.� 
EB38: �Os livros de cálculo atualmente estão feitos assim: tudo o que pode dar 
problema ou que pode causar algum mal-estar para o aluno, porque ele tem que 
pensar um pouco mais, eles não demonstram, eles falam: �Demonstra-se em nível 
mais avançado tal coisa...�. E usam aquilo ali, usa aquele resultado.� 
EB39: �Então a idéia é fazer uma coisa essencialmente prática. Você vai fazer 
cálculo para resolver problemas de física; você vai fazer cálculo para calcular áreas, 
volumes, etc. e tal, tudo prático. A idéia do livro de cálculo, do Curso de Cálculo 
atualmente é fazer uma coisa essencialmente prática.� 
EB40: �Acho que de tempos em tempos, há uma necessidade, inclusive do 
professor, de renovar, pegar alguma coisa diferente. Acho que é saudável isso, 
pegar outro livro.� 
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EB41: �Mas eu acho que, se tivesse mais diversidade, o professor ter liberdade, �Eu 
quero usar o Thomas agora, eu uso [...]�, o outro quer usar o Swokowski, usa; não 
ficar todo mundo usando o mesmo, acho que seria bom também.� 
EG17: �Tenho usado o livro do Elon, do Djairo, do Geraldo Ávila, do Bartle, do 
Protter e Morrey... Utilizo todos esses para dar aula.� 
EG18: �Mas a escolha depende o curso. Quando lecionei Análise I para o Curso de 
Estatística, adotei o livro do Djairo; para o Curso de Licenciatura em Matemática, 
utilizei basicamente o do Geraldo Ávila. Atualmente, como estou com uma turma que 
tem alunos de vários cursos, tenho usado vários deles.� 
ED51: �[...] a gente usava o livro do Abramo em Álgebra I e o Adilson em Álgebra II, 
mas essa era sempre uma grande dúvida para a gente, se isso era um bom 
caminho, porque há uma quebra, não há uma passagem soft do livro do Abramo 
para o livro do Adilson, que foram escritos com objetivos diferentes.� 
ED52: �O livro do Adilson foi escrito para um colóquio, um curso rápido. A gente 
usava porque era praticamente a única monografia recente em português que a 
gente tinha.� 
ED53: �Porque o livro tem um objetivo não só da sala de aula. Ele pretende 
apresentar uma teoria acabada e a teoria acabada ela às vezes tem muitos detalhes 
que os alunos não precisam dominar.� 
ED54: �[...] eu acho que também aí vale muito a experiência do professor, como usar 
o livro didático [...]. Você tem que saber o que você vai explorar, o que você vai 
deixar de lado, o que você vai passar pela diagonal, ou só informar.� 
EH23: �Eu uso um livro em inglês, do Stolyar, mas, como a maioria dos alunos não 
sabe inglês, eu coloco a matéria no quadro.� 
EH24: �Por causa do enfoque matemático dele. Ele enfatiza os métodos 
matemáticos da lógica. Uso também um livro da coleção Schaum, ele tem uma 
teoria mais fraca, mas é uma boa referência para estudar.� 
EZ35: �O livro do Polya sobre resolução de problemas, aprender matemática. Polya 
foi a primeira pessoa que se preocupou com isso. Resolução de problemas, como o 
título original diz, é um novo aspecto do método matemático.� 
EZ38: �É sempre bom um texto, pois as notas do professor dispersam o aluno. O 
livro significa que já foi usado antes e funcionou.� 
EZ39: �O livro não é velho. É velho, mas funciona. O livro é resultado de notas de 
aula que repetidamente foram dadas. Um livro com mais de vinte anos está bem 
fundamentado.� 
EZ40: �As notas do professor servem para complementar o livro. As notas não têm 
exercícios.� 
EZ41: �Gosto dos livros do Elon porque ele organiza bem a matéria.� 
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Para Bet, os livros de cálculo antes eram mais rigorosos, hoje os livros estão muito 

práticos, não fazem muitas demonstrações e coisas mais sofisticadas. É saudável 

para o professor trocar de livros e ter liberdade para usar o que quiser. 

Gimel diz que na disciplina de análise a escolha do livro depende da turma. 

Dalet também fala das poucas referências atualizadas em português para as 

disciplinas de álgebra. Segundo Dalet, existem coisas num livro que os alunos não 

precisam dominar e distinguir isso depende da experiência do professor. 

He, assim como Alef, fala dos poucos títulos disponíveis para a disciplina de lógica. 

Atualmente utiliza um livro em inglês, mas, como os alunos não sabem a língua, ele 

passa a matéria no quadro. 

Zayin diz gostar do livro de Polya sobre resolução de problemas � �Resolução de 

problemas, como o título original diz, é um novo aspecto do método matemático�. 

Para Zayin, um livro não envelhece; as notas do professor servem para 

complementar o livro utilizado. Gosta dos livros escritos pelo professor Elon, devido 

à organização que ele faz da matéria. 

 

VII. Ensino de matemática nos outros níveis 

EA55: �Eu acho que o ensino teria que ser uma atividade mais prazerosa. Sendo 
uma atividade prazerosa, eu acho que a maioria dos problemas estaria resolvido.� 
EA56: �Se a professora é uma pessoa assim, entusiasmada, uma pessoa criativa, 
apesar dela não ter muitos conhecimentos, a coisa funciona muito bem e tal.� 
EA57: �[...] se os professores não estão muito a fim, se os pais não participam da 
vida da escola, eu acho que as coisas degringolam.� 
EB49: �[...] em alguma hora o professor tem que dar um problema para o cara 
pensar.� 
ED67: �Na universidade, o ensino é mais técnico, o aluno tem que dominar as 
técnicas, tem que dominar os conteúdos, porque vai ser a profissão dele.� 
ED68: �No ensino fundamental, o professor, ele tem que realmente ter a capacidade, 
muito mais capacidade de motivar. Ele tem que ter a capacidade de motivação bem 
desenvolvida, muito mais do que no ensino superior.� 
ED69: �O conteúdo é importante. Eu diria que isso é o pensamento de todas as 
pessoas que são matemáticos e tal. O conteúdo é fundamental. Os pedagogos 
invertem a questão: metodologia é fundamental.� 
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ED70: �O objeto de ensino é o conteúdo. Você tem que dominar o objeto. A forma, 
ela é a metodologia; então a forma é importante também, mas, sem o conteúdo, 
você não tem a forma. Essa dicotomia sempre existiu e sempre vai continuar 
existindo.� 
ED71: �[...] porque não adianta nada você tentar ensinar o conteúdo para o aluno e 
ele não está motivado para aquilo.� 
ED72: �No ensino fundamental, essa questão da metodologia é uma questão 
fundamental. Talvez seja por isso que os pedagogos insistem tanto, eles se 
preocupam mais realmente com o ensino fundamental, eles não têm muita 
preocupação com o ensino superior.� 
ED75: �[...] eu acho que, no final das contas, a gente está sempre preocupado com o 
ensino. Na verdade, minha opção principal é fazer pesquisa em matemática, mas, no 
final das contas, o produto final, você quer que a sociedade aprenda matemática, 
que a sociedade, as pessoas aprendam, não tenham medo da matemática, não 
tenham esse pavor, essa aversão à matemática.� 
EH30: �O contato que eu tenho com a matemática dos outros níveis é através de 
meus filhos, do vestibular, dos calouros e dos alunos do Projeto Habilitar.� 
EZ47: �Matemática é a disciplina que as pessoas sabem mais, todos sabem um 
pouco de matemática e usam direitinho; eles falam que não sabem, mas, na 
verdade, eles sabem.� 

 

Para Alef, o ensino nos outros níveis deveria ser mais prazeroso. Um meio de 

contribuir para isso é que o professor tenha entusiasmo, criatividade e interesse em 

ensinar. Ele considera importante também que os pais participem da vida escolar. 

No questionário, Alef indica quais seriam os objetivos, segundo seu ponto de vista, 

dos ensinos fundamental e médio:  

Ensino Fundamental � o aluno teria contacto com as 
estruturas básicas da matemática, apreendendo algumas 
habilidades concretas e simbólicas. Ensino Médio � o aluno 
poderia aprender a modelar matematicamente problemas que 
ocorrem no cotidiano e em outras disciplinas, como física, 
química, biologia, etc. 

Bet acha que devem ser propostos problemas para os alunos pensarem, problemas 

desafiadores. No questionário, afirmou o seguinte: �O aluno deve se deparar com 

problemas concretos (tipo problema de olimpíada) em que um raciocínio lógico é 

exigido, isso desde cedo em todos os níveis�. 

Dalet diz que na universidade o ensino é mais técnico, pois é onde o aluno vai 

aprender sua profissão. Já no ensino fundamental o professor deve se esforçar mais 
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para motivar os alunos � com aplicações, conforme respondeu no questionário � 

pois �O aluno precisa olhar a matemática com naturalidade e precisa descobrir que 

de fato ela é útil� [questionário]. Metodologia, para Dalet, serve para motivar os 

alunos. Para ele, o conteúdo é fundamental, já que é o objeto de ensino � por isso o 

professor tem que dominar o conteúdo, pois, sem conteúdo, não há metodologia. 

Dalet afirma que, mesmo como pesquisador, o interesse final acaba sendo o ensino, 

pois há o intuito de fazer com que a �[...] sociedade aprenda matemática [...]�, que 

�[...] as pessoas não tenham medo da matemática, não tenham esse pavor, essa 

aversão à matemática�.  

He afirma que não tem muito contato com os ensinos fundamental e médio; seu 

contato restringe-se ao que é ensinado aos seus filhos, ao vestibular, aos calouros e 

aos alunos do Projeto Habilitar. 

Zayin enfatiza que todas as pessoas sabem matemática, por mais que digam o 

contrário. Nesse sentido, sua fala é muito próxima do que dizia o matemático inglês 

G. H. Hardy (2000, p. 82): 

O fato é que existem poucas matérias mais �populares� que a matemática. A 
maioria das pessoas entende um pouco de matemática [...]. Ao passo que a 
maioria das pessoas tem tanto medo do nome da matemática que está 
sempre pronta, sem falsa modéstia, a exagerar a sua própria burrice 
matemática. 

 

 

5.2.4.3 Concepções sobre o IMPA 

 

I. Reconhecimento do IMPA 

EA19: �Esse reconhecimento se deve ao padrão de excelência que o IMPA tem 
mantido desde a sua fundação.�  
EA20: �Por ser basicamente uma instituição de pesquisa, o IMPA não sofre a 
influência de alguns problemas que são determinantes em cursos ligados às 
universidades.� 
EA21: �[...] nunca houve falta de verbas para nada. A biblioteca do IMPA sempre 
estava recebendo publicações e livros novos, sempre tinha professores para dar as 
aulas, monitores, as bolsas não atrasavam.� 
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EA22: �Já em universidade, mestrados ligados a universidades [...] em geral, as 
questões ligadas à orçamento são muito mais complicadas.� 
EA30: �Eu sou suspeito para falar sobre o IMPA, porque o IMPA, para mim, continua 
sendo um modelo de instituição de pesquisa em matemática.� 
EA31: �Mas, no início, eu diria que a matemática no Brasil estaria centrada no IMPA, 
na USP, nessas instituições mais antigas.� 
EB17: �E as coisas no IMPA, tudo funciona bem, a biblioteca era excelente.� 
EB18: �A idéia inicial do IMPA era mais a qualidade em detrimento da quantidade.� 
EB19: �Teve até coisas assim muito exageradas, prova de fim de mestrado muito 
difícil. Gente que tinha se dado muito bem, pessoas excepcionais mesmo que 
ficaram reprovadas no exame, coisas desse tipo.� 
EB22: �Eu sinceramente acho que um mestrado tipo do IMPA era o mais adequado.� 
EG7: �O IMPA era, como hoje continua sendo, o melhor centro de matemática do 
Brasil.� 
EG9: �São vários motivos. Entre eles podemos citar: 1) o desempenho dos 
professores nas pesquisas. Isso é muito importante; 2) o ambiente científico com a 
presença de professores de outras instituições do País e do exterior; 3) a freqüente 
realização de congressos e seminários; 4) a excelente biblioteca e a infra-estrutura 
de equipamentos de informática; 5) o IMPA é um ponto de referência na América 
Latina. Ele consegue reunir os melhores alunos do Brasil e também do Chile, da 
Argentina, do Peru, da Colômbia...� 
ED17: �[...] um certo controle de qualidade. [...] existe um comitê científico no IMPA e 
esse comitê científico tem um certo controle de qualidade.� 
ED18: �Eu acho que tem vários momentos. Em um certo momento, o IMPA era 
praticamente o único curso de doutorado no Brasil, com algumas exceções: USP, 
UFRJ... Então, nessa época, o IMPA se preocupava muito com ser o modelo de 
mestrado para as outras instituições que estavam se preparando para fazer o 
mestrado, fazer a pós-graduação.� 
EH9: �Para mim, isso se deve à estrutura, à biblioteca que sempre está recebendo 
material recente, à organização e ao quadro de professores de lá.� 
EZ17: �Primeiro: o IMPA é uma instituição de pós-graduação só de matemática há 
50 anos. É diferente das universidades. É antigo.� 
EZ18: �Além disso, foi criado por pessoas competentes, Elon, Manfredo... A figura do 
Elon é marcante, a biblioteca do IMPA é coordenada pelo Elon. É a maior biblioteca 
de matemática do Hemisfério Sul.� 
EZ19: �O IMPA titula mais. É de onde saem mais mestres e doutores. Titula mais e 
mais competentes.� 
EZ22: �O IMPA é onde se tem a maior quantidade de pesquisa em matemática e 
qualidade; tem um grande número de pessoas que visitam o lugar.� 
EZ23: �E não é só professores de fora que vêm para cá; os matemáticos do IMPA 
também visitam outras instituições estrangeiras.� 
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Parece-nos existir um consenso entre os egressos para as razões que contribuíram 

para o reconhecimento do IMPA. Os motivos comuns são: preocupação com a 

qualidade � mantida desde a fundação �, biblioteca, infra-estrutura, organização, 

quadro de professores, o ambiente e intercâmbio interno e com o exterior. 

Para Alef, o IMPA tem mantido um �padrão de excelência� desde sua fundação e, 

por ser uma instituição de pesquisa não sofre os problemas enfrentados pelas 

universidades, como falta de verbas, atraso de bolsas e biblioteca desatualizada. 

Por isso, o IMPA é considerado por Alef um modelo de instituto de pesquisa em 

matemática. 

Bet diz que o IMPA é reconhecido, pois se centrou em qualidade e lá �tudo funciona 

bem�. Para ele a �biblioteca era excelente� e mesmo com os exageros que havia � 

como provas muito difíceis � considera �um mestrado tipo do IMPA� o mais 

adequado. 

Os motivos para Gimel são: desempenho dos professores nas pesquisas; o 

ambiente científico � inserindo-se aí o intercâmbio de professores do País e do 

exterior; a realização de reuniões científicas; a biblioteca e a infra-estrutura. Por 

esses motivos, Gimel considera o instituto um ponto de referência na América 

Latina. 

Para Dalet, o reconhecimento do IMPA se deve ao controle de qualidade realizado 

pelo comitê científico do IMPA, que é formado por pesquisadores do próprio instituto 

e de outras instituições. 

He aponta, como razões para o reconhecimento do IMPA, a estrutura, a biblioteca 

atualizada, a organização e o quadro de professores. 

Zayin diz que o IMPA é reconhecido pelo fato de ter sido criado por pessoas 

competentes, como Elon e Manfredo. Outros fatores são a biblioteca � considerada 

por Zayin a maior do Hemisfério Sul �, e o intercâmbio. Além disso, o IMPA é, para 

ele, onde se titula mais e as pessoas tituladas lá são mais competentes; é onde se 

tem a maior qualidade e quantidade de pesquisa em matemática. 
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II. Papel do IMPA 

EA23: �Havia uma preocupação de fato com o aprimoramento da pesquisa científica 
no País. Essa era a prioridade máxima, e a formação de pessoas qualificadas se 
inseria neste contexto.� 
EA24: �O IMPA era uma instituição de pesquisa, pesquisa de ponta em matemática.� 
EA25: �[...] durante um certo tempo, o IMPA se preocupou em formar, digamos 
assim, a elite da matemática no Brasil.� 
EA26: �Mas nunca foi uma preocupação do IMPA formar alunos para atuar nas 
universidades; a preocupação do IMPA sempre foi a pesquisa.� 
EB20: �De um modo geral, eu acho que a pesquisa, em nível metódico em 
matemática no Brasil deve muito ao IMPA.� 
EB21: �[...] embora formasse pouca gente, acabou formando uma massa crítica que 
foi aumentando.� 
ED19: �[...] ele exercia uma certa liderança e o mestrado do IMPA era o modelo.� 
ED20: �Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia o IMPA não se preocupa muito 
com o mestrado. Eu diria que, se eu fosse aluno hoje em dia, eu não iria para o 
IMPA fazer mestrado, porque no IMPA eles deixam o aluno do mestrado meio 
abandonado. Eles não podem me ouvir falar isso, não [...]. O aluno tem que correr 
atrás.� 
ED21: �O foco deles é o doutorado e a pesquisa, pesquisa de matemática.� 
ED24: �Eu acho que o IMPA é uma liderança, em termos de matemática, de 
matemática pura e tem que ser.� 
ED25: �O papel do IMPA é ser uma liderança em termos de pesquisa em 
matemática.� 
ED26 �[...] as pesquisas nas universidades, ela é dividida, quer dizer, a universidade 
ela não vive só da pesquisa, a universidade ela tem um tripé que é pesquisa, ensino 
e extensão.� 
ED27: �[...] as pessoas que trabalham nas universidades, elas não podem se dedicar 
exclusivamente à pesquisa é muito difícil professor de universidade se dedique 
exclusivamente à pesquisa.� 
ED28: �[...] o IMPA é exclusivamente de pesquisa, o ensino que existe lá é para dar 
sustentação à pesquisa. Ele tem que formar pesquisadores, ele tem que formar 
alunos para a pesquisa prosseguir.� 
EH14: �Para mim, o IMPA é um centro de referência, um modelo a ser seguido.� 

 

Há uma unanimidade quanto ao papel do IMPA: fazer pesquisa em matemática. Por 

isso é considerado um modelo para outras instituições. 

Para Alef, o papel do IMPA é o aprimoramento da pesquisa científica, fazer pesquisa 

de ponta em matemática, formar a �[...] elite da matemática no Brasil�. Em sua 
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opinião, �[...] nunca foi preocupação do IMPA formar alunos para atuar nas 

universidades, a preocupação do IMPA sempre foi a pesquisa�. 

Bet afirma que a pesquisa, em nível metódico no Brasil, deve muito ao IMPA, pois 

ele formou uma �massa crítica�. 

Para Dalet, o papel do IMPA é ser um líder na pesquisa em matemática. Segundo 

ele, antigamente era um modelo para o mestrado em outras instituições, mas hoje o 

foco deles é o doutorado � por isso diz que, se fosse aluno, não iria fazer mestrado 

no IMPA, pois acha que o aluno de lá fica �meio abandonado�. 

He considera o IMPA um centro de referência, um modelo a ser seguido. 

 

III. Escolha pelo IMPA 

EA14: �Eu tinha conseguido uma bolsa no IMPA [...], como eu já tinha bolsa de 
iniciação científica do CNPq durante o curso...� 
EA15: �[...] eu já conhecia mais ou menos o IMPA, como é que funcionava e tinha 
também contatos com professores do IMPA que iam visitar a universidade aonde eu 
estudava.� 
EB5: �Então eles mesmos [professores] já direcionaram a gente, �Olha, vai para o 
IMPA que é melhor. Vai para o IMPA�.� 
EG6: �Quando recebi as respostas e a aceitação no IMPA, decidi ir para lá. Parecia 
natural ir para o IMPA.� 
ED6: �[...] em contato com os professores, lá no colóquio, principalmente o professor 
Manfredo, o professor Elon...� 
ED7: �[...] apareceu essa chance de fazer o curso de verão no IMPA.� 
ED8: �E, nesse curso de verão, eu fiz duas disciplinas, já de mestrado, que valiam 
crédito no mestrado.� 
ED9: �[...] eu não precisei mais fazer essas disciplinas. Quando eu cheguei lá, já 
obtive dispensa, já tinha o crédito. Então foi por isso que eu decidi ir para o IMPA.� 
ED15: �[...] eu nem me submeti a outras instituições, eu fui direto para o IMPA fazer 
doutorado. E escolhi Álgebra por influência também do [...].� 
EH5: �Foi por causa do incentivo do Valmecir e do Abramo. Segundo eles, mestrado 
tinha que ser no IMPA.� 
EZ3: �Além disso, eu tinha conseguido bolsa para o mestrado ao terminar a 
graduação.� 
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EZ4: �O pessoal do IMPA já me conhecia, pois eu tinha feito um curso de verão lá 
antes de terminar a graduação. Fiz duas disciplinas lá como aluno livre e, se eu 
fizesse mestrado lá, eu podia aproveitar os créditos dessas disciplinas.� 
EZ8: �Por causa da proximidade com Vitória. Era o melhor curso, concentrava os 
matemáticos.� 
EZ9: �Eu fiz a graduação usando livros de lá, por exemplo: topologia, análise, 
álgebra linear, álgebra.� 
EZ10: �Outra coisa que me influenciou foi o fato de eu ter participado de um 
Colóquio de Matemática enquanto eu ainda estava na graduação.� 
EZ11: �Quer dizer, teve tudo isso: livros do IMPA, colóquios do IMPA, verão no 
IMPA.� 

 

Alef diz que escolheu fazer mestrado no IMPA porque já conhecia um pouco o 

instituto e porque tinha conseguido bolsa. 

Bet afirma que foi para o IMPA porque havia um direcionamento por parte dos 

professores da graduação. 

Para Gimel, parecia natural ir para lá. 

Os motivos que levaram Dalet a fazer o mestrado no IMPA foram a participação em 

um Colóquio de Matemática � quando fez contato com professores de lá; a 

participação em um curso de verão � cujas disciplinas poderiam ter os créditos 

aproveitados � e a influência de colegas do DM/UFES. 

He aponta como motivo a influência de colegas do DM/UFES: �[...] mestrado tinha 

que ser no IMPA [...]�. 

Zayin diz que foi para o IMPA porque tinha conseguido bolsa; além disso, tinha feito 

um curso de verão e poderia ter aproveitamento dos créditos das disciplinas 

cursadas (como Dalet). Outros fatores foram a participação em um Colóquio de 

Matemática, a proximidade com Vitória e os livros que usava na graduação � que 

eram escritos por pesquisadores do IMPA. Nesse sentido, lembramos um trecho de 

uma entrevista do professor Elon Lages Lima à revista �Matemática Universitária� em 

1989, no qual diz: �[...] se você é um jovem estudante brasileiro e lê um livro em 

português, escrito por um autor brasileiro ou um autor estrangeiro que viva no Brasil, 

você sente que tem chance de continuar sua carreira� (LIMA, 1989, p. 43). A 



 134

referência que Zayin faz aos livros escritos por pesquisadores do IMPA confirma o 

intuito do professor Elon em motivar alunos a seguirem a carreira de matemático. 

 

IV. Relação orientador/orientando 

EA18: �O professor Jacob era uma pessoa muito simpática, querida, mantinha um 
bom relacionamento com todos, e a gente acabou se tornando amigos. A gente 
conversava, não só sobre matemática, mas sobre outros problemas, como, por 
exemplo, política científica no País.� 
EB8: �O relacionamento com o orientador era meio... Tinha pontos de alta e pontos 
de baixa. O orientador tinha pontos positivos e pontos negativos.� 
EB9: �Mas, por outro lado, ele sempre procurou me ajudar também, me orientava.�  
EB10: �Ele [orientador] era rigoroso nas coisas.� 
ED12: Uma coisa muito formal... [orientação de mestrado]. 
ED13: �Minha orientação lá nessa época, era para a gente discutir como estava indo, 
não era bem orientação acadêmica, no sentido de fazer dissertação, porque não 
tinha dissertação. A dissertação foi introduzida no IMPA bem depois dessa época.� 
ED16: �[...] foi meu orientador por indicação, não por escolha a princípio. Quando a 
gente chega em uma instituição, a instituição designa um orientador.� 
EZ15: �Meu orientador de curso no mestrado foi o Sotomayor, mas era uma relação 
formal. Era só para assinar uns papéis, não era uma orientação propriamente dita.� 
EZ16: �Já meu orientador de doutorado foi Beta, mas o assunto que eu escolhi era 
diferente da área de atuação dele. Eu fiz meu trabalho praticamente sozinho, mas o 
assunto que eu tinha escolhido foi baseado em temas gerais do livro dele. Posso 
dizer que nossa relação foi boa.� 

 

Alef diz que teve um bom relacionamento com seu orientador de mestrado, tanto que 

ficaram amigos e, segundo ele, conversavam não apenas sobre matemática mas 

também sobre outros assuntos, como política científica no País. 

Bet diz que o relacionamento com seu orientador de mestrado tinha pontos de alta e 

de baixa, mas que o orientador sempre procurou ajudá-lo e que era rigoroso. 

Para Dalet, a relação com seu orientador de mestrado era apenas de 

acompanhamento. Não falou sobre seu relacionamento com o orientador de 

doutorado e disse que, após ter concluído o doutorado, não teve mais contatos com 

ele. 
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Zayin afirma que sua relação com o orientador de mestrado era formal; com o 

orientador de doutorado era boa e mantém contato ele até hoje. 

 

V. Rotina 

EA8: �[...] o IMPA, quando ele começou, não existia dissertação de mestrado, porque 
o entendimento era que o curso de mestrado era um curso introdutório; a rigor, num 
mestrado, o aluno ainda não teria maturidade suficiente para se dedicar a uma 
atividade de pesquisa.� 
EA9: �[...] o IMPA fazia uma avaliação no final do curso, onde o aluno fazia prova em 
três áreas da matemática: álgebra, análise e geometria.� 
EA10: �Posteriormente, algumas universidades começaram a abrir cursos de 
mestrados onde existia uma monografia de final de curso, e alunos do IMPA, num 
certo sentido, estavam sendo prejudicados, porque ao prestarem concursos públicos 
em universidades, eles não tinham a tal monografia.� 
EA16: �Em geral, nós tínhamos oito horas de aulas semanais, quatro de cada 
disciplina, e o restante do tempo a gente ficava na própria biblioteca do IMPA ou nas 
salas [...]. Então a gente ficava estudando, discutindo com colegas, resolvendo listas 
de exercícios, principalmente... E tirando dúvidas com os professores que também 
estavam ali, o dia todo.� 
EA17: �O interessante é que o IMPA tinha na época uma coisa que eu achava 
interessantíssimo, era o chamado, chá da tarde. [...]. E, nessa época o pessoal 
ficava conversando, professor com aluno. Era um negócio interessante. Muitos 
teoremas importantes de matemática foram demonstrados durante o chá.� 
EB6: �No IMPA era assim: você pegava os cursos e estudava.� 
EB7: �A gente pegava dois cursos lá. Eram cursos que exigiam bastante, assistia 
aula, estudava e fazia os exercícios, tinha que se dedicar bastante tempo, não tinha 
muita alternativa.� 
EG8: �A rotina no IMPA era assistir aulas, conferências e estudar muito.� 
ED10: �Eu passava pouco tempo no IMPA, na verdade, eu ia no IMPA só para 
assistir às aulas, fazer alguma coisa na biblioteca e tal, ia para a casa e estudava em 
casa...� 
ED11: �Em casa, em casa era mais tranqüilo, não tinha ninguém.� 
ED14: �[...] porque todas as outras instituições tinham uma monografia [...]. E, na 
época, a carreira universitária ela premiava, dava incentivo para quem tinha um 
trabalho, em termos financeiros mesmo. [...] os alunos do IMPA começaram a exigir 
[...] e aí o IMPA reformulou para fazer essa, para ter a dissertação de mestrado.� 
EH7: �Minha rotina era estudar o dia todo.� 
EZ12: �Bom, o mestrado do IMPA, na época, não exigia dissertação. Era fazer os 
créditos e as três provas finais: álgebra, análise e geometria.� 
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EZ13: �[...] depois que a gente terminava os créditos, a gente ficava se preparando 
uns seis meses para essas provas.� 
EZ14: �Existe uma série da coleção Monografias do IMPA que continha as provas 
que haviam sido aplicadas nos anos anteriores, então a gente pegava esse material 
e ficava estudando.� 

 

Alef diz que sua rotina no IMPA era assistir às aulas, estudar na biblioteca ou com 

colegas, resolver listas e tirar dúvidas com os professores. Não fez dissertação de 

mestrado, pois, na época, entendia-se que o aluno de mestrado não teria 

maturidade para se dedicar a um trabalho de pesquisa, por isso fez uma avaliação 

final em três áreas: geometria, análise e álgebra. Alef nos disse que a dissertação foi 

introduzida porque algumas universidades a exigiam em seus mestrados e os alunos 

do IMPA estavam sendo prejudicados em concursos por não terem dissertação. Da 

época em que fazia mestrado, Alef se lembra dos intervalos que havia na parte da 

tarde � o �chá da tarde�; ele diz que esses intervalos eram momentos interessantes 

pois professores e alunos conversavam entre si e, a partir dessas conversas, �[...] 

muitos teoremas importantes de matemática foram demonstrados [...]�. 

A rotina de Bet era assistir às aulas, estudar e fazer exercícios, pois os cursos eram 

muito exigentes e era preciso se dedicar bastante. 

Gimel diz que sua rotina consistia em assistir às aulas, participar de conferências e 

estudar. 

Dalet nos revela que, na época do mestrado, sua rotina era assistir às aulas, fazer 

algumas pesquisas na biblioteca e estudar em casa � sozinho, porque era mais 

tranqüilo. Como Alef, disse que a dissertação foi introduzida no IMPA por exigência 

dos alunos, já que a carreira universitária dava incentivos � financeiros � para quem 

tinha dissertação. 

He diz que sua rotina era estudar o dia todo. 

Zayin esclareceu que não fez dissertação: cumpriu os créditos e fez as três provas 

(análise, álgebra e geometria). Disse também que, após cumprirem os créditos, ele e 

os colegas pegaram as provas dos anos anteriores e ficaram se preparando por 

cerca de uns seis meses para fazer essas provas. 
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VI. Formação recebida no IMPA 

EB46: �O mestrado te ajuda no seguinte sentido: você vê uma coisa, vê uma matéria 
bem acima daquilo.� 
EB47: �[...] você fazer o mestrado, ele te dá segurança, principalmente isso, te dá 
segurança.� 
EG10: �Acho que a formação do IMPA é excelente. Você tem contato com as áreas 
principais da matemática. Ela te dá um leque de opções que te possibilita trabalhar 
não só num Curso de Matemática, mas também em outras áreas, como engenharia, 
física, estatística, química...� 
EG11: �O que você aprende dá base em termos de conteúdo para trabalhar com 
outros cursos.� 
ED64: �Domínio de conteúdo, domínio da teoria.� 
ED65: �[...] em termos de recursos didáticos, eu acho que não contribuiu para muita 
coisa, não, porque, no mestrado e no doutorado, você não tem um modelo 
pedagógico; você fica por sua conta, o professor vai dar aula e pronto.� 
EH11: �O mestre formado pelo IMPA sai com uma boa base nessas áreas [álgebra, 
análise e geometria].� 
EH12: �Para ensinar matemática, a pessoa não precisa ser doutor, basta o mestrado 
do IMPA.� 
EH13: �[...] observe que, mesmo com essa boa base, pode faltar a parte didática, 
mas essa vai se adquirindo na prática.� 

 

Alef afirma que o mestrado dá segurança no conteúdo. 

Para Gimel, a formação recebida no IMPA foi excelente, pois deu base (conteúdo), o 

que possibilita trabalhar com outras áreas, como física e engenharia. 

Dalet afirma que o mestrado e o doutorado lhe deram domínio de conteúdo, embora 

não tenham contribuído em termos de didática. 

He também diz que o mestrado dá base. Para ele, �[...] basta o mestrado do IMPA 

[...]�. Embora admita que falte a parte didática, afirma que �[...] essa vai se adquirindo 

com a prática�. 
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5.3 CONVERGÊNCIAS E/OU DIVERGÊNCIAS ENTRE AS CONCEPÇÕES DOS 

MATEMÁTICOS E DOS EGRESSOS DO IMPA 

 

Na categorização das unidades de significado, percebemos que havia subcategorias 

em que matemáticos e egressos manifestavam opiniões semelhantes. 

Apresentaremos, então, as subcategorias em que encontramos convergências e/ou 

divergências entre as concepções dos matemáticos e as dos egressos. 

 

 

5.3.1 Concepções de matemática 

 

I) Natureza da matemática 

Nessa subcategoria, encontramos convergências entre as falas de Beta e Bet, visto 

que consideram matemática aquela que é baseada num modelo dedutivo 

(matemática grega). 

 

II) Trabalho do matemático 

Beta e Alef concordam que matemática é algo que se faz sozinho e que para isso 

basta uma biblioteca, lápis, papel e tempo. Pensamento diferente têm Alfa, Gama e 

He: para eles, o trabalho do matemático é algo que se faz em grupo. 

A concepção de Delta e Dalet parece combinar as duas anteriores: ter um grupo de 

pesquisa é útil, pois possibilita discussões, permite avaliar o que está sendo feito, 

mas o trabalho de criação é individual. 

 

III) Ser matemático 

Apenas um aspecto foi convergente entre as concepções de Beta e Dalet: para ser 

matemático, é preciso ser persistente, tenaz. 
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IV) Escolha do curso/profissão 

Aqui observamos um dos maiores pontos em comum entre matemáticos e egressos. 

De dez entrevistados, sete deles � Alfa, Beta, Alef, Bet, Dalet, He e Zayin � 

iniciaram/fizeram sua graduação em Engenharia (com exceção de Bet). Os três 

entrevistados restantes iniciaram sua graduação em Matemática. Esse predomínio 

dos Cursos de Engenharia deve-se, em parte, ao status que eles têm/tinham. 

 

V) Gosto/aptidão para matemática 

Nessa subcategoria, encontramos outro ponto de convergência entre boa parte dos 

matemáticos e dos egressos: para alguém lidar com a matemática, é preciso ter 

talento. As opiniões diferentes são de Alef e He � para os quais o importante é que a 

pessoa tenha interesse � e Alfa � que considera importante que a pessoa tenha 

capacidade para resolver problemas. 

 

VI) Influências no trabalho como matemático 

Não encontramos convergências entre matemáticos e egressos nessa subcategoria, 

visto que Alfa se acha influenciado por seus orientadores (mestrado e doutorado). 

Alef se acha influenciado pelos professores que teve no mestrado enquanto Bet 

considera que sua maior influência veio de dois professores da graduação. Gama, 

Beta e Dalet se acham influenciados por colegas e por trabalhos de outros 

pesquisadores, enquanto He admite influências, mas não as nomeia. 

 

VII) Relação da matemática com outras áreas 

Alfa e Bet demonstram concepções semelhantes nessa subcategoria: para eles, a 

matemática está mais ligada às áreas tecnológicas. 
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5.3.2 Concepções de educação matemática 

 

II) Sobre o professor 

Alef e Beta demonstram uma concepção semelhante nesse aspecto: o professor não 

ensina; ele pode estimular, incentivar os alunos, no fim, é o aluno quem aprende. 

 

III) Sobre os alunos 

Há uma convergência entre Alfa e Dalet: eles concordam que um aluno demonstra 

que aprendeu quando faz perguntas, pois isso mostra que ele está entendendo o 

assunto em questão. 

 

IV) Conhecimentos necessários ao mestre e ao doutor 

Eis outra convergência forte entre matemáticos e egressos: eles são unânimes em 

admitir que ter domínio de conteúdo é fundamental tanto para o mestre quanto para 

o doutor, embora salientem que as funções sejam diferentes. Entretanto, os 

entrevistados não explicitaram o que seria esse �domínio de conteúdo�. 

Verificamos ainda que Delta e Alef concordam que, além de dominar o conteúdo, 

devem ser observados os interesses pessoais; Beta e Zayin afirmam que quem sai 

do mestrado, além do conhecimento, deve estar apto a aprender mais matemática. 
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5.3.3 Concepções sobre o IMPA 

 

I) Reconhecimento do IMPA 

Matemáticos e egressos afirmam que o reconhecimento do IMPA se deve à 

qualidade das pesquisas realizadas e ao intercâmbio (interno e externo). Entretanto, 

chamou-nos a atenção o consenso que há entre os egressos, sobre os motivos que 

levaram ao reconhecimento do instituto: a infra-estrutura � com destaque para a 

biblioteca �, a organização, o quadro de professores e o ambiente. 

 

II) Papel do IMPA 

Unanimidade nessa subcategoria: a função do IMPA é fazer pesquisas em 

matemática. Dalet afirma que o ensino existente no instituto é para dar continuidade 

à pesquisa desenvolvida lá; por isso, o foco do IMPA tem sido o doutorado � cujo fim 

é formar pesquisadores para dar continuidade às pesquisas realizadas no instituto. 

 

III) Escolha pelo IMPA 

A convergência que encontramos nessa subcategoria entre egressos e matemáticos 

é a indicação do instituto por parte de colegas e professores. 

 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

O que apresentaremos neste item é nossa tentativa de classificar características das 

concepções dos matemáticos e dos egressos, seguindo as qualificações de Ernest 

(1988) e Fiorentini (2001), que foram expostas no item 4.2. Essa classificação não 
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pode ser vista como algo rígido, pois não podemos afirmar que um matemático ou 

egresso apresenta uma concepção de matemática puramente instrumentalista ou 

uma concepção de educação matemática somente tradicional, por exemplo. 

Dizemos isso, pois, durante a análise, percebemos que nossos entrevistados 

demonstravam ora se adequar a um tipo de concepção ora a outro. Desse modo, 

nossa classificação se pautou nos elementos que se mostraram mais recorrentes e 

mais perceptíveis. 

 

 

5.4.1 Classificação das concepções de matemática 

 

! Alfa: demonstrou características de uma concepção instrumentalista da 

matemática com elementos de resolução de problemas. 

! Beta: apresentou características de uma concepção platonista, quando, por 

exemplo, fala do trabalho mental realizado pelo matemático para alcançar 

determinado resultado e de um certo talento que é necessário � mas não 

determinante � para alguém ser matemático. 

! Gama: expressou também características de uma concepção platonista. Um 

exemplo disso é quando afirma que, para alguém ter destaque em uma determinada 

área, é necessário ter talento. 

! Delta: demonstrou uma concepção platonista, quando afirmou, por exemplo, que 

a matemática é universal, é a rainha das ciências. 

! Alef: expressou uma múltipla concepção de matemática, pois ora considera a 

matemática uma ferramenta � concepção instrumentalista �, ora a julga baseada no 

modelo grego, ora a pondera uma manifestação cultural. 

! Bet: demonstrou características de uma concepção platonista da matemática: 

matemática é um meio abstrato para se tratar problemas concretos, por exemplo. 
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Apresentou ainda alguns elementos instrumentalistas, pois afirmou que a 

matemática está ligada à tecnologia. 

! Gimel: não conseguimos captar. 

! Delta: expressou algumas características de uma concepção platonista. Um 

exemplo, é quando faz referências ao talento para matemática e aos alunos 

talentosos � que conseguem resolver determinados problemas em classe mesmo 

sem ter estudado certos conteúdos. 

! He: apresentou uma concepção platonista � matemática é uma maneira de 

pensar. Para lidar com matemática é preciso talento. 

! Zayin: apresentou uma concepção platonista, quando afirmou, por exemplo, que 

existe uma diferença entre o mundo físico e o mundo matemático e que a 

matemática serve para desenvolver o raciocínio. 

 

 

5.4.2 Classificação das concepções de educação matemática 

 

! Alfa: apresentou características de uma concepção de educação matemática 

contemporânea quanto ao enfoque do trabalho com os alunos baseado em 

resolução de problemas, embora, em outros aspectos, tenha demonstrado uma 

concepção tradicional � quando falou, por exemplo, que o professor tem que ser um 

bom expositor. 

! Beta: manifestou uma concepção tradicional, em especial quando falou de alunos 

brilhantes. Chamou-nos a atenção a afirmação de Beta que diz que o professor não 

ensina o aluno; mas sim o estimula a aprender. 

! Gama: apresentou uma concepção tradicional, pois, para ele, o bom professor é 

aquele que faz pesquisa, pois tem um bom conhecimento do assunto em questão, 

mesmo que não seja bom na parte didática. 
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! Delta: mostrou uma concepção tradicional: o professor expõe o conteúdo para o 

aluno; a teoria é desenvolvida para alcançar os resultados esperados; e o papel do 

aluno é resolver os problemas propostos � pelo professor. 

! Alef: demonstrou elementos de uma concepção de educação matemática 

contemporânea, ao afirmar que o ensino deveria ser mais prazeroso e que, antes de 

iniciar um assunto, o professor deveria saber o que os alunos sabem sobre o tema. 

! Bet: demonstrou uma concepção tradicional, pois disse seguir o livro didático à 

risca, por exemplo, mas possui elementos contemporâneos, como propor problemas 

para os alunos pensarem. 

! Gimel: apresentou uma concepção contemporânea de educação matemática 

com relação às atividades para os alunos: participação em classe, discussão de 

exercícios, provas, atividades extraclasse. Também apresentou elementos 

tradicionais, por exemplo, ao afirmar que o professor aprende a dar aula apenas com 

a própria experiência. 

! Delta: apresentou elementos de uma concepção de matemática tradicional, em 

especial sobre as atividades (exercícios), afirmando que, para ser professor, basta o 

domínio de conteúdo, pois a didática se adquire com a prática. 

! He: também demonstrou uma concepção tradicional de educação matemática: 

inicia com as definições e depois apresenta muitos exemplos; a avaliação é feita 

somente com exercícios e provas. 

! Zayin: apresentou uma concepção tradicional no que se refere ao uso do livro-

texto, pois disse ater-se a ele e também ao afirmar que sua prática pedagógica está 

centrada na sua própria experiência. 
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5.5 CLASSIFICAÇÃO DAS CONCEPÇÕES DOS MATEMÁTICOS E DOS 

EGRESSOS SOBRE O IMPA 

 

Analisando as concepções dos matemáticos e dos egressos sobre o IMPA, 

identificamos três dos quatro imperativos institucionais que compõem, segundo 

Merton (1972), a ciência moderna: 

! Universalismo: além do que foi exposto, Merton afirma que o universalismo 

encontra expressão adicional na exigência de que as carreiras estejam abertas ao 

talento (MERTON, 1972). Conforme colocamos no item anterior (convergências 

entre as concepções dos matemáticos e egressos), a necessidade de se ter um 

talento (ou gosto refinado) para lidar com a matemática foi um consenso entre os 

entrevistados. Destacamos a fala de Gama: MG7: �Em qualquer ciência, certamente 

talento é fundamental, se você quer ser alguém de destaque�. 

! Comunismo: os aspectos que consideramos significativos nesse imperativo são: 

a necessidade de divulgação dos trabalhos e o reconhecimento da qualidade 

essencialmente cooperativa e acumulativa das realizações científicas (MERTON, 

1972). Em relação ao primeiro item, a necessidade de divulgação ganha um aspecto 

a mais: além de publicar os trabalhos, é preciso que seja em boas revistas. Esse 

aspecto emerge nas seguintes falas de Beta:  

! MB41: [...] a tese dele [Zayin] é muito boa, foi publicada 
em uma revista excelente [...]. 

! MB42: Na tese dele tinha dois artigos, esse que ele 
publicou e um que ele nunca publicou, continua sem publicar. 

! MB44: [...] o Leopoldo Nachbin fez uns trabalhos 
importantes também, publicados em boas revistas. 

Esse imperativo aparece implicitamente nas falas de Gimel, quando nomeia as 

revistas em que publicou sua tese de doutorado (Manuscripta Mathematica) e outros 

dois artigos escritos junto com seu orientador de doutorado (publicados na 

Geometria Dedicata). 
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O segundo item que apresentamos, caráter cooperativo e cumulativo dos feitos 

científicos, transpareceu em uma fala de Delta, na qual ele comenta o trabalho de 

seu orientando de mestrado: 

! MG9-10: Depois de entender bem o conteúdo do artigo, o 
professor [...] teve que escrever uma monografia [...]. Assim, os 
futuros alunos de mestrado que iriam estudar o mesmo assunto 
não teriam que repetir o grande esforço do professor [...]. Eles 
poderiam escrever monografias que iriam ajudar à próxima 
geração de alunos de mestrado. 

! Desinteresse: A paixão pelo conhecimento, um dos motivos destacados por 

Merton (1972) para se fazer pesquisa � também emergiu nas falas dos 

entrevistados: 

! ED37: A matemática é a minha grande paixão [...]. 

! MD12: 1) uma profissão que pode ser exercida em 
qualquer lugar do mundo; 2) uma das raras coisas que sei 
fazer; 3) uma certa paixão: faço matemática mesmo se não é 
para ganhar minha sustentação econômica. 

Palis, atual diretor do IMPA, reforça as opiniões manifestadas por Dalet e Delta ao 

afirmar que �Quem entende [a matemática] adora, é paixão pura�.27 

Beta acrescenta um outro motivo para se fazer matemática: honra do espírito 

humano. 

! MB64: Então, fazer matemática, ter uma estrutura 
matemática serve não só para você fazer ciência, tecnologia,..., 
mas também para maior honra do espírito humano, como 
poesia. É a mesma coisa. 
! MB62: A gente faz matemática por várias razões, em uma 
delas, era para maior glória do espírito humano. 

G. H. Hardy, matemático inglês, além de apontar mais alguns motivos para se fazer 

pesquisa, acrescenta uma interessante observação: �Se a curiosidade intelectual, o 

orgulho profissional e a ambição são os principais incentivos da pesquisa científica, 

é certo que ninguém terá uma oportunidade tão boa de realizá-los quanto um 

matemático� (HARDY, 2000, p. 76). 

____________ 
27 http://www.mct.gov.br/especial/matematica3.htm 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retornando aos objetivos de nossa pesquisa, perguntamo-nos se conseguimos 

alcançá-los. A resposta para essa pergunta é afirmativa, pois conseguimos 

identificar e analisar as concepções dos matemáticos e dos egressos sobre 

matemática e educação matemática.  

Sobre as concepções de matemática dos participantes desta pesquisa, concluímos 

que predominou uma noção muito próxima da concepção platonista, porém 

manifestada em diferentes aspectos. Esses resultados confirmam a afirmação de 

Körner (1985, p. 17): �Em linhas gerais, podemos dizer que o platonismo é uma 

inclinação filosófica natural dos matemáticos�. O aspecto mais comum, assumido 

pela maioria dos entrevistados, é que, para se enveredar pelos caminhos da 

matemática, é preciso ter talento � aptidão natural, inteligência superior � para a 

matemática.  

Para complementar o que Ernest (1988) disse sobre o platonismo, vamos utilizar 

outros autores. Bicudo e Garnica (2001, p. 27) afirmam que, de maneira simplificada, 

no platonismo o conhecimento dos objetos matemáticos têm como base a 

descoberta conseguida por meio de um �[...] árduo trabalho mental de perseguição à 

verdade�. Esses autores afirmam ainda que os procedimentos lógicos da matemática 

caracterizam-se pelo pensamento indutivo e dedutivo; sua precisão expressa-se por 

meio de sua linguagem (formal) e �[...] sua importância para a sociedade ser relativa 

às aplicações da ciência e da tecnologia ao ideal de bem-estar e de progresso [...]� 

(BICUDO; GARNICA, 2001, p. 29) � e esses elementos foram identificados nas falas 

dos matemáticos e dos egressos do IMPA em maior ou menor grau. 

Sobre as concepções de educação matemática dos entrevistados, verificamos que 

há uma predominância de uma concepção de educação matemática tradicional, 

embora tenhamos percebido alguns elementos de concepções de educação 

matemática contemporâneos. Tal como observamos nas concepções de 

matemática, essa predominância expressou-se em diferentes aspectos: no modo 

como o professor ensina (apresentando a teoria e depois exemplos), nas tarefas 

para os alunos (exercícios) e no uso do livro didático (segui-lo à risca), por exemplo. 
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Ernest (1988) afirma que é possível estabelecer relações entre as concepções de 

matemática dos professores e as concepções de ensino-aprendizagem (educação 

matemática). Ele exemplifica que a concepção de matemática, como um corpo 

unificado de conhecimento, platonista, está ligada a uma visão do professor como 

explanador e da aprendizagem como recepção do conhecimento � isto é, uma 

concepção tradicional de educação matemática, segundo Fiorentini (2001). O que 

acabamos de expor relaciona-se diretamente com os resultados que encontramos 

ao analisar as concepções dos matemáticos e dos egressos sobre matemática e 

educação matemática. 

Nossa hipótese foi confirmada. Foi possível estabelecer relações entre as 

concepções de matemática, de educação matemática e sobre o IMPA dos 

matemáticos e dos egressos do IMPA. Claro que essas relações não se deram em 

todos os aspectos de nossas categorias. Os aspectos em que encontramos 

convergências e/ou divergências foram: 

! concepções de matemática � todas as subcategorias; 

! concepções de educação matemática � sobre o professor, sobre os alunos e 

sobre os conhecimentos necessários ao mestre e ao doutor; 

! concepções sobre o IMPA � reconhecimento do IMPA, papel do IMPA e escolha 

pelo IMPA. 

Evidentemente, há algumas limitações para os resultados obtidos por nossa 

pesquisa. Alguns podem questionar que não podemos afirmar que captamos as 

concepções dos participantes por utilizarmos como instrumento de coleta apenas a 

entrevista. De fato, estamos conscientes de que as concepções que identificamos 

são aquelas professadas pelos participantes; portanto, não podemos fazer 

inferências sobre a prática pedagógica deles. Para podermos fazer afirmações 

nesse sentido, seria necessário procurar estabelecer relações entre as concepções 

e práticas dos participantes de nossa pesquisa � matemáticos e egressos � e, para 

tal, precisaríamos fazer um trabalho de observação com os matemáticos e 

egressos, com mais entrevistas e outros instrumentos de coleta de dados. Mas, 

dadas as nossas limitações � em especial quanto ao fator tempo �, não seguimos 

por esse caminho. Fica a sugestão para trabalhos futuros, alertando que fazer uma 
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pesquisa desse tipo não será fácil, pois nem todos se mostram dispostos a 

colaborar, não se deixam conhecer. 

Apesar disso, acreditamos que a entrevista foi um instrumento que, de certa forma, 

provocou uma reação nos participantes. Ao fazermos determinadas perguntas, elas 

desencadeavam reações como: �Nunca pensei nisso antes!�, �Ainda não tinha 

parado para pensar nisso.� Alguns até tentavam responder às perguntas e ficavam 

satisfeitos com suas respostas; outros tentavam, pensavam, mas não conseguiam 

�encontrar� um jeito de responder. 

Mais importante do que isso, este trabalho nos permitiu �mergulhar no mundo dos 

matemáticos�; não negamos que hoje olhamos nossos professores da graduação 

com outros olhos. Pudemos conhecer um pouco do que pensam esses professores 

sobre determinados assuntos e até compreender os motivos de determinadas ações 

ocorridas em nossa graduação. Além disso, a realização deste trabalho permitiu-nos 

conhecer também o que pensam os pesquisadores do IMPA sobre educação e 

assuntos correlatos, já que nem todos costumam manifestar suas opiniões sobre 

tais questões. 
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ANEXO 
ATESTADO 

 
 

CENTRO PEDAGÓGICO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 
 

ATESTADO 
 
 
Atestamos que Eliane Oliveira Lorete é aluna do Curso de Mestrado em Educação 
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro Pedagógico da 
Universidade Federal do Espírito Santo, atuando na linha de pesquisa Educação 
Matemática, tendo como orientadora a Profª. Drª. Circe Mary Silva da Silva 
Dynnikov. 
 
Atestamos, ainda, a necessidade das entrevistas para o levantamento de dados 
relacionados à pesquisa desenvolvida em sua área de atuação. Informamos que a 
utilização de tais dados ficam limitados ao estudo em questão, somente tendo 
acesso aos mesmos, pessoas diretamente ligadas ao estudo em desenvolvimento. 
 
Os nomes dos pesquisados serão preservados em anonimato. 
 
Agradecemos antecipadamente a acolhida e colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos complementares no telefone 3335-2892 (Profª. Circe). 
 
 

Vitória, __ de ___________ de 2002. 
 
 
 

______________________________________ 
Circe Mary Silva da Silva Dynnikov 

Orientadora 
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APÊNDICE A 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA � MATEMÁTICOS DO IMPA 

 
! Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
! Houve algum fato que o influenciou nesSa escolha? 
! Por que você decidiu ser matemático? 
! Você poderia falar um pouco sobre a sua tese? 
! Como se deram seus �achados� mais interessantes? 
! Que matemáticos você acha que influenciaram seu trabalho? 
! Você acredita que é preciso ter um certo gosto/jeito para ser matemático? É preciso ter 
talento? Algo inato? 
! Por que você escolheu fazer mestrado (ou doutorado) no IMPA? 
! Por que você escolheu trabalhar no IMPA? 
! Como foi estudar lá (sua rotina, leituras, atividades, etc.)? 

! Como é sua rotina atualmente? 
! Como é sua relação com seus ex-orientandos? 

! Você foi orientador do (nome da pessoa). Como foi o processo de 
orientação? Após a conclusão, vocês mantiveram (ou mantêm) algum contato? 
! Os cursos de mestrado e doutorado do IMPA possuem reconhecimento nacional e 
internacional. Para você, a que se deve isso? 
! As pessoas que não conhecem o IMPA pensam que o IMPA titula poucos alunos por 
ano. Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação quanto ao número 
de egressos? 
! Suponhamos que a CAPES o convidasse para avaliar cursos de pós-graduação de 
outras instituições. 

! O que você priorizaria? 
! O que deve saber o mestre para ensinar matemática? 
! O que deve saber o doutor para ensinar matemática? 
! Qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
! Fale-me um pouco sobre matemática. O que a matemática representa para você? 
! Qual a importância da matemática no conjunto das disciplinas? 
! Que sinais indicam que as pessoas gostam de matemática? 
! Que sinais indicam que as pessoas estão aprendendo matemática? 
! A matemática, normalmente, é produzida individualmente ou socialmente? 
! O que você considera fundamental ensinar em (cálculo, análise, álgebra�)? 
! O que os alunos precisam efetivamente saber nessas disciplinas? 
! Que livro você adotou ou consultava para ensinar? (Por que a preferência por este ou 
aquele livro? O que mais lhe agradou nele?). 
! Ao iniciar um assunto novo, qual a seqüência didática que você prefere? 
! Que tarefas ou atividades você costumava levar para os alunos resolverem em classe? 
! Esse seu modo de ensinar matemática, você aprendeu quando, como ou com quem? 
! Em que o mestrado ou doutorado contribuiu para sua atuação como professor de 
matemática? 
! Como deve ser o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos diferentes níveis 
de ensino? 

! Qual seria o papel do professor e do aluno nesse processo? 
! O MEC definiu no ano passado as diretrizes curriculares para os Cursos de Matemática. 

! Você as conhece? 
! (O que você acha?). 
! Você concorda com as diretrizes? Por quê? 
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APÊNDICE B 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA � EGRESSOS DO IMPA  

(DOCENTES DO DM/UFES) 
 
! Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
! Houve algum fato que o influenciou nessa escolha? 
! Por que você decidiu ser matemático? 
! Que matemáticos você acha que influenciaram seu trabalho? 
! Você acredita que é preciso ter um certo gosto/jeito para ser matemático? É preciso ter 
talento? Algo inato? 
! Por que você escolheu fazer mestrado (ou doutorado) no IMPA? 
! Como foi estudar lá (sua rotina, leituras, atividades)? 
! Como é sua relação com seu ex-orientador? Como foi seu processo de orientação? 
Após a conclusão do seu trabalho, vocês mantiveram (ou mantêm) algum contato? 
! Os cursos de mestrado e doutorado do IMPA possuem reconhecimento nacional e 
internacional. Para você, a que se deve isso? 
! As pessoas que não conhecem o IMPA pensam que o instituto titula poucos alunos por 
ano. Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação quanto ao número 
de egressos? 
! O que deve saber o mestre para ensinar matemática? 
! O que deve saber o doutor para ensinar matemática? 
! Qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
! Fale-me um pouco sobre matemática. O que ela representa para você? 
! Qual a importância da matemática no conjunto das disciplinas? 
! Que sinais indicam que as pessoas gostam de matemática? 
! Que sinais indicam que as pessoas estão aprendendo matemática? 
! A matemática, normalmente, é produzida individualmente ou socialmente? 
! O que você considera fundamental ensinar em (cálculo, análise, álgebra...)? 
! O que os alunos precisam efetivamente saber nessas disciplinas? 
! Que livro você adotou ou consultava para ensinar? (Por que a preferência por este ou 
aquele livro? O que mais lhe agradou nele?) 
! Ao iniciar um assunto novo, qual a seqüência didática que você prefere? 
! Que tarefas ou atividades você costumava levar para os seus alunos resolverem em 
classe? 
! Esse seu modo de ensinar matemática você aprendeu quando, como ou com quem? 
! Em que o mestrado ou doutorado contribuiu para sua atuação como professor de 
matemática? 
! Como deve ser o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos diferentes níveis 
de ensino? Qual seria o papel do professor e do aluno nesse processo? 
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APÊNDICE C 
QUESTIONÁRIO 

 
Este questionário faz parte da primeira fase da pesquisa que estamos 
desenvolvendo sobre os egressos do IMPA que atuam no Departamento de 
Matemática da UFES. Contamos com sua colaboração no preenchimento deste, 
salientando que os nomes dos respondentes serão preservados e que os dados 
serão utilizados apenas para fins do desenvolvimento da pesquisa (caso o espaço 
seja insuficiente para responder à questão, use o verso da folha). 
 
1) Dados pessoais do entrevistado 
Nome: _____________________________________________________________ 
Onde nasceu? _______________________________________________________ 
Quando? ___________________________________________________________ 
 
2) Formação 
Graduação 
Curso: _____________________________________________________________ 
Local: ____________________________ Ano de Conclusão: _________________ 
 
Especialização 
Título do trabalho: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Área: ______________________________________________________________ 
Orientador(es): ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Local: ____________________________ Ano de Conclusão: _________________ 
 
Mestrado 
Título do trabalho: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Área: ______________________________________________________________ 
Orientador(es): ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Local: ____________________________ Ano de Conclusão: _________________ 
 
Doutorado 
Título do trabalho: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Área: ______________________________________________________________ 
Orientador(es): ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Local: ____________________________ Ano de Conclusão: _________________ 
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Pós-Doutorado 
Título do trabalho: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Área: ____________________________________________________________ 
Orientador(es): ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Local: ____________________________ Ano de Conclusão: ________________ 
 
 
3) Qual(is) é(são) sua(s) área(s) de interesse? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
4) Experiência Profissional 
Há quanto tempo você leciona? _________________________________________ 
 
Preencha o quadro abaixo com os nomes das instituições em que trabalhou, 
utilizando a legenda abaixo: 
Nível de Ensino     Natureza 
(EF) Ensino Fundamental    (F) Federal 
(EM) Ensino Médio     (E) Estadual 
(ES) Ensino Superior    (M) Municipal 
(O) Outros (especificar)    (P) Particular 
 

Instituição Nível de Ensino Natureza Tempo
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No Curso de Matemática da UFES, você tem lecionado para: 
 (    ) Licenciatura  (    ) Bacharelado 
 
Que disciplinas você já lecionou no Curso de Matemática? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Que disciplinas você está lecionando atualmente? Para que cursos?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
5) O Curso de Matemática da UFES tem apresentado bons resultados no Provão. 
Teve conceito A nos exames realizados de 1998 a 2001 e com isso o curso está 
entre os melhores no �ranking� nacional. Que fatores você atribui a esse resultado? 
(Obs.: Pode marcar mais de uma alternativa) 
(    ) corpo docente qualificado 
(    ) currículo adequado 
(    ) processo seletivo 
(    ) outros. Especifique: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
6) Descreva o que seria matemática para você. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
7) Como você acha que deveria ser o ensino da matemática nos diferentes níveis? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 163

APÊNDICE D 
TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS MATEMÁTICOS DO IMPA 

 
Observação: Os trechos das transcrições que estão sublinhados são as unidades de 
significado que destacamos para posterior categorização. O número entre colchetes indica o 
número da unidade. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O MATEMÁTICO ALFA 
 
 
Entrevistadora: Eu queria começar perguntando um pouco a respeito da sua 
graduação. Eu estive pesquisando e vi que sua graduação foi no IME. 
Matemático Alfa: É, foi no IME � Instituto Militar de Engenharia. 
 
E: Por que você decidiu largar o Curso de Engenharia? 
MA: Eu de fato não larguei. Eu fui até o final e, de fato, [1] eu acho que o Curso de 
Engenharia foi uma coisa muito boa que eu fiz porque me deu uma visão bastante geral de 
aplicações, de ciência, de tecnologia. Eu fiz telecomunicações e foi exatamente no momento 
em que a eletrônica e as telecomunicações estavam explodindo em todos os lugares, então 
me deu uma formação muito boa na parte de computação. Então, para mim, foi o melhor 
que havia na época em termos de tecnologia. Agora, eu, simultaneamente, fiz matemática 
aqui no IMPA. Matemática que eu digo são as cadeiras de mestrado no IMPA, de 
matemática. Foi simultâneo meu estudo de matemática e de engenharia. 
 
E: E por que você escolheu seguir a carreira de matemático? 
MA: [2] Eu estava muito interessado em ciência e eu me interesso muito por física e por 
aplicações. Atualmente tenho me interessado até por aplicações em biologia. De fato, [3] 

acho que o IMPA é que contribuiu, em termos do momento, de ter se apresentado para mim 
como a melhor instituição que eu consegui achar no Rio de Janeiro. Então, realmente, [4] eu 
me apaixonei pelo IMPA, pela instituição. Então, a minha carreira tem muito a ver com esse 
interesse, quer dizer, com o que me era oferecido. Agora, [5] realmente a matemática 
também é maravilhosa, é uma coisa assim que tem uma dificuldade a cada momento. É 
difícil explicar, exceto pelo fato que realmente os cursos que eu estava fazendo aqui, cada 
vez mais me chamavam, me absorviam. 
 
E: Você falou que fez as cadeiras de mestrado paralelas com a graduação de 
Engenharia. E por que você escolheu vir fazer (as cadeiras de mestrado) aqui no 
IMPA? 
MA: Porque [6] os cursos daqui eram muito bons e inicialmente havia colegas meus que 
estavam fazendo Engenharia e também estavam fazendo cadeiras aqui. Esses colegas me 
incentivaram, assim, �Você está interessado em fazer um curso bom de matemática?� Então, 
quer dizer, foi mais pela indicação de amigos. E eram pessoas que eram também alunos 
muito bons. Então foi mais por causa disso, foi uma coisa bem, como se diz em inglês, word 
of mouth. E eu gostei. 
 
E: E você poderia me dizer como era sua rotina? 
MA: A rotina era uma loucura. A grande vantagem do IME é que era muito organizado. Você 
tinha que acordar muito cedo, pois as aulas começavam sete horas da manhã, mas tipo 
uma hora da tarde você já estava livre. Então você conseguia ter uma tarde inteira livre para 
fazer outras coisas, não precisava ficar indo e voltando, fazendo uma aula aqui, outra aula 
ali. Então o horário era muito estruturado, era todo dia de sete a uma, de sete as duas, três, 
mas você sabia que a certa hora você estaria livre e então era bem organizado. E, com isso, 
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eu tive realmente uma possibilidade de concentrar os cursos à tarde aqui no IMPA e de 
noite estudava... Era uma rotina bastante alucinante num certo sentido, quer dizer, correndo 
de um lado para o outro, mas passou muito rápido. Acho que valeu a pena, foram anos que 
eu tenho uma experiência, uma lembrança muito boa. Anos difíceis por várias razões, 
assim, de conjuntura... Mas foram anos que realmente me incentivaram muito, porque uma 
vez com esse ritmo, foi fácil o que veio depois, não foi tão difícil. 
 
E: Você poderia me falar sobre a sua dissertação? 
MA: Mestrado? 
 
E: É, de mestrado. 
MA: Isso foi parte de minha paixão pela física. Eu, logo no início, nos Cursos de Física que 
eu fiz, [7] quando eu me deparei com mecânica quântica, eu vi que eu tinha que aprender 
muita matemática para entender do que eles estavam falando. A gente fez um Curso de 
Física muito bom no IME, [8] mas era claro que ali eles não estavam contando a história toda 
porque a teoria requeria muito mais matemática. Então, parte dos cursos do IMPA que eu fiz 
eram todos voltados à área de Análise e à área de Equações Diferenciais Parciais. E eu dei 
uma sorte muito grande porque eu fiz equações diferencias com [...] e ele estava muito 
interessado, ainda está, em mecânica quântica. Ele tinha feito até uma tese de doutorado 
nisso, boa, sobre mecânica quântica, sobre física-matemática em mecânica quântica. 
Naquela época, o [...] deu um curso introdutório de mecânica quântica, �Métodos 
Matemáticos na Mecânica Quântica�, que até hoje eu sempre que preciso, eu dou uma 
olhada lá. E nesse curso eu essencialmente comecei a me animar para fazer tese com ele. 
Bom, [9] eu fiz a tese de mestrado, um problema muito bonitinho, muito prático de mecânica 
quântica, que envolveu uma teoria muito bonita. E realmente foi um trabalho que eu tenho 
um carinho especial, porque foi o primeiro trabalho meu em matemática, mas foi uma coisa 
que é um projeto não trivial e foi feito muito rapidamente, mas foi bastante produtivo, em 
alguns meses eu estava com ela pronta. Claro que envolveu uma preparação anterior muito 
grande, mas que foi uma coisa que até hoje eu tenho muito carinho e voltam assim de 
tempos em tempos. 
 
E: E você acha que teve algum matemático, ou alguns matemáticos, que o 
influenciaram? 
MA: Com certeza! Vários, muitos! Eu não acredito muito na história de... O pessoal em 
inglês tem a palavra role models. Eu não acredito muito na teoria de modelos, de seguir 
modelos. Mas, por outro lado, [10] eu acho que trabalhos matemáticos, pesquisa matemática, 
linhas de pesquisas... São coisas assim que são como... Interesses que a humanidade tem, 
ou correntes filosóficas, ou coisas assim. São coisas que se divulgam e muitas vezes pela 
força da personalidade de alguns indivíduos. Então não há dúvida que existe uma relação 
entre a personalidade de alguns indivíduos e as teorias que estão por trás. [11] Em termos 
práticos, os matemáticos que me influenciaram... com certeza o Manfredo me influenciou 
muito [...], o [orientador de mestrado] certamente me influenciou muito. Esses agora são 
colegas, mas foram professores meus aqui no IMPA. [12] Depois, quando eu fui para 
Berkeley, eu tive uma exposição muito grande a diversos matemáticos que também, em 
termos de resultados, de teorias e de livros, tiveram um impacto muito grande na minha 
carreira. Não sei se você está se referindo mais aos que eu conheci aqui ou em geral... 
 
E: Em geral mesmo. 
MA: [13] Já em Berkeley, o meu orientador [...] teve uma tremenda influência na escolha de 
temas que eu tive. O Kato, que foi professor também do [meu orientador de mestrado]... Os 
professores da minha época eram professores muito clássicos, o de equações diferenciais 
Parciais, Protter, Cordes e Dipermma... Eram professores que tinham assim um renome 
tremendo e foi fantástico eu estar em contato com eles. Tive muita sorte em pegar uma 
geração muito... muito pesada, e de professores e cursos muito... muito difíceis até, mas 
muito envolventes. 
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E: E por que, depois que você terminou o doutorado em Berkeley, você voltou para o 
IMPA?  
MA: Por que eu vim para o IMPA? Eu, num certo sentido, eu voltei para o IMPA... [14] Eu 
sempre quis voltar para o IMPA. Eu fiz pós-doutorado lá e havia diversas oportunidades, 
mas eu tinha um certo compromisso, eu sentia um compromisso dentro de mim de voltar 
para o IMPA. A escolha pelo IMPA foi realmente natural. Eu tinha saído para o pós-
doutorado, mas eu tinha trabalhado no IMPA como assistente de pesquisa durante um 
tempo e sempre tive a intenção de voltar. Então foi natural, eu nem cogitei outras 
possibilidades no Brasil porque a volta estava bem definida em relação a voltar para o IMPA. 
 
E: Depois que você voltou para o IMPA, você começou a orientar. Como é a sua 
relação com seus ex-orientandos? 
MA: Eu acho bastante boa. É interessante porque eu acompanho a relação de diversos 
professores com alunos, e acompanho mesmo a minha relação com o professor de 
doutorado. E eu acho muito boa. Quer dizer, eu sou relativamente jovem, em relação, por 
exemplo, ao Manfredo. Então, eu tive três alunos de doutorado, estou no quarto agora. O 
quarto inclusive, ou a quarta, devo dizer, é do Espírito Santo também. A minha relação com 
meus ex-orientandos é boa, o [...] ficou realmente muito meu amigo. [15] Existem alguns 
professores que têm uma certa relação de competitividade com os alunos. Eu, realmente, eu 
prefiro acreditar que, no meu caso, não houve esse tipo de coisa, que realmente foi um 
trabalho em conjunto, muito em conjunto, tanto que nós publicamos juntos os trabalhos 
principais, o trabalho principal. E são coisas que eu acho que foram mutuamente 
engrandecedoras. 
 
E: E você mantém contato com o [...]? 
MA: Eu mantenho sim, na medida do possível eu mantenho. Quando o e-mail dele 
funciona... Eu acredito que eu escreva mais para ele do que ele de volta, porque nem 
sempre o e-mail dele está funcionando... Já aconteceu muito. Quer dizer, no que for 
possível, eu tento incentivá-lo. Em relação à [...] eu também tenho mantido um certo contato, 
talvez nem tanto porque ela fez mestrado comigo, não fez o doutorado, é uma relação mais 
curta, mas eu a conheço bem, de vez em quando, ela aparece aí. E [16] eu acho que o 
importante seria agora que os alunos de meus ex-alunos até contribuíssem no sentido de 
mandar alunos e investir nesse laço, isso é uma coisa importante. A criação de uma escola 
científica envolve laços e envolve esse processo de receber e dar. Quer dizer, você recebe 
aluno, você manda aluno, você manda pesquisadores. Isso é uma coisa que no Brasil é 
bastante recente, mas que tem uma tradição muito grande na Europa, nos Estados Unidos. 
Se você olhar historicamente essa �árvore genealógica� de pesquisa, você vai ver o quanto 
houve de intercâmbio, e muitas vezes nomes assim muito famosos da matemática foram 
alunos de outros nomes muito famosos e quer dizer, tinha francês indo para a Alemanha, 
alemão indo para a França, quer dizer, tinha muito intercâmbio apesar de toda aquela, 
aqueles problemas, guerras, problemas políticos entre países. A Europa teve muitas guerras 
e, mesmo assim, os caras tiveram um intercâmbio tremendo... 
 
E: Os cursos aqui do IMPA, tanto de mestrado quanto de doutorado, têm um 
reconhecimento muito grande. Para você, a que se deve isso? 
MA: [17] Eu diria que se deve ao renome que os trabalhos das pessoas que estão aqui 
tiveram dentro do contexto mundial, especialmente na área de sistemas dinâmicos, mas não 
somente em sistemas dinâmicos, em geometria, em análise... Agora, está se movendo uma 
nova geração de matemática aplicada e também já está começando a ter um certo renome, 
não tão grande quanto os das gerações anteriores. [18] Em relação ao renome, acho que o 
renome dos cursos do IMPA se deve principalmente ao fato que os pesquisadores que 
estavam aqui desde o início eles tiveram trabalhos muito importantes e muito intercâmbio 
com o exterior. Foi realmente um fenômeno novo na matemática brasileira que até os anos 
50, 60, existia muito pouco intercâmbio, poucas visitas. Depois dos anos 50 por diversos 
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fatores: facilidade de transporte, facilidade de viagens, fundos e tudo mais... CNPq, a 
presença do CNPq, que começou a atuar custeando, porque essas coisas são caras, o 
custo deles é pesado, apesar de que não custa tanto quanto um equipamento de física, mas 
essas viagens, intercâmbio, custam também. [19] Então CNPq e diversos órgãos de fomento 
começaram a custear e ajudar e houve muito intercâmbio. Então tudo isso cresceu e, como 
eu estava dizendo, a matemática pura... [20] centrou-se inicialmente em torno da matemática 
pura, teve a ver com o momento inclusive da história da matemática, no qual a matemática 
estava muito centrada em torno da matemática pura e com isso o Brasil teve nomes muito 
relevantes na ciência, nas ciências matemáticas, e isso certamente contribuiu para um 
centro no Rio, que é o IMPA, que teve assim uma tremenda influência no Brasil e na 
América Latina toda. Inclusive eu vejo assim, conversando com as pessoas, que está claro, 
mesmo para pessoas da Europa, Estados Unidos, [21] internacionalmente o IMPA é um 
centro de renome mundial. Isso foi um fenômeno que aconteceu nos últimos 50 anos. Eu 
gostaria de crer que isso só vai aumentar nos próximos anos, mas cabe à política do País 
como um todo garantir se isso vai continuar, porque não é fácil você manter um centro, 
especialmente com o fato que as ciências, especialmente a matemática e tecnologias, estão 
crescendo exponencialmente, então você tem que de alguma forma de aumentar o suporte 
financeiro dessas ciências.  
 
E: E como você compararia o IMPA com outros cursos de pós-graduação em relação 
ao número de egressos? Você acha que o número de pessoas formadas está sendo 
suficiente para atender à situação atual ou você acha que forma menos que os 
outros? 
MA: Eu não tenho os dados precisos para te responder, eu teria que dar uma olhada, fazer 
uma pesquisa. Eu diria que o IMPA sempre centrou em torno de qualidade, a gente sempre 
optou por qualidade ao contrário de quantidade. Agora, mesmo em quantidade, a minha 
impressão é que o IMPA certamente tem uma quantidade bastante grande de egressos. É 
difícil comparar com outros centros, porque, mesmo que você compare assim com a 
Universidade de São Paulo, USP, UNICAMP... Ao que eu saiba, o número de formandos 
todo ano não é tão grande quanto o do IMPA. [22] Agora note que o IMPA se concentra em 
matemática, o IMPA tem como atividade-fim pesquisa e desenvolvimento de ciência, quer 
dizer, [23] o ensino é uma atividade importante, mas o ensino é uma parte colocada dentro do 
contexto de pesquisa, pelo menos na minha visão e, nesse contexto, quer dizer, o papel das 
universidades é diferente. Então a resposta é que eu acho que o IMPA está com os seus 
números essencialmente corretos. Claro que seria bom ter mais alunos e formar mais gente, 
mas tem que se notar também que o mercado tem que absorver isso, e certamente há 
necessidade no Brasil de mais mestres e mais doutores, isso aí não há dúvida nenhuma. Se 
você olhar a composição da maior parte das universidades, especialmente no interior, a 
quantidade de mestres e doutores é relativamente pequena para o número de alunos, logo, 
tem uma demanda muito grande, mas, por outro lado, não existem vagas suficientes para 
absorver muito mais do que o sistema está viabilizando. Ao que eu saiba. Isso aí eu estou 
conversando com você com os dados, com a impressão que eu tenho. Eu não tenho esses 
dados muito precisos. Mas a minha impressão geral é que o problema reside na abertura de 
mais vagas nas universidades de forma a aumentar o número de posições e, 
conseqüentemente, de pesquisadores, de cientistas e de matemáticos, mas isso é tudo 
função de um investimento maior no sistema universitário. 
 
E: Você falou que vocês procuram trabalhar com seus alunos o ensino dentro de uma 
visão maior de pesquisa. Quando vocês estão trabalhando com os seus alunos, vocês 
têm a preocupação de preparar esses alunos para o ensino, porque, mesmo que eles 
façam pesquisa, eles vão ter que dar aula. Vocês têm esse tipo de preocupação? 
MA: Eu diria que existe essa preocupação, mas as dificuldades na pesquisa são tão 
grandes que... Eu acredito que, pelo menos assim, com os alunos que eu tive contato... Isso 
depende de pessoa para pessoa também, no sentido que depende do aluno que você está 
trabalhando. Eu talvez tenha sido muito feliz porque [24] todos alunos que eu tive tinham uma 
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excelente vocação como ensinantes, como professores, então eles não tinham 
absolutamente nenhuma dificuldade de se expressar, de dar uma boa aula, de dar uma boa 
apresentação. Nesse sentido, no meu caso, a preocupação foi mínima porque, quer dizer, o 
que eu tinha que me preocupar mais era com a formação deles como pesquisadores, mas 
eu realmente dei muita sorte. Agora, certamente, se eu visse que o aluno tinha dificuldade 
de expressão, tinha dificuldade de... eu certamente ia tomar as medidas para fazer com que 
ele se adequasse também a essa parte. Eu acredito que [25] você pode ser um bom 
pesquisador e não necessariamente um bom expositor. Isso eu já vi, isso é fácil de você ver. 
[26] Mas eu acredito que, sem ser um bom expositor, você perde uma boa parte do que você 
faz porque as pessoas não entendem, você não consegue comunicar. [27] Eu já tive 
colaboradores que tinham dificuldades de exposição e com isso eu tive que batalhar muito 
em cima disso com eles para que os nossos trabalhos fossem claros, objetivos e também as 
apresentações dele fossem boas. Então [28] essa história de ensino é muito importante, mas 
eu acho que mais do que somente ensino está a clareza do conteúdo que você está 
expressando e essa clareza vem quase como um corolário de um bom pensamento 
matemático. Então, essas coisas estão inter-relacionadas. 
 
E: Você poderia me falar sobre a matemática? 
MA: Falar sobre a matemática em que sentido? 
 
E: O que a matemática representa para você? 
MA: O que a matemática representa para mim? Olha, existem várias correntes, eu poderia 
falar coisas em diversas... Eu mesmo, de tempos em tempos, eu olho um pouco diferente 
essas coisas. [29] Eu acho que fundamentalmente ela [matemática] é uma parte integrante, 
fundamental, do pensamento científico que se desenvolveu nos últimos dois mil anos ou 
mais e, num certo sentido, ela é uma ciência antiqüíssima. Tem, assim, influência e peso em 
quase todas as outras ciências que você pode pensar, se não em todas as ciências. Não 
vou generalizar muito porque é perigoso, e com matemática a gente não deve tentar fazer 
generalizações em coisas não tão claras. Mas [30] o ponto é o seguinte: nas ciências físicas, 
biológicas, nas engenharias, o aspecto do raciocínio matemático se tornou fundamental. 
Cada vez mais a gente vê assim o processo de biólogos e engenheiros trabalhando 
superperto de matemáticos. Houve, no século XIX, início do século XX uma tremenda 
tendência à formalização da matemática. Alguns aspectos dessa formalização foram muito 
bons, mas o que eu vejo no final do século XX e nesse iniciozinho desse novo milênio é que 
[31] a matemática se tornou novamente uma ciência que permeia tudo o que tem de novo, de 
fundamental, tipo Projeto Genoma, tipo astronomia, astrofísica... Eu tenho muitos colegas, 
amigos que são de outras áreas e converso muito com eles e vejo que eles têm problemas 
que são fundamentalmente problemas matemáticos. Eu não tenho, assim, infinita energia, 
mas se tivesse energia infinita eu certamente estaria colaborando com essas pessoas 
porque, novamente, há uma tremenda necessidade de matemática. [32] Com o advento de 
computação, de computadores, de internet, novamente a matemática se tornou 
fundamental. [33] Toda essa parte de transmissão de dados, de telecomunicações, de 
telemática, coisas assim, tem uma necessidade tremenda e trazem problemas matemáticos 
muito grandes. [34] Um aspecto que eu acho fundamental na matemática, e que muitas vezes 
as pessoas não notam, é que a matemática serve para resolver problemas, mas muitas 
vezes os problemas geram questões matemáticas que, por sua vez, vão gerar novos 
problemas de aplicações. Então, [35] tem todo um dar e receber nesse processo de interação 
da matemática com as outras ciências. Houve uma certa compartimentalização nos últimos 
anos em relação a centralizar matemáticos, físicos e químicos, biólogos, mas eu acho que 
isso novamente está deixando de existir porque, [36] com a necessidade de interação, os 
matemáticos têm sido chamados a trabalhar junto com biólogos, químicos. Então, [37] 
novamente a matemática está central em todo o pensamento moderno e tanto do ponto de 
vista de aplicação quanto do ponto de vista filosófico. Você tem filósofos como Bertrand 
Russell, outros que desenvolveram uma tremenda parte da filosofia moderna com uma 
clareza que só poderia ter vindo da matemática.  
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E: Então para você que a matemática seria produzida socialmente? 
MA: [38] Ah! Com certeza socialmente. Evidentemente que ela depende de certos expoentes, 
mas certamente tem o fator social e o fator de interação aí que sem ele não teríamos 
chegado a ponto nenhum. 
 
E: Como é que você consegue perceber que uma pessoa gosta de matemática? 
MA: Eu percebo da seguinte forma: [39] quando a pessoa tenta resolver um problema 
durante horas a fio. [40] Eu acho que a vontade de resolver problemas, a disponibilidade de 
você pegar um problema difícil, ficar horas a fio em cima dele até você resolver o problema 
e dar alguma solução para ele é uma das principais maneiras de indicar para mim que tem 
uma mente ali que gosta de matemática. [41] Têm outros aspectos que me indicam: raciocínio 
objetivo, clareza de pensamento, raciocínio geométrico, mas eu acho que a capacidade de 
resolver problemas é o fundamental, acho que é isso que determina quem vai seguir uma 
carreira matemática, quem realmente gosta de matemática e quem não gosta. 
 
E: E como você percebe que a pessoa está aprendendo? 
MA: [42] O aprendizado de matemática é uma coisa que nunca termina, então, realmente, 
isso eu não sei te responder diretamente. Quer dizer, eu posso te dizer quando uma pessoa 
aprendeu uma certa matéria, uma certa disciplina. Isso eu posso te dizer relativamente 
objetivamente: [43] quando uma pessoa consegue responder perguntas e formular perguntas 
importantes dentro daquela disciplina. Agora o aprendizado de matemática é uma coisa tão 
ampla, em tantas direções, que é difícil você julgar. [44] Essencialmente é a capacidade de 
resolver e formular perguntas. Acho que formular perguntas é fundamental. Essa 
capacidade de você dizer �Ah! Por que isso acontece? Por que isso implica naquilo? Será 
que se eu tirar uma hipótese, colocar uma hipótese, isso ainda vai ser verdade?� Esse tipo 
de coisa. E coisas relevantes. [45] Relevância também é uma coisa que determina que a 
pessoa está aprendendo. Agora, certas disciplinas você passa muito tempo até você 
entender a relevância dela e quais são as perguntas importantes naquela matéria. 
 
E: E como é o processo de orientação com seus alunos? Como você orienta, como 
você trabalha com eles? Você acaba tendo que dar aula para eles? Como é a sua 
aula? 
MA: Eu tipicamente começo ao contrário. Começa eles fazendo cursos comigo, e acho que 
isso é verdade com quase todos os outros professores. Os alunos antes de escolherem os 
orientadores têm algum contato com ele. 
 
E: São os alunos que escolhem? 
MA: Tipicamente são os alunos que escolhem. Em nível de doutorado com certeza, [46] em 
nível de mestrado, existe uma tradição aqui, existe um orientador acadêmico, mas, assim 
que o aluno quiser, ou estiver perto de fazer a dissertação, o caminho é buscar um 
orientador que aceite orientá-lo, mas a busca é feita pelo aluno. Bom, aí nesse contexto, o 
que acontece tipicamente, os alunos fazem um curso, assistem um curso com um professor 
e, conseqüentemente, já estudaram com ele alguma coisa. Agora, você me perguntou 
sobre... 
 
E: Como é seu processo de orientação? 
MA: [47] Tem várias fases. Tem a fase de preparação do aluno para estudar um problema e 
tem a fase de colocar o aluno defronte ao problema. E finalmente tem a fase de escrever e 
formular resultados em cima daquele problema. Então, tem essas três fases. [48] A coisa tem 
que ser sempre feita em torno, pelo menos na minha visão, de formular e solucionar algum 
problema. O processo de preparação é muito geral, inclusive começa no momento em que o 
aluno começa a fazer cursos aqui. [49] Já o processo de selecionar um problema ou 
selecionar uma temática é um processo que tem a ver com os problemas que eu posso 
oferecer, com as perguntas, com as coisas em que estou interessado. Poderia acontecer, 
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mas nunca aconteceu comigo, que um aluno chegasse para mim e dissesse: �Ah! Estou 
interessado no seguinte problema...� e ele colocasse um problema. Talvez eu, se fosse uma 
coisa interessante para mim, eu até topasse; mas tipicamente é diferente, eu coloco um 
conjunto de problemas, de temas, à medida que o aluno vai estudando mais sobre o 
assunto, vai entendendo mais, aí aparecem problemas bem específicos que, se resolvidos, 
levam a uma tese, uma dissertação. Bom, mas esse processo, essa segunda fase do 
problema é uma fase um pouco caótica. Às vezes, nem sempre o primeiro problema que 
você pega é um problema factível, então você tem que mudar um pouco, tem que se 
adequar, às vezes ou o problema é simples demais ou é difícil demais. Então às vezes, no 
caminho, você acha coisas muito mais interessantes, então isso é um período bastante 
caótico, é um período que é difícil para todo mundo, que é um momento em que o aluno 
começa a aprender a nadar sozinho. Isso faz parte necessariamente do aprendizado de 
matemática. Saber que seu orientador está por perto, mas começar a nadar por si só. E 
finalmente o terceiro momento é o momento em que, uma vez que está resolvida a parte 
básica do problema, é escrever. E não é fácil, porque muitas vezes se leva tempo, às vezes 
até correções e tudo mais, então esse processo também é um processo complicado, mas 
esse processo é mais standard, pelo menos na minha visão; uma vez que está com 
resultados, a parte de produção de um trabalho é uma parte que torna a ciência bem 
tradicional. [50] Agora, é uma arte, é uma coisa que se aprende a cada dia e eu vejo à 
medida que eu vou tendo outros colaboradores, eu vejo como é diferente, como existem 
diversas maneiras de atacar esse problema, de escrever um trabalho, então é uma coisa 
interessante. 
 
E: Qual foi a última disciplina que você deu? 
MA: Eu tive um ano de pós-doutorado agora, sabático e as últimas disciplinas que lecionei 
foram álgebra linear e métodos computacionais para os alunos de matemática financeira, 
que é um curso novo que a gente tem aqui no IMPA. Eu ensinei também introdução aos 
problemas inversos, isso é, no curso de doutorado, para alunos avançados, e no verão eu 
havia ensinado, no verão de 2001, eu havia ensinado introdução aos métodos 
computacionais, se não me falha a memória. Essencialmente é parte de um Curso de 
Iniciação Científica sobre métodos computacionais, métodos numéricos, coisas ligadas ao 
computador. Bom, foram essas as últimas disciplinas que eu ensinei. 
 
E: E em geral, como era a abordagem que você fazia nessas disciplinas? Você acha 
que é parecido com o que você acabou de me falar, nessa linha de resolver 
problemas? 
MA: Bem, você tinha me perguntado em relação ao doutorado. Em relação a um curso é um 
pouco diferente porque você tem um programa que é preciso cumprir. [51] Mas o meu 
enfoque de matemática é um enfoque sempre com base na resolução de problemas. [52] 
Acho que é a formulação e a resolução de problemas importantes que levam à 
compreensão de uma matéria. Isso é fundamental na maneira em que eu ensino. Você 
colocar qual é o problema que você está tentando resolver, porque você está fazendo, e as 
técnicas que você desenvolve para resolvê-los. Bom, em termos dos cursos que eu dei, eu 
acho que eu segui bastante esse tipo de enfoque. Num curso de iniciação científica é um 
pouco mais complicado porque o grupo é muito heterogêneo, são alunos de diversos 
lugares do Brasil, formações muito diferentes, então você tem que primeiro dar uma certa 
linguagem comum para eles e ensinar também o básico. Soma-se a isso o fato que é um 
curso de dois meses, então isso consome bastante tempo. [53] Já num curso mais longo, o 
meu enfoque é esse de resolução de problemas, muito mais do que desenvolver teoria 
numa forma mais abstrata que ela tem. 
 
E: E esse seu modo de ensinar, você como professor. Você acha que aprendeu isso 
quando, com quem? 
MA: [54] Eu acho que realmente isso eu devo muito ao meu orientador de doutorado. O meu 
orientador de doutorado, eu tinha outros colegas até que comentavam isso muito comigo, é 
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um cara, que é o [...], que se especializa em resolver problemas difíceis, independente do 
que precisa estudar para resolvê-los. Quer dizer ele usa técnicas se for necessário de 
geometria algébrica, se for necessário de equações diferenciais parciais, se for necessário 
de análise, se precisar usar essas técnicas ele vai pegar um livro, vai estudar o livro até ter 
condições de atacar o problema; então quer dizer, [55] ele [orientador de doutorado] é muito 
mais uma pessoa que resolve problemas do que uma pessoa que desenvolve teorias, mas é 
um enfoque que me influenciou bastante. 
 
E: A respeito da situação da matemática, em termos de graduação. Eu não sei se você 
tem acompanhado, o MEC está lançando Diretrizes Curriculares para, digamos assim, 
orientar as licenciaturas... Você tem acompanhado essas mudanças? 
MA: Muito pouco. Eu voltei para o Brasil há mais ou menos duas semanas atrás, então eu 
acompanhei pouco o que aconteceu no último ano. Agora, claro que eu me preocupo muito 
com essas coisas porque, primeiro, pelo efeito que tem na sociedade como um todo, 
segundo pelo efeito que tem no ensino avançado e na pesquisa matemática e científica em 
geral. Não sei, se você tiver uma pergunta mais específica. 
 
E: É que o MEC colocou nas diretrizes um determinado perfil para ser formar o 
bacharel e o licenciado. O licenciado, eles colocam que deve ter uma base matemática 
e também conhecer as metodologias, já o bacharel tem que ter isso que você acabou 
colocando, desenvolver habilidades para resolução de problemas, coisas desse tipo. 
Mas o que eu queria era saber como você estava acompanhando isso. 
MA: É, infelizmente, eu não pude acompanhar muito no último ano, nos últimos doze 
meses. Eu acho que tem aspectos importantes aí. [56] Eu diria que tem um aspecto que é 
fundamental que é a valorização do ensino da matemática como um todo e valorização da 
matemática como uma ciência. Uma coisa curiosa que acontece, e eu vou falar isso não no 
contexto brasileiro, mas num contexto geral: várias vezes eu já encontrei pessoas que, tanto 
matemáticos quanto não matemáticos, que, quando eu digo que sou matemático, 
imediatamente eles dizem: �Ih! Isso é minha pior disciplina!�, �Eu odeio matemática!�, �Eu 
quase abandonei tudo por causa da matemática!�. E têm vários matemáticos que confirmam 
isso e dizem: �em geral, quando eu digo que sou matemático, a próxima frase é �eu odeio 
matemática� e acabam a conversa ali, foi a última coisa que ouvi dessa pessoa�. [57] E, 
realmente, tem uma certa coisa, porque matemática é uma coisa que está sempre 
associada a dificuldades, a problemas, a sofrimento, a coisas chatas porque são tediosas, 
aulas chatas. Eu acho que [58] eu me concentraria mais num aspecto que tem sido muito 
divulgado nos Estados Unidos, que é a beleza da matemática como uma arte, como uma 
ciência e também da aplicabilidade da matemática e de motivar as novas gerações, novos 
estudantes a gostar da matemática. Acho que é isso, é por aí o caminho. [59] Essa motivação 
ela tem que ser feita melhorando a qualidade do pessoal que está ensinando nos primeiros 
momentos a matemática para os alunos. Eu acho que se você começa motivando, [60] e isso 
infelizmente é uma coisa que não é só um problema brasileiro, é um problema mundial 
porque isso já aconteceu na Itália, nos Estados Unidos. Conversei com professores, com 
pessoas inteligentes, bem-educadas, com uma visão boa de mundo, uma visão abrangente 
e imediatamente diziam: �odeio matemática�, �não entendia nada de matemática�. Então tem 
um problema de comunicabilidade aí. Eu acho que isso é um fator fundamental. Eu não 
posso dizer muito mais sobre distinção em nível de bacharel, de licenciatura, porque é um 
debate que está muito mais dentro da universidade. Eu acho que isso está muito mais, cabe 
muito mais a vocês da universidade decidirem que tipo de definição tem que ser adotada. [61] 
Acho que o meu trabalho é formar os professores que vão dar aula nas universidades. [62] Eu 
não acredito que deve existir diferença na formação de um professor que vai dar aula num 
Curso de Matemática para o bacharel, para o licenciado tem que ser muito diferente. Acho 
que os cursos sim, talvez tenham que ser diferentes dentro do contexto, mas a formação do 
professor universitário, ele é um professor universitário e ponto, acabou. A especialização 
dele vai depender da área que ele se interessou. Se ele se interessa pelo ensino de 
matemática, talvez seja mais apropriado ir para certos cursos; se ele se interessa por 
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pesquisa pura, ele está mais voltado para outro; se ele interessa por matemática aplicada, 
para engenharia, essas coisas tem a ver. Mas não se deve fazer assim tanta distinção em 
nível de uma instituição de pesquisa. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O MATEMÁTICO BETA 
 
 
Entrevistadora: Eu estive olhando o seu currículo na plataforma Lattes e vi que você 
se formou em Engenharia Civil. Por que você decidiu abandonar a carreira de 
engenheiro? 
Matemático Beta: Bom, quando eu estava trabalhando em engenharia, eu dava umas aulas 
de física à noite e, numa certa altura, eu descobri que eu estava me divertindo muito mais 
nas aulas que eu estava dando do que durante o dia todinho na engenharia. Então eu acho 
que eu devia fazer aquela coisa que estava me dando mais prazer. Mas [1] eu estava 
interessado em física inicialmente, depois é que eu passei para matemática. 
 
E: Por que você escolheu matemática? 
MB: Na verdade eu não escolhi, eu fui escolhido praticamente. Eu estava em [...] nesse 
tempo trabalhando em engenharia, aí eu voltei para [...] onde eu tinha feito o Curso de 
Engenharia e procurei o professor de física, disse a ele que estava interessado. Ele me 
conhecia já tinha tempo... que eu estava interessado em fazer uma carreira de física. Ele 
disse: �olha, nós vamos indicar você para ir para o ITA...�, era uma instituição recente. Ele 
disse: �eu vou lhe indicar para uma posição lá no ITA�. Acontece que no ITA não tinha 
posição em física, só tinha posição em matemática; aí eu fiquei lá no ITA em matemática. 
Numa certa altura, eu estava notando que não dava para desenvolver as coisas lá dentro do 
ITA e havia se criado no [...] um instituto de física e matemática e havia dois professores 
portugueses que tinham um certo treinamento na praça. Eu voltei para o [...] e comecei a 
fazer seminário com esses professores. Numa certa altura, eu já estava tão... [2] No fundo eu 
comecei a aprender a matemática porque precisava para física, mas ainda não terminei. 
 
E: Você poderia falar para mim um pouco sobre a sua tese? 
MB: Lá nos Estados Unidos? É meio técnico, era um problema que estava... Você fez o 
quê? Qual é a sua área? 
 
E: Eu fiz Curso de Matemática. 
MB: Matemática. Era um trabalho que estava... Era um problema, ao invés de verificar... Se 
você tem uma variedade riemanniana que é dada como uma superfície grande, uma 
superfície fora do espaço, até tem uma variedade em que a esfera tem curvatura igual a um. 
Você pega uma cuja curvatura esteja próxima à curvatura da esfera; havia uma certa 
esperança de que se ela estivesse bastante próxima, ela fosse topologicamente a mesma 
coisa que a esfera. E esse era um problema que tenha sido resolvido afirmativamente e 
então se teve a idéia de dizer: �agora vamos fazer outras comparações, pegar um outro 
espaço, que tenha a curvatura de um certo tipo, pegar uma variedade, dar uma idéia de 
como ela deve ser próxima daquela curvatura e vê se ela é topologicamente aquela, que é 
correspondente�. Abordei e resolvi não totalmente, parcialmente. E foi mais ou menos assim. 
Foi uma sorte minha porque, nessa altura, estavam visitando Berkeley dois matemáticos, 
Marcelo Berger e Willian Cligenberg, que eram especialistas nessa área. Então eu conversei 
muito com eles e a tese saiu bem rápido. Fui bastante rápido, eu fui para Berkeley em 
outubro de [...], quando deu janeiro de [...] eu estava terminando. Foi rápido, mas foi sorte. 
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E: Você acha que, para resolver um problema de matemática, às vezes a gente precisa 
de sorte? 
MB: Não, não. [3] É preciso um pouco de dedicação. Quer dizer, todo mundo, dado bastante 
tempo, pode fazer um trabalho de pesquisa. Quer dizer, [4] com um treino adequado. Você 
tem que entrar no sistema que lhe dê um treino adequado para aquilo e, depois de um certo 
tempo, você com aquele treino também pega um problema e, se tiver bastante treino e 
orientação, você faz. Não é um negócio assim que precisa... Nem depende de sorte, não. 
Claro, você quando vai, tenta um, tem que tentar vários. Mesmo o próprio matemático em 
trabalho de pesquisa. [5] O meu orientador dizia que, de cada problema que um matemático 
bem-sucedido tenta, ele tenta dez, para acertar um. [6] Inclusive aqui, para fazer pesquisa, 
uma condição essencial é saber aceitar os fracassos. A gente vai tentar dez coisas e uma 
sai, as outras se perdem. Mas é assim mesmo. 
 
E: Muitas vezes a gente fica preocupado quando não consegue fazer alguma coisa. 
MB: Olha, faz, se tentar bastante, faz. [7] Pesquisa é uma questão que requer dedicação e 
um certo ambiente onde aquilo seja natural. [8] Você estar às vezes numa universidade onde 
existe muita insegurança, greves, conversas sobre salários, aquilo não é um ambiente 
natural para pesquisa. [9] Você estar num ambiente assim como o IMPA, é um ambiente 
muito mais natural para fazer pesquisa. Então, não é uma coisa impossível; praticando 
bastante você consegue. 
 
E: Você acha que teve algum matemático, ou alguns, que o influenciaram?  
MB: Sim, tiveram vários, vários matemáticos. [10] Na verdade, cada matemático carrega um 
monte de influências. [11] Um deles era o Hoffman, que era um matemático suíço que eu 
nunca cheguei a conhecer pessoalmente, mas que a influência dele foi muito grande porque 
os primeiros artigos que eu li, isolado lá no [...] ainda. Eu estava aprendendo alemão e tinha 
uma revista que tinha vários artigos de matemática em alemão e comecei a ler e descobri 
que estava entendendo não só o alemão, mas a matemática também. Aí fiquei surpreso, 
achei aquilo muito interessante [12] e comprei para mim todos os artigos do Hoffman, quase 
todos eu entendia. Essa foi uma minha primeira influência forte e, de certa forma, a gente 
carrega várias influências. Depois veio o meu orientador que era o [...], que é realmente uma 
pessoa extraordinária. Está vivo ainda, tem noventa anos, está numa cadeira de rodas, mas 
está ainda com uma mente muito lúcida e ainda razoavelmente ativo. Não com a mesma 
energia que ele tinha, mas trabalhando com várias pessoas mais jovens e dando orientação 
da maneira que sai trabalho desse grupo. Então esses dois... Têm vários outros... Mas 
esses dois, eu diria que foram os dois mais fortes. 
 
E: Você acha que precisa ter algum gosto ou jeito para ser matemático? 
MB: [13] Não existe uma receita muito clara do que é preciso para ser um matemático. Têm 
pessoas que são excelentes alunos e que, se a gente chamar de matemático aquela pessoa 
que faz pesquisa, que constrói a matemática, nem sempre os melhores alunos são as 
pessoas que fazem pesquisa. Depois, se a gente soubesse falar a receita, seria ótimo, 
pegava e fazia. A gente não sabe a receita. [14] Agora certamente existem algumas 
qualidades que a gente nota em matemática, que a gente conhece. Uma é essa dedicação 
que eu te falei; outra é uma certa tenacidade, assim, você ser cabeça dura. [15] A matemática 
é um negócio muito novo. Quando você vai fazer um teorema, você não sabe para onde ir, 
está perdido. Então você tem que ter uma certa crença naquilo que você acredita, porque, 
antes de você demonstrar o teorema, você tem que enunciá-lo. Se você não souber 
enunciar, você não sabe fazer ele. [16] Então você tem que acreditar que aquilo é verdade e 
lutar tremendamente por aquilo. E [17] é uma luta muita isolada, é uma luta muito sozinha. 
Então, algumas qualidades são essenciais para isso: a pessoa ser capaz de lutar, 
solitariamente, ter tenacidade, ter dedicação, mas felizmente isso tudo não basta. Têm 
pessoas que têm isso e não faz valer nada. 
 
 



 173

E: Você acha que precisa ter talento? 
MB: [18] Provavelmente um pouco. Se a gente não tiver um pouco de talento, a gente não 
aparenta. Mas não precisa ter aquele �brilho�, não. Não é o brilho que é importante. Um certo 
talento, a habilidade de descobrir, acreditar, sentir que aquela coisa nova... Você tem até 
que decidir qual é o caminho que você vai seguir, um certo faro... Isso é o que eu digo, eu 
não tenho a receita, não tenho a receita. 
 
E: Eu queria que você falasse para mim um pouco sobre matemática. O que é a 
matemática para você? O que ela representa?  
MB: [19] Uma forma de arte. A matemática ultimamente anda muito ligada à ciência, à 
tecnologia, mas é um acidente. [20] A matemática existe há mais de dois mil anos, quer dizer, 
se a gente for chamar de matemática aquela que começou junto aos gregos; ainda tem mais 
lá atrás. Mas vamos chamar matemática aquela que começou com esse método, o método 
de demonstração. Então isso existe há mais de dois mil anos, e mesmo que a ciência caia... 
Pode, porque pode ter um momento em que a ciência entre em descrédito. [21] A matemática 
é muito mais ligada à natureza humana do que a ciência. Repare o quanto demorou em 
aparecer a ciência, ela foi aparecer praticamente em Galileu, a ciência como a gente 
conhece hoje. Eu acho que a matemática já vinha há muito tempo. E a maior parte da 
matemática... Eles têm assim, [22] uma parte importante que é a beleza; fazer matemática é 
como fazer poesia, fazer música. É procurar padrões, procurar arrumações e talvez talento 
para isso é que seja o necessário. É a capacidade de descobrir um padrão, onde 
aparentemente não tem nada, está tudo desorganizado, você vê a organização. Então, [23] 
para isso ela é muito mais arte, eu diria, do que a ciência. Muito mais por causa desse 
caráter isolado, esse caráter de aplicação pessoal. [24] Porque tem matemática aplicada 
também, mas a matemática pura, já a matemática que é feita sem nenhum compromisso 
com aplicação, essa é mais arte com certeza. 
 
E: Você acha que a matemática é produzida individualmente ou existe também essa 
questão social? 
MB: [25] Embora ela seja produzida individualmente, cada vez mais matemático trabalha em 
conjunto, dois, três matemáticos para cada trabalho. Mas sempre tem um que é aquele que 
puxou aquela idéia para os outros colaborarem. Em matemática aplicada, cada vez mais 
aparecem equipes trabalhando em conjunto, grupos. [26] Mas a idéia, o fio condutor da 
matemática, esse é individual. Os grandes nomes da matemática, eles foram individuais, A 
matemática tem muito mais do que qualquer outro curso que eu conheço. Na música 
também tem isso, esses grandes nomes, tem um negócio que marca. A partir dali a coisas 
tomam outro caminho e na matemática tem muito isso. Então, [27] esses grandes nomes são 
geralmente pessoas solitárias. Uns não têm nenhum aluno, são solitários mesmo; outros 
têm muitos alunos... [28] Mas o trabalho em si é feito na hora de fazer a barba, na calada da 
noite, isolado, andando na rua, passeando na praia aparece uma idéia... Tem muito dessas 
coisas assim. Enquanto que em certas outras ciências, você tem que ir para o laboratório, 
não tem jeito! [...] [29] Matemática não precisa de um laboratório, só precisa de uma 
biblioteca, lápis, papel e alguns amigos que queiram ouvir as minhas loucuras, alguns 
alunos para conversar. 
 
E: Você falou que às vezes o matemático está fazendo a barba e aparece uma idéia. 
Como é que aconteceram os seus achados? 
MB: Olha, não dá para a gente saber. Eu gosto muito de andar, então às vezes eu estou 
andando, aí aparece uma idéia e eu não consigo sair dela. Eu fico andando e trabalhando 
aquela idéia na cabeça. Às vezes a idéia aparece quando eu vou deitar. Então eu tenho que 
me levantar e escrever qualquer coisa e deixar para o dia seguinte para pensar um pouco 
mais. Ou às vezes a gente está trabalhando, cansa, e aí então passa uns dias sem olhar 
para aquilo e de repente aparece uma idéia nova... Existe um matemático que fez um 
estudo de psicologia da invenção matemática... 
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E: Você lembra o nome dele? 
MB: Sei. Jacques Hadamard. Ele tem um livrinho... Quer dizer, ele entrevistou vários 
matemáticos e ele fazia essa pergunta: �Como é que você descobriu?� No fim, ele descobriu 
que não existe uma maneira de você descrever isso. Aparentemente, existem algumas 
coisas ruins. Ele toma o exemplo do Poincaré, que trabalhou duro num problema, cansou 
daquilo e foi para uma praia... Quando ele estava tomando um �bonde�, de repente aparece 
uma idéia toda arrumada na cabeça dele e aí ele começa a escrever... Mas ele só teve essa 
idéia depois que tinha pensado muito no assunto, então, o subconsciente, aparentemente, 
fica trabalhando sozinho... Mas olha, tudo isso, quer dizer, alguns podem ser assim e outros 
podem ser diferentes... O Hilbert sempre dizia para os alunos: �Na matemática, negócio de 
inspiração é dez por cento... Noventa por cento é de transpiração, inspiração é só dez por 
cento, você tem que trabalhar muito�. [30] Mas cada um tem seu jeito, cada um tem seu estilo. 
Como é que as coisas aparecem, a gente nunca conseguiu... É arte, é por isso que é arte, 
quer dizer, a maneira dela brotar varia com as pessoas. 
 
E: Você tinha comentado a respeito do ambiente para se fazer matemática; no caso, o 
IMPA tem esse ambiente. Você acha que esse foi um dos fatores que o motivaram a 
vir trabalhar no IMPA? 
MB: Ah! sim, definitivamente. Eu estava no [...] naquela altura, tentando aprender 
matemática, quando o Elon, [...] e que tinha ido fazer doutoramento em Chicago... Eu soube 
que ele tinha terminado o doutorado, então eu escrevi uma carta para ele, e a gente 
começou a se corresponder. Ele estava terminando o doutorado e ele vinha para o IMPA. 
Então, numa certa altura, a gente se encontrou no [...] e ele disse: �Por que você não vai 
passar um ano no IMPA?� Porque eu estava lá no [...] batendo com a cabeça e não sabia o 
que fazer. Aí ele: �Vai passar um tempo lá no IMPA�. Aí eu vim passar um ano aqui; eu digo 
que eu encontrei uma pessoa fundamental para a minha decisão. Eu encontrei, conversei 
com o Maurício Peixoto, um grande matemático brasileiro, estava fazendo o seu teorema 
mais importante. Eu e ele conversávamos muito com o Elon, [31] eu estava no gabinete 
vendo a conversa deles e eu vi a matemática nascer. Então essa coisa é que eu descobri. 
Depois de 57, tinha havido um Colóquio Brasileiro, o primeiro Colóquio Brasileiro de 
Matemática, depois outros vinte e tantos... E aí eu descobri que eu não sabia, porque eu 
estava no [...] e não sabia... Eu sabia vagamente o que poderia ser uma carreira de 
matemático, mas não estava claro para mim como. Lá nesse colóquio que eu descobri isso, 
que o meu colega tinha feito doutorado. [32] Mas foi no IMPA onde eu realmente tomei a 
decisão: �Não, eu quero fazer matemática, matemática é o que eu gosto�. Foi no ano de [...], 
eu vim para o IMPA fazer esse estágio, e numa certa altura, [33] eu dizia: �Não, eu quero 
fazer matemática e para fazer matemática eu tenho que fazer doutorado em uma boa 
universidade�. E então o Elon conhecia o [meu orientador] pessoalmente, a gente conversou 
e ele foi estar com o [meu orientador], mandou uma carta... O Maurício também conhecia o 
[meu orientador]. Então mandaram uma carta de recomendação, e o [meu orientador] me 
aceitou, um ilustre desconhecido. Ele me aceitou e ele estava em Chicago, eu ia para 
Chicago. Quando eu estava para ir para Chicago, ele mudou para Berkeley. Aí eu fui para 
Berkeley, eu fui para lá estudar com ele. Berkeley era um lugar muito mais agradável do que 
Chicago. Chicago era um lugar frio, gelado. Berkeley era e nesse tempo, [34] logo depois 
Berkeley se transformou assim numa Meca da matemática, porque tinha um grupo de 
pessoas que lutavam contra a guerra do Vietnã e eram bons matemáticos. [35] Quando eu fui 
fazer meu pós-doutorado, o IMPA tinha virado a Meca da matemática. Foi uma coisa muito 
boa eu ter feito doutorado lá. Mas depois, quando eu fui de novo, aí eu encontrei aquele 
ambiente extremamente atípico, um ambiente muito bonito. Quer dizer, tudo isso veio de eu 
ter passado no IMPA. [36] O IMPA foi fundamental, porque aí você descobre que fazer 
matemática é uma atividade natural; não uma atividade maluca e sim uma atividade de 
pessoas normais. Quem faz matemática vive daquilo. Trabalham naquilo, se dedicam, são 
capazes de ficar agarrados naquilo tempos e tempos, aquilo ali é natural. 
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E: Como é sua rotina atualmente? 
MB: Atualmente eu estou aposentado. Passei dos 70, me aposentaram, não tinha mais 
jeito... 
 
E: Eles o aposentaram? 
MB: Em [...] eu fiz uma cirurgia, a circulação da minha perna já não estava tão boa quanto 
era, então eu tenho que andar de manhã. De manhã eu ando, eu não venho ao IMPA, de 
manhã eu ando. [37] À tarde eu venho ao IMPA, praticamente todas as tardes. Às vezes, 
quando eu tenho alguma coisa para escrever, que eu quero me concentrar, eu fico em casa. 
Mas eu venho, ainda tenho alguns alunos meus que falam um pouco comigo... Terças e 
quintas têm uma moça que foi aluna minha, que a gente tem feito um trabalho juntos. Eu 
estou sempre encontrando gente. A minha rotina é no IMPA todas as tardes e de manhã 
andar e pensar. 
 
E: Como é sua relação com seus ex-alunos e seus ex-orientandos? 
MB: [38] Na verdade, é curioso, mas têm muitas pessoas que brigam com os ex-alunos ou, 
melhor dizendo, os alunos brigam com os orientadores. No fundo é uma relação pai e filho 
que às vezes tem que ter essa briga para poder ficar independente. Mas eu tive uma sorte 
tremenda, não tem nenhum aluno meu, realmente, com quem eu tenha brigado. 
 
E: Como é a sua relação com os seus ex-alunos lá de Vitória? 
MB: Bom, eu tenho muito contato com o Zayin, que foi aluno doutorado. Com os outros eu 
não tenho muito contato, nem com o [...], nem com o [...]. Porque o aluno do mestrado, [39] a 
tese de mestrado ainda não é a carteira de identidade. [40] A carteira de identidade de um 
matemático profissional é um trabalho de pesquisa, a tese. O mestrado não é um trabalho 
de pesquisa em matemática, a tese de mestrado ainda não dá isso. Eu sempre que vou a 
Vitória encontro com ele, converso com ele [Zayin], mas eu não tenho contato com eles, 
eles não vêm muito ao IMPA, enquanto que o Zayin vem muito aqui. Depois, o Zayin 
demorou muito para fazer o doutorado. 
 
E: Como foi o processo de orientação dele? 
MB: O Zayin foi um aluno muito bom, mas era cabeçudo que só uma mula. Não tem 
importância, pois o matemático às vezes é cabeçudo. Ele queria resolver uns problemas 
dificílimos e eu dizia: �Zayin, esse problema é muito difícil. Pega um problema mais razoável, 
porque você faz sua tese e depois que fizer sua tese, você volta para esse problema mais 
difícil�. Não tinha como ele ficar convencido disso, mas ele fazia muita coisa, ele dava 
seminários, escrevia coisas,... Teve uma vez que ele estava com um trabalho que poderia 
ter sido a tese, mas ele: �Não gostei, não quero não�. Afinal, ele fez um trabalho muito bom, 
[41] a tese dele é muito boa, foi publicada em uma revista excelente. E foi publicada assim, 
ele mandou e imediatamente foi publicada. Ele foi um aluno muito bom. Hoje ele está assim 
muito dedicado às olimpíadas. Eu, de vez em quando, dou uma �pancada� nele: �Você 
precisa também tratar de sua carreira, fazer mais pesquisas...� Porque ele publicou esse 
artigo e ele tem um monte de artigos que ele deixou na gaveta. [42] Na tese dele tinha dois 
artigos, esse que ele publicou e um que ele nunca publicou, continua sem publicar. �É até 
um absurdo isso que você está fazendo, está jogando fora o seu tempo�. Está bom, você 
quer se dedicar às olimpíadas, quer trabalhar, trabalha. Mas reserva uma parte do seu 
trabalho para sua carreira científica. Porque ele é um cara capaz de fazer uma carreira 
científica muito boa, o Zayin é muito bom. 
 
E: Ele foi meu professor várias vezes... 
MB: Ele é dedicado com os alunos, isso é ótimo. Ele, realmente, a relação dele com os 
alunos é de pai para filho. A Dayse, que estava aqui, a Dayse, quando falava que o Zayin 
vinha aqui, ela ia lá e procurava andar com Zayin, levava o Zayin para lá e para cá... �É 
papai que chegou...� É muito bom. Mas ele precisa disso aí, ele precisaria fazer mais na 
carreira dele, mas ele fez uma tese muito boa. 
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E: Vamos falar um pouco sobre o IMPA. Os cursos daqui do IMPA têm um 
reconhecimento tanto nacional como internacional. Para você, a que se deve esse 
reconhecimento? 
MB: Basicamente foi um grupo jovem que começou o IMPA, que teve altos e baixos. Numa 
certa altura, um grupo jovem, [43] teve dois matemáticos iniciais: foi o Maurício Peixoto e o 
Leopoldo Nachbin. Eram pessoas conhecidas internacionalmente. O IMPA começou a ter 
fama já a partir daí. [44] O Maurício Peixoto fez um trabalho muito importante e o Leopoldo 
Nachbin fez uns trabalhos importantes também, publicados em boas revistas. [45] Mas aí 
pelos 1970, saíram vários matemáticos brasileiros para o exterior e alguns voltaram para o 
IMPA e criaram um programa de doutorado no IMPA com a seguinte finalidade: fazer 
pesquisa matemática no Brasil, pois não se fazia isso aqui. A matemática brasileira viajava, 
fazia pesquisa lá fora, chegava aqui e ficava sem fazer, não tinha muito ambiente. [46] Então 
a gente resolveu criar um ambiente no País onde a pesquisa fosse o ponto mais importante. 
Quer dizer, [47] não é importante saber matemática, não é importante ter cultura; o importante 
é fazer, quase que exagerando um pouco. O Elon, o Jacob Palis, Maurício Peixoto, tinha no 
mínimo um grupo de cinco ou seis. Aí [48] começou a aglomerar gente em torno dessas 
pessoas e fazer uma instituição com excelência de pesquisa. Isso começou a ficar 
conhecido, começaram a sair trabalhos importantes, algumas teses que foram feitas aqui 
tiveram um impacto muito grande. Em geometria teve a tese do Celso... Essa superfície do 
Costa. Pois é, ela é famosa, já tem livros aí. [49] O trabalho começou a ficar muito conhecido, 
passou a ser muito respeitado e havia muitos congressos, muitas reuniões. E hoje o IMPA é 
uma instituição assim, realmente muito respeitada. 
 
E: Qual o papel do IMPA na pesquisa matemática no Brasil? 
MB: O IMPA foi o pioneiro. No Brasil havia São Paulo que tinha um grupo que fazia 
pesquisa, mas era um grupo que era muito mais ligado à cultura matemática do que à 
pesquisa de matemática. [50] O IMPA foi organizador dos Colóquios de Matemática, que não 
existem, eu acho, em nenhum país subdesenvolvido, porque o nosso país está em 
desenvolvimento, que tem tido alguma coisa como um colóquio. O primeiro Colóquio 
Brasileiro de Matemática tinha trinta e sete pessoas, ainda hoje tem uma fotografia aí 
embaixo, o último colóquio teve mil e duzentos pessoas, não cabe mais numa foto, o 
negócio cresceu. [51] Hoje a comunidade de matemática brasileira, uma parte se deve ao 
Colóquio Brasileiro de Matemática. Esses colóquios eram um lugar onde se reuniam as 
pessoas, havia cursos... Hoje passou a ser um negócio muito mais avançado, mas no 
começo, era quase que as escolas onde se aprendia matemática. [52] O IMPA também criou 
essa idéia de ter que fazer pesquisa no Brasil. Quando ia avaliar um doutorado, o IMPA era 
o modelo, quando ia avaliar um mestrado, o IMPA era o modelo. Então o IMPA teve de 
verdade um papel muito condutor das linhas principais, quer dizer, colonizou. Você olha 
assim, a matemática do [...], toda de alunos egressos do IMPA. Em vários lugares do Brasil, 
a matemática... Por exemplo, em Goiânia, os alunos de Goiânia são alunos da [...] então, já 
são netos, a coisa foi propagando, foi realmente a função do IMPA no Brasil. Uma coisa 
fundamental para criar a comunidade de matemática brasileira que hoje é uma comunidade 
muito respeitada, com essa idéia de que pesquisa é fundamental e fazendo as coisas bem 
feitas. [53] Se você vai fazer matemática, faça bem feito. Ou faz bem feito ou não faz. Essa 
idéia, eu realmente diria que começou fortemente aqui no IMPA. 
 
E: Como é que você compara o IMPA e outras instituições de mestrado e doutorado 
com relação ao número de egressos, as pessoas que vão sendo formadas? 
MB: Não sei como é que está, eu não sei como é que anda. Atualmente tem mestrados 
espalhados pelo Brasil inteiro. [54] A gente recebe muitos alunos no mestrado, por exemplo, 
de Vitória; veio de lá agora esse ano, muito bom, provavelmente o Zayin tem uma influência 
muito grande, pois prepara pessoas muito boas. Eu acho que é como uma música, uma vez 
que você dá o tom, todo mundo canta a música bem cantada. 
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E: Você acha que o IMPA tem dado esse tom? 
MB: Tem dado esse tom, pois esse tom tem visto no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, 
Vitória, Fortaleza, Bahia, com uns mais fortes, outros mais fracos. Mas o tom foi 
estabelecido a partir... Quando eu comecei a trabalhar em matemática, como eu lhe disse, 
tinha muito pouco matemático no Brasil, era o Maurício Peixoto, Leopoldo Nachbin, o Elon 
chegando... 
 
E: Imagina que a CAPES o convidasse para fazer parte dessa comissão que avalia os 
cursos. O que você priorizaria nessa avaliação dum curso de mestrado e doutorado 
em matemática? 
MB: São funções diferentes. [55] A função do mestrado é preparar bons professores de 
matemática para as universidades. O professor deve sair do mestrado sendo capaz de dar 
qualquer coisa no Curso de Matemática em uma universidade: álgebra linear, cálculo, 
álgebra... Qualquer coisa que aparecer para dar. Inclusive não é bom que um professor dê 
muita coisa repetida. Enfim, o mestrado deve preparar professores para as universidades. 
[56] O programa de mestrado devia levar em conta essa amplitude, tinha que sair uma 
pessoa realmente bem preparada em matemática, tendo um conhecimento bom em análise, 
geometria, equações diferenciais, sendo capaz de dar qualquer curso e aprender mais 
também a matemática. [57] Já o programa de doutorado tem um outro enfoque. Você quer 
pegar e fazer o matemático profissional, aquele matemático que vai fazer pesquisas. Isso foi 
durante muito tempo, e ainda é, o enfoque principal do doutorado do IMPA e acho que em 
vários outros lugares, que é o matemático que vai se dedicar à pesquisa. Nem sempre, quer 
dizer, nem todo mundo que termina o doutorado se dedica à pesquisa, mas ele tem 
potencial para isso, tem potencial. Pode não estar fazendo, mas tem potencial, se quiser 
fazer ele faz. 
 
E: Que sinais lhe indicam que as pessoas gostam de matemática? 
MB: Algumas pessoas acham que é o entusiasmo de resolver problemas. Não tenho muita 
certeza, não. Eu conversando com uma pessoa... [58] Eu diria que é o brilho dos olhos, é o 
brilho dos olhos que eu acho que as pessoas gostam daquele negócio muito. Existem 
algumas pessoas que com vinte anos de idade já estão velhas, já não têm mais brilho nos 
olhos, e [59] a matemática requer, como eu disse para você, um trabalho solitário, então 
requer uma energia tremenda e vontade de fazer isso. [60] Têm pessoas que a gente sente, 
têm entusiasmo e vontade de fazer esse negócio. Às vezes essas pessoas podem não ser 
bem tratadas pela natureza. A vontade elas têm, mas não podem conter o talento 
necessário para colocar a coisa para frente. Pode acontecer da pessoa gostar muito de 
música e não ser capaz de tocar bem uma coisa ou compor, pode ser capaz de ser um 
instrumentista e não compor. A gente conversando, em todos os meus cursos eu sempre 
tenho uma idéia. Quando termina o curso, eu já sei o nome de todo mundo, sei quem está 
assim, quente, ou quem provavelmente vai parar daqui a um certo tempo. Não tem nada 
demais, tem muita coisa para fazer na vida, não precisa fazer pesquisa matemática. Uma 
coisa também importante, você pode gostar de matemática, trabalhar em matemática, tratar 
de organização de revistas, muitas coisas que têm que ser feitas na sociedade, não precisa 
ser todo mundo que precisa fazer pesquisa. [61] Mas a pesquisa é, digamos, o que leva a 
matemática para frente. Ela é uma atividade assim, de fronteira, mas não precisa para todo 
mundo uma fronteira, a gente tem que ter a retaguarda. Tem que estar sempre preparando 
coisas, até comida,... É natural. E esse pessoal tem que gostar daquilo que trabalha, mesmo 
que eles não tenham, mas lá na frente eles têm que gostar do trabalho e apreciar o valor da 
pesquisa. Eu acho que é por isso que era bom em certos cursos que você dê uma parte 
histórica para mostrar como o negócio é muito amplo. O curso só não tem uma coisinha 
miudinha, não, tem uma matemática muito variada. Então tem muita coisa que a gente pode 
aprender. 
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E: Você acha que história da matemática... 
MB: Devia ser. Tem uma parte da história da matemática que é a parte profissional. Você 
ser um historiador de matemática requer conhecimentos de línguas, etc. É um negócio 
difícil. Aqui, no Brasil, eu acho que eu não conheço ninguém. Agora um certo gosto pelos 
elementos, pelas coisas distantes, tão envolvidas. Quer dizer, você ter assim uma idéia de 
como a matemática cresceu, como ela se desenvolveu, como é que as pessoas 
participaram, quem foram os atores dessa história, como é que é esse drama... É um drama, 
é uma beleza de drama. Como é que é isso. Isso devia fazer parte da cultura da 
matemática. Agora, infelizmente, isso não pode ser dado num curso não, isso tem que ser 
ao longo das coisas. Você dá o curso, fala naquelas coisas, conta umas histórias,... Tem 
que ir criando essa cultura, saber que a pessoa está integrada. Sempre tem nessa 
matemática um processo, parte de um rio, um rio muito grande, tem uma moleculazinha lá 
no rio. Você tem que ter uma idéia de como é que esse negócio está andando, senão você 
se perde, senão perde o rumo. É uma moleculazinha, mas você tem uma consciência muito 
nítida do que aquele rio... Embora você não vá mudar muita coisa, se você desaparecer, a 
matemática não vai desaparecer de uma vez, mas você tem uma idéia de como ele é, de 
onde ele veio e para onde ele vai. Ele veio lá das montanhas, desceu não sei quantas 
praias, passou por não sei quantos lugares e deságua lá pelo mar, mais cedo ou mais tarde 
chega lá no mar. Então essa sensação de pertencer a uma coisa muito grande acho que é 
muito importante que as pessoas que trabalham em matemática tenham. Eles pertencem a 
um grande rio que começou há mais de dois mil anos atrás e eles são parte disso, é parte 
da cultura. [62] A gente faz matemática por várias razões, em uma delas, era para maior 
glória do espírito humano. Não é só para fazer máquinas. [63] É porque o matemático é uma 
coisa nobre, é uma atividade que dá um espírito humano, que engrandece as pessoas. Um 
país que tem uma boa matemática está aproveitando bem os seus filhos, porque sempre 
nos países têm talentos de matemática, sempre aparece. Se não tiver uma maneira de 
aproveitar esses talentos é um desperdício, o que é uma pena. [64] Então, fazer matemática, 
ter uma estrutura matemática serve não só para você fazer ciência, tecnologia... Mas 
também para maior honra do espírito humano, como poesia. É a mesma coisa. 
 
E: Como é a sua aula? Como é a aula do professor Beta? 
MB: Tem que perguntar aos meus alunos. Não sei, como é que eu posso? [65] Eu gosto de 
dar aula, tenho prazer em dar aula. [66] Eu escrevi todos esses livros porque eu estava 
achando que devia mudar algumas coisas que estavam apresentando e eu resolvi 
apresentar à minha maneira. Então eu chego e começo a coisa. Agora, se eu notar que não 
está havendo participação, eu tenho que fazer alguma coisa para ter uma participação 
maior. Começo a perguntar o nome dos alunos, para saber quem são, começo a futucar um, 
futucar outro, para responder coisas. Gosto muito que as pessoas participem, vou, passo no 
quadro e tal, levo quase que na brincadeira. [67] Eu tenho prazer em dar aula. Eu acho que 
uma coisa importante é a pessoa ter prazer em fazer. Aula é uma coisa que, ou você faz 
com prazer, ou nunca vai fazer bem feito. [68] E gastar tempo em preparar. Ainda hoje eu não 
vou dar uma aula sem tirar ao menos umas duas horas para preparar, não consigo; mesmo 
que eu vá dar uma aula sobre meu livro, eu tenho que pegar, escrever de novo a coisa, para 
a coisa ficar fluída, para não ficar enterrada. Com conferência é a mesma coisa. Quando eu 
vou fazer uma conferência, eu sofro. Ainda hoje eu tenho que preparar não sei quantas 
horas. 
 
E: Que atividades você costuma levar para os seus alunos? 
MB: [69] No geral, resolver problemas. Posso também expor coisas. Às vezes, no meu curso, 
tem uma parte em que eu estou falando e depois, em uma certa altura, eu já vi, digamos o 
essencial, aí eu marco umas partes de um livro e distribuo entre os alunos. A essa altura, eu 
já fiz alguma prova, para aquele que se saiu melhor... Fico com esse outro trabalho com 
aqueles que não se saíram bem e aqueles que se saíram melhor vão avançar, vão expor 
coisas em seminários � artigos, partes de livros... É uma coisa mais ou menos variada. 
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E: Esse seu jeito de dar aula, você acha que teve alguém que o influenciou? 
MB: Eu acho que sim, acho que sim. [70] Eu acho que alguém sempre influencia. Quer dizer, 
o professor, desde o comecinho, desde o primário, o professor, às vezes, é um modelo, é 
um modelo que a pessoa toma, é um modelo que a pessoa gostaria de fazer, então aquele 
influencia. Influencia para muita gente, e influencia também para seguir aquela coisa que a 
pessoa está fazendo; aquilo parece tão bonito na mão daquela pessoa que até eu gostaria 
de fazer aquilo. Então, traz mais alunos; quer dizer, você fazendo aquela coisa bem feita, 
digamos que é com amor, traz mais alunos para aquela coisa que você está fazendo e 
influencia fortemente. 
 
E: Você teve alguém específico? 
MB: Todos os meus alunos foram mais ou menos, em uma certa altura... Quer dizer, cada 
um deles tem a sua personalidade e é uma questão que eu faço questão que eles 
mantenham isso, nunca gosto de abafar. Eu brinco e tal, mas deixo o pessoal se soltar 
muito, mas eles sofrem influência, quer dizer, alguns expositores aprenderam, vale a pena 
ser bom expositor. É uma questão de respeito para com o eles, e isso eles aprendem, você 
tem que ter. Depois o seguinte: eu acho que, em toda a minha vida, se eu faltei uma ou 
duas aulas... Só quando eu estou de cama, [71] eu acho que faltar uma aula é falta de 
respeito. O aluno está lá te esperando, se eu faltei eu tinha de alguma maneira mandar 
avisar, para dar um jeito... Porque o professor não pode faltar, o pessoal está lá esperando. 
Você vai lá e de repente você desaparece... É falta de respeito. Eu acho que esse respeito 
você tem que ter.[72] Você só é bom professor se você tiver muito respeito por aqueles 
alunos que você está tentando ensinar. E, [73] na verdade, você não ensina ninguém, você 
apenas estimula o pessoal a aprender. Ninguém ensina ninguém. Você apenas dá os traços 
gerais e o pessoal vai e termina aprendendo sozinho, a gente não ensina muito, não. 
 
E: Em quem o professor Beta se espelhou para poder ser um professor? 
MB: A parte de professor, foi um professor de [...] o professor [...]. Foi [...] professor de uma 
geração muito grande de matemáticos que vieram de [...]. Ele era um professor 
extremamente dedicado. Nesse tempo não tinha xerox, nem sequer xerox, então ele dava 
aula particular, ele não era professor no colégio que eu estudei, ele dava aula particular. Eu 
fui fazer um curso particular com ele e ele copiava, dava... Tinha dez alunos na turma e ele 
copiava dez listas de exercícios à mão. 
 
E: Para dar para os alunos? 
MB: Para dar para os alunos. Não tinha xerox. Cada aluno tinha dois cadernos, um caderno 
que ele estava corrigindo e o outro que ele estava fazendo os problemas da semana 
seguinte. Cada semana ele entregava corrigido todinho, não tinha esse negócio de 
assistente, não, ele corrigia. Corrigia todos os problemas, fazia comentários, nunca 
maldosos, às vezes, com brincadeira, �Ai! Com quem casei minha filha, minha nossa 
senhora...�. Mas nunca maldosos. Ele era de uma dedicação, era uma coisa que chamava a 
atenção. Eu me lembro que esse curso, eu estava no terceiro ano, eu nunca fui um bom 
aluno em matemática no ginásio, não. Matemática eu achava meio chato, eu gostava mais 
de Literatura, de outras coisas. E então, no último ano, eu resolvi, como estava interessado 
em fazer algum vestibular de alguma coisa, eu decidi fazer o chamado �Curso de 
Matemática preparação para o vestibular'. Todo o programa dos três anos ele dava em um 
ano só, e aquilo era uma máquina. Olha, era uma dedicação, um equilíbrio, dava as coisas 
justas, não procurava dar coisas demais, dava exatamente o que era necessário, mas não 
deixava de dar. Toda a geometria a gente tinha que ver e nesse tempo não se via, que não 
tinha no espaço, ele resolvia aqueles problemas todinhos. Ele era professor numa escola 
normal, as escolas das moças que se preparavam para ser professoras. Ele tinha feito 
concurso para catedráticos e havia muito pedido na hora da prova, todo aquele povo 
mandava cartões para ele. Ele pegava todos os cartões e guardava na gaveta; fazia a 
prova, corrigia a prova, quando estava dando nota à tinta, no boletim, à tinta, tem que ser a 
tinta, aí abria a gaveta e ia ler os cartões... �Ah essa daqui se saiu bem, nem precisava de 
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cartão. Ah, coitadinha, essa daqui vai ser reprovada, que pena...� Então, não tinha menor 
influência, era um negócio impressionante. Isso num lugar como [...] que é um lugar 
pequeno, que, portanto o traço de influência é muito forte, era um negócio fora do comum. 
Era uma das pessoas mais independentes que eu conhecia. Teve um governador de [...] 
que chamou ele uma vez para ir ao Palácio. Quando ele foi entrando na sala do governador, 
ele foi logo perguntando: �Doutor [...] eu vou querer que você seja meu secretário de 
Educação�. Ele parou e, do lugar que ele estava, �Quero não...�. �Você não quer nem tempo 
para pensar não?�. �Quero não, quero tempo para pensar, não senhor, não. Eu não quero...�. 
�Mas por quê?�. �Questão de aritmética. Eu hoje ganho x com as minhas aulas e mais y com 
as aulas particulares. O senhor quer que eu seja secretário de Educação; eu venho para cá, 
muito bem. Eu vou ganhar mais do que isso; acontece que o senhor é o chefe, eu sou o 
empregado, o senhor vai querer uma coisa e eu não quero. Aí eu saio, eu não vou fazer as 
coisas que eu não quero, entendeu? Aí... Nem x, nem y...�. �Está bem, você tem razão�. 
Acabou, foi embora. Olha, era uma pessoa assim, fora do comum, e isso marcou, mas 
marcou toda uma geração [...]. Eu só fui aluno um ano, nesse curso de preparação para o 
vestibular [...]. Várias pessoas, várias ele marcou, ele foi desses caras que marcavam a 
gente. Ele foi, talvez, um modelo de professor, ele não faltava, era de uma dedicação e uma 
seriedade... Eu botei meu irmão para estudar com ele, porque o meu irmão era muito 
malandro. Então, um dia eu estou na rua, no comércio, está ele do lado de lá da rua central 
de [...]. �[...] Quero falar com você�. Ele quer falar comigo, então vou atravessar a rua. Ele 
disse: �Seu irmão na minha aula e uma pedra é a mesma coisa. Pode tirar o menino, está 
perdendo dinheiro�. Então ele era assim de uma seriedade, era um negócio impressionante. 
foi uma pessoa assim... não tem aquele personagem, meu personagem inesquecível? Eu 
acredito que tenha sido ele. 
 
E: Sobre a questão do ensino nas séries iniciais, no ensino fundamental e médio, 
como é que você acha que deve ser o ensino nesses níveis? 
MB: [74] Lá embaixo [séries iniciais], é um problema psicológico. Aí eu teria que ter mais 
experiência. Depois de quatorze, quinze anos, eu acho que a pessoa já está preparada para 
aprender as coisas lógicas, até então não está. Dar matemática muito cedo não vale a pena, 
quer dizer, você pode dar aquele negócio, do sistema métrico, conta, aprender a tabuada, 
aprender as coisas básicas, [75] mas matemática propriamente dita, como a gente entende, a 
matemática de pensar, geometria, álgebra, essas coisas, só a partir dos quinze anos. Aí a 
pessoa já está começando a ter maturidade. Olha, agora é difícil, é uma arte. [76] Para 
ensinar, é uma arte difícil, não é uma ciência, não adianta tentar estabelecer normas, esse 
negócio de dizer: �Faça um programa de aula, faça...�. Isso tudo é inútil. No fundo o 
fundamental é o seguinte: você tem uma turma, você olha para aqueles alunos, eu quero 
transmitir alguma coisa para esse povo, o que eles sabem? A primeira coisa é conversar e 
saber o que o pessoal sabe, não fazer de conta que eles sabem o programa anterior, não, 
pois eles podem não saber, não adianta fazer de conta. E então tentar transmitir alguma 
coisa, sem querer fazer de conta que você vai fazer muito, que o programa tem que ser 
cumprido, nada disso. Você tem que se dar essa liberdade. [77] O professor deveria ser uma 
pessoa com imensa liberdade, ele devia chegar numa turma e procurar saber o que esse 
pessoal sabe de matemática, vamos passar aqui uma semana, fazendo umas perguntas, 
lendo umas questões, fazendo uns testes, para ter uma idéia do que aquele pessoal sabe. 
Então, quero levar esse pessoal, fazer com que eles comecem a atender, por exemplo, 
Geometria, o que significa pensar, o que significa demonstrar... Isso demora muito, demora 
muito mesmo. Às vezes pode ser muito difícil aprender naquele momento. O pessoal está 
tão mal preparado. [78] Por que o pessoal não gosta de matemática? Porque você é obrigado 
a pensar, você não pode aprender a matemática mnemonicamente, você não pode decorar. 
Ou você pensa ou você não faz nada. [79] Mas pensar é uma tarefa que dói, então as 
pessoas acham que pensar é uma tarefa muito difícil, e tem que ajudar esse pessoal a 
pensar. Agora, não tem regra; o que você tem que fazer é o seguinte: se você gosta da 
turma, você termina acertando. Se você gosta das pessoas, você vai porque você gosta, 
então, você acerta, acerta, a intuição vai lhe dizendo o que fazer. É como fazer amor, não 
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precisa aprender a fazer amor, a intuição diz na hora, não tem problema. Ensinar é a 
mesma coisa, você vai tocando nas pessoas, terminando, terminando chegando lá. [80] 
Agora é uma arte, não é uma ciência que você possa traçar normas, �Olha vamos fazer isso, 
pega aqui faz um boletim, pega lá, faz lá�. Pode ser útil, pode até ser útil para umas pessoas 
que não quiserem ser, para formar, para fazer, mas não resolve. [81] Ensinar é uma arte que 
requer dedicação, interesse e amor ao pessoal. 
 
E: Isso pelo professor. E pelo o aluno?  
MB: Tem que fazer com que o aluno termine... Dar uma maneira de que ele goste, porque 
se ele não gostar, também não adianta fazer de conta que aquele, [82] não adianta fazer de 
conta que é uma coisa divertida, porque, para aprender uma coisa, tem um certo sofrimento 
associado à aprendizagem. Aprender é encalcar no cérebro uma coisa que às vezes dói. [83] 
Então esse negócio de �vai ficar muito divertido...�, não é divertido, não, vai dar muito 
trabalho. Quando nós dizemos vai dar trabalho, agora, compensa; é um trabalho que vai 
compensar. Você tem que convencer o pessoal que eles vão crescer com aquele trabalho. 
Com o tempo você consegue, pelo menos, mais de cinqüenta por cento da turma, você 
consegue convencer. Talvez têm pessoas que não vão convencer, não tem jeito, existem 
algumas pessoas que... Não acredito que todo mundo possa ser ensinado, é uma coisa 
muito difícil. Eu tive um aluno em matemática, particular, que me convenceu que têm 
pessoas que não podem entender matemática. Esse cara tem uma mente, a coisa mais 
horrorosa que eu já vi na minha vida. 
 
E: Como é que era? 
MB: Eu tentava explicar uma equação de primeiro grau, botava cinco x igual a sete. �Agora 
vamos aprender o explicado: quatro x igual a cinco�. �Ih, me pegou. Essa agora é muito 
diferente. Me pegou. Muito boa essa, muito boa...�. Mas não é possível, igualzinho a outra... 
Mas não tinha jeito, ele não conseguia perceber. Aí um dia ele me confessou... Ele tinha dito 
para mim que queria aprender matemática... Não, ele queria aprender física porque ele era 
muito bom em matemática, mas não sabia física. Aí ele disse: �Professor eu sou muito bom 
em matemática realmente, mas tem uma parte da matemática que eu não gosto�. Eu disse: 
�Qual é?� Ele disse: �É o tal do teorema�. Não é possível, quer dizer, ele já estava de tal 
maneira destroçado a mente dele, que tinha ir lá para baixo, começar tudo de novo. Esses 
casos são um problema de recuperação quase que psicológica, tem que colocar o cara lá 
embaixo, em cursos elementares, para ele aprender de pouco a pouco e subindo, ir subindo 
de pouco a pouco. Eu me lembro quando eu dei um curso em uma Escola de Engenharia, 
de cálculo, o curso tinha uma reprovação muito alta, o Curso de Cálculo tem uma 
reprovação muito alta. Tudo bem, eu adotei um livro que tinha dois mil problemas; eu vou 
tirar as questões da prova desse livro, se vocês fizerem dois mil problemas, certamente vão 
resolver os problemas da prova. Não quero que ninguém... Se memorizarem na prova, está 
o.k., não me incomodo, não. Eu quero que trabalhem, só isso que eu quero. Pronto, passou 
75% quase 80% da turma passou... Por que? Porque eles trabalhavam, eles sabiam que se 
eles trabalhassem seriam recompensados. [84] Têm alunos que vão ser brilhantes, tinham 
dez alunos que eram espetaculares, então esse pessoal eu até me reunia com eles, fazia 
seminários, arranjei umas bolsas, nesse tempo começaram as bolsas de iniciação científica, 
e eu arranjei umas bolsas para esses dez que eram assim a nata. Na turma tinha cem 
alunos, aliás, eram cem em cada turma, porque eram duzentos alunos ao todo... E tinham 
dez que digamos assim, eram a nata. Mas os outros eu não vou botar fora porque vão ter 
que fazer engenharia, podem não ser bons engenheiros, podem nem saber cálculo. Então, 
se trabalharem e aprenderem aquilo que devem aprender, acabou, não quero mais do que 
isso. Agora o pessoal sentia que se trabalhasse, cansava, então trabalhavam duro. Tiveram 
pessoas que ficaram reprovados três anos... �Professor, agora eu consegui passar porque 
você me deu esperança. Eu nunca tinha esperança, agora eu tenho...� Têm alguns cursos 
que são difíceis de dar, são difíceis. Às vezes você tem uma turma muito grande e às vezes 
um pessoal rebelde. Eu me lembro que eu tinha... Também é coisa que você tem que ser 
um pouco duro. Eu lembro que teve um cara lá no meu curso que disse: �Professor, para 
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quê que serve esse negócio que a gente está aprendendo?� Eu disse: �Olha no momento 
atual...� Mas ele fez de uma maneira meio grosseira. Eu disse: �No momento atual, isso 
serve para você passar de ano. Experimenta não aprender...�. Porque se ele foi duro, eu 
também vou ser duro com ele. Às vezes, em uma turma de cem alunos, sempre tem gente 
que faz um certo barulho. Eu disse: �Olha, eu não vou fazer chamada. Quem tiver lá atrás e 
quiser sair para conversar lá fora, pode sair, eu não estou criando problema, não�. Então, de 
vez em quando, aumentava o volume deles, eu parava, o pessoal lá da frente que queria 
estudar, �Professor, por que você parou de explicar?�. �Estou esperando que o pessoal lá de 
trás termine�. �Mas, rapaz, sai que você está atrapalhando o negócio...�. Você consegue 
dominar as aulas. Mas tem que ficar muito tranqüilo, para conseguir dominar o negócio, mas 
é possível. O Curso de Cálculo então, porque é o primeiro contato, é muita gente, é fogo... 
 
E: O MEC está mexendo com a questão do ensino superior e, no ano passado, lançou 
as diretrizes dos Cursos de Matemática, para licenciatura e bacharelado... 
MB: É, eu acho que eu ouvi falar nesse negócio... 
 
E: Você tem acompanhado? 
MB: Tenho não. É o seguinte, eu não vi, mas eu acho que o Elon me disse que era 
horrorosa. Eu acho que ele me disse que quem influenciou esse negócio não é um pessoal 
de muito boa qualidade, então aparentemente eles andaram proibindo que você ensinasse 
certas coisas, quer dizer, que você não pode ensinar a fração a não ser que... 
 
E: Isso aí são os Parâmetros Curriculares. Eu já li algumas coisas do Elon falando 
disso. Mas o que eu perguntei era a respeito das diretrizes, para os cursos de 
Licenciatura... 
MB: Não. O que eles acham? 
 
E: Eles lançaram um documento para os Cursos de Licenciatura em Matemática, 
licenciatura e bacharelado. Colocaram um determinado perfil: qual vai ser o perfil do 
licenciado, qual o perfil do bacharel... Listaram algumas coisas que querem, as 
habilidades... Hoje em dia está falando muito em habilidades: as habilidades que o 
bacharel tem que ter, as habilidades do licenciado. Então eu queria saber se você 
estava acompanhando. 
MB: Não, infelizmente não. [85] A minha experiência no passado para essas coisas é que o 
pessoal é muito ambicioso; o pessoal que faz esses planos, lá nos gabinetes deles, mas não 
estão na sala de aula, não estão vendo o dia-a-dia do trabalho e eles são muito ambiciosos. 
Eles fazem assim, uma coisa que, digamos, seria uma coisa ideal, mas que às vezes é até 
impossível de atingir e até seria perigoso tentar aquilo que não vai chegar lá. [86] Certos 
programas de licenciatura é uma mentirada demais. A gente tinha que aprender tanta coisa 
que termina não aprendendo nada. Eu acho que, se um aluno de licenciatura e bacharelado 
aprendesse bem cálculo, álgebra linear, com essas duas coisas, ele já sabe um monte de 
coisas. E depois passasse para a Análise, quer dizer, existem certas coisas em matemática 
que, se você aprender, todo o resto abre. E tem outra coisa que, se você não aprender 
aquilo, não fica tão... .'Não, tem que aprender cálculo numérico, tem que aprender a mexer 
com computador, tem que aprender probabilidade...� Então é coisa demais, você carrega 
demais as coisas e a pessoa não tem tempo de pensar. [87] Eu acho que o número de cursos 
[disciplinas] deveria ser menor e se dar mais tempo para a pessoa pensar, mais tempo para 
ela ter participação, trabalhos, discussões, e principalmente, a liberdade ao professor. Eu 
não vi esses currículos, mas, [88] no meu ponto de vista, qualquer coisa que você fizer, você 
tem que deixar uma folga muito grande para a ação do professor em aula. Se ele for bom, a 
aula vai ser muito boa; se ele for ruim, não há programa que dê jeito. Então, tem que confiar 
no professor. [89] Qualquer mudança de ensino, qualquer tentativa de fazer coisas para 
ensino vai depender basicamente do treinamento do professor. Então, às vezes eu vejo 
essas coisas, �Não, vamos mudar, fazer isso e aquilo...� Com quem? Com que gente vamos 
mudar isso? Qual é o professor que a gente vai utilizar para fazer isso? A gente não tem 
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gente. Então a gente tem que começar modestamente, fazer essas mudanças muito 
modestamente. E confiar que os professores possam aprender a ter bom senso e aprender 
a agir. Eu acho que às vezes o pessoal é ambicioso demais, mas eu não vi isso, não. 
E: Bom, era isso. Obrigada. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O MATEMÁTICO GAMA 
 
 
Entrevistadora: Você é formado em Matemática. Por que você escolheu fazer o Curso 
de Matemática? 
Matemático Gama: Bem, eu estudava engenharia. 
 
E: Você fez engenharia primeiro? 
MG: É. [1] Eu escolhi matemática porque eu gostava mais de matemática do que de 
engenharia. 
 
E: E o que o influenciou a ser matemático? 
MG: [2] Basicamente porque gostava. [3] Em segundo lugar, pela necessidade, pela situação, 
ditaduras militares... [4] Eu queria uma carreira que eu pudesse fazer rapidamente porque eu 
já tinha uma boa formação matemática, e a engenharia ia demorar muito. Eu estava 
querendo trabalhar logo, era conveniente eu fazer matemática. 
 
E: E você pensava em dar aula ou em fazer pesquisa? 
MG: Quando você é estudante, você pode pensar o que quiser, mas [5] fazer pesquisa é para 
poucos em matemática. [6] A maior parte descobre que não tem talento suficiente para fazer 
pesquisa, então isso tem opção. Então, eu, particularmente, como já tinha mais idade do 
que os estudantes normalmente tinham, por causa da ditadura, era muito objetivo, e se 
desse para fazer pesquisa tudo bem; se não desse, ia dar aula. 
 
E: Você falou em talento. Você acha que para ser um matemático é preciso ter 
talento? 
MG: [7] Em qualquer ciência, certamente talento é fundamental, se você quer ser alguém de 
destaque. 
 
E: Você poderia falar um pouco sobre sua tese? 
MG: Como assim? 
 
E: O que você tratou em linhas gerais? 
MG: É uma tese standard de geometria diferencial. É muito especializada. [8] Falar de 
pesquisa matemática para pessoas que não são matemáticos é perder tempo. 
 
E: E você acha que teve algum matemático que influenciou o seu trabalho? 
MG: Certamente. Não tem como não ter. 
 
E: Você poderia falar o nome de algum, ou alguns, que foram mais importantes? 
MG: Certamente. Teve a influência da pessoa com que trabalhei, meu orientador, professor 
daqui aposentado, professor Beta. Um colega meu um pouco mais velho, professor Lucio 
Rodriguez, e todas as pessoas do exterior com que trabalhei. Trabalhei com Nomizu. 
Trabalhei muitos anos com um professor nos Estados Unidos que era alemão, chamado 
Detlef Gromoll. Continuo até hoje trabalhando com ele. [9] Matemático interage muito com os 
colegas, então você recebe muitas influências. Não como um escritor que é influenciado por 
um livro, ou um que faz ciências sociais. [10] Em ciência pura, assim, física, química, a gente 
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é muito influenciado pelos colegas com que mantemos contato. Quer dizer, é 
essencialmente uma atividade de grupo. 
 
E: Então você acha que, para fazer matemática, é preciso ter um grupo, ter essas 
relações? 
MG: [11] A não ser que você seja genial, você precisa, sem dúvida [de um grupo].  
 
E: E por que você veio estudar no IMPA? 
MG: [12] Porque o grupo de geometria aqui do IMPA na época era muito bom. Certamente 
oferecia muito mais do que [o grupo de] geometria de onde vim. Tinha mais facilidade para 
estudar, tinha a bolsa de estudo. Onde eu vivia tinha, mas não dava para se viver com ela. 
[13] As próprias condições de trabalho, o instituto, em particular, é o melhor do continente em 
matemática. 
 
E: E aí você fez o doutorado aqui e depois foi para o pós-doutorado? 
MG: Eu fiz o doutorado aqui e comecei a trabalhar imediatamente. 
 
E: Foi quando você decidiu trabalhar aqui? 
MG: Comecei a trabalhar aqui. Pós-doutorado em matemática significa você ir a um outro 
lugar por um tempo mais ou menos longo, isso é o doutorado. Então a gente fica fazendo 
pós-doutorado a vida toda. Não é uma nova carreira. Já passei seis anos em Nova Iorque, 
por exemplo. Uma vez fiquei dois anos, outra vez um ano. A última vez em que estive lá faz 
dois anos. 
 
E: Como é seu processo de orientação? 
MG: [14] Em teoria é muito simples. Você põe seu aluno para trabalhar num problema, quer 
seja porque você está propondo, que é o mais comum ou porque o próprio aluno se 
interessou em algum problema e achou interessante trabalhar com ele e você concorda. E 
aí simplesmente o aluno trabalha no assunto e você dá alguma instrução. Depende de você, 
do aluno, não tem regras fixas. Isso é o normal. [15] Na prática é uma relação muito intensa, 
em geral. É bastante comum que o orientador vire pai/mãe do orientando. Não tem regras; 
você tem que ver caso a caso. 
 
E: Como é sua relação com Gimel? Depois que ele terminou vocês mantiveram algum 
contato? 
MG: O caso dele é bastante peculiar. [16] Orientar uma tese de mestrado é uma coisa muito 
superficial, o que eu estava te falando era de doutorado. [17] Tese de mestrado na época era 
simplesmente ter um trabalho e ver se ele está bem escrito, mas é uma relação muito 
superficial então. Por isso, isso acabou aqui no IMPA, não tem mais. Agora você faz um 
curso de doutorado. Depois ele estava interessado em continuar trabalhando com 
geometria, mas ele não estava indo muito bem. E [18] eu percebi que o talento dele não era 
para geometria, mas para álgebra. Nós, da geometria, não estávamos muito impressionados 
com ele. Mas o pessoal da álgebra que tinha feito curso com ele tinha uma opinião muito 
boa. [19] Eu percebi que ele tinha uma cabeça que funcionava muito bem para a álgebra e 
não tão bem para geometria. Eu sugeri para ele: �Escuta, mude de área. Pense nesse 
assunto!�. Ele achou uma boa idéia, mudou de área e aí perdi o contato com ele. 
 
E: Os cursos do IMPA tem uma fama muito grande, tanto nacional quanto 
internacionalmente. A que se deve isso? 
MG: [20] Porque são bons. Simplesmente porque são bons. 
 
E: Como você compara os egressos do IMPA com outros egressos de cursos de pós-
graduação em Matemática? 
MG: [21] O programa de doutorado aqui é mais exigente. Em média nossos alunos são 
melhores, quer dizer, é bem mais difícil entrar aqui para fazer doutorado do que em outros 
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lugares. [22] Quando você trabalha com pessoas de melhor nível, com mais talento, você tem 
melhor resultado. [23] Isso é algo que simplesmente tem muito a ver com a seleção que se 
faz. Então é claro que, por exemplo, o número de alunos formados em centros de pesquisa 
é muito superior que o número de alunos formados em faculdades. [24] Mas não é porque 
aqui somos gênios ensinando, é que nós começamos com um aluno mais talentoso. Isso é 
fundamental. Se você olha essas universidades americanas famosas, o segredo todo está 
na seleção dos alunos. 
 
E: Qual o papel que o IMPA representa na matemática brasileira? 
MG: Esta é uma pergunta bem difícil de responder. [25] O IMPA é a melhor instituição de 
pesquisa em matemática do continente. Então os alunos formados, alguns vão para 
universidades, outros vão para o exterior, mas a maioria fica e isso tem uma influência muito 
grande em nível de pesquisa e ensino. 
 
E: E como seria essa influência no ensino? Como você vê isso? 
MG: [26] Num consenso mundial, os melhores professores são aqueles que fazem pesquisa. 
[27] Em geral o pessoal que faz pesquisa é melhor que os outros, não na questão didática, 
mas na questão de conhecimento. Eles têm mais profundidade, sabem o que importa, 
sabem como as coisas funcionam. Então o ideal é ser pesquisador. Em todas as grandes 
universidades, para você ser professor, tem que ser pesquisador. [28] Inclusive no Brasil, em 
teoria, também, o professor de universidade é contratado como professor e pesquisador. Na 
verdade, a grande maioria não faz pesquisa, mas deveria. Mas não tem candidatos 
suficientes, está difícil de achar. Então [29] o IMPA tem uma influência muito grande, porque é 
o promotor da pesquisa no País, é o mais importante. 
 
E: Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a matemática. O que ela representa 
para você? 
MG: [30] Bem, um pouco um artista. O artista pinta um quadro, gosta de fazer isso e ganha a 
vida com isso, são dois aspectos importantes. A matéria matemática é uma matéria que 
gosto muito de fazer e também ganho a vida com isso. É isso exatamente o que representa, 
um trabalho que gosto de fazer. 
 
E: Você se considera um artista? 
MG: [31] Todo matemático é um pouco artista. Aliás, os matemáticos em geral têm aspectos 
artísticos normais, é muito fácil você encontrar matemáticos em um grupo que faz música. 
Você forma rapidamente uma orquestra com matemáticos. Em qualquer universidade dos 
Estados Unidos, se você pergunta quem toca algum instrumento, metade é músico. [32] O 
interesse do matemático pelo artístico em geral é muito grande. 
 
E: Que sinais lhe indicam que uma pessoa gosta de matemática? 
MG: Gostar eu não sei, mas se é bom que você quer saber... 
 
E: Pode ser. 
MG: Gostar, não sei, isso é bem pessoal. [33] Em geral as pessoas não gostam de 
matemática porque acham difícil, porque sofreram muito na escola, no secundário [ensino 
médio] com a matemática. Então é comum dizerem �Quero fazer qualquer coisa menos 
matemática�. 
 
E: Então, como você reconhece um aluno bom? 
MG: Fácil. [34] Ele [aluno] entende as coisas rápido, se não for rápido, entende com 
profundidade. A experiência é muito importante para reconhecer rapidamente. Eu consigo 
reconhecer rapidamente se um aluno é bom ou não. 
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E: E como você reconhece que esse aluno está aprendendo? 
MG: [35] Nos cursos de pós-graduação aqui, a gente tem uma ligação muito forte com os 
alunos, está permanentemente discutindo sobre exercícios, pedindo para o aluno ir ao 
quadro-negro e provar coisas, então é imediato, você vê o que ele entende, o que não 
entende, a rapidez, a profundidade. [36] Se você está numa universidade dando aula para 
cem alunos, você não tem a menor idéia. 
 
E: Você já deu aula em universidade? Como foi essa experiência? 
MG: Eu dei aulas em universidades americanas, não aqui. Então é um pouco diferente das 
brasileiras. Eu não conheço muitas universidades brasileiras. Já estive em Campos em uma 
universidade nova, pequena, não é usual. Então essa experiência não foi para valer. Mas 
nas universidades americanas tenho dado aulas normais, em nível bem básico, coisa que 
nunca faço aqui. 
 
E: Nível básico que você fala é graduação? 
MG: Graduação mesmo, turmas enormes, auditórios. 
 
E: Você é da área de Geometria. O que você acha que seus alunos têm que saber de 
Geometria? 
MG: O que eles tem que saber? Meu livro! [risos] 
 
E: Você adota seu livro nos cursos que você dá? 
MG: Não. Tem um curso, obviamente, especializado, que eu adoto esse livro [pega o livro]. 
 
E: Então esse livro é para os alunos específicos da sua linha de pesquisa. 
MG: Não. Todos os alunos da geometria têm que fazer esse curso. Essencialmente. 
 
E: Esse aqui é quem? 
MG: Esse é o Gimel. [37] Esse livro... Como é que ele surgiu? Esses eram quatro alunos 
meus. Então eles gostaram... Quando eu dei o curso, eles tomaram algumas notas, 
escreveram o curso. Aí eu peguei as notas deles, reescrevi umas dez vezes... Mas eu achei 
por bem colocar o nome deles, isso é um conhecimento socialmente construído, porque, se 
eles não tivessem feito isso, eu não teria escrito o livro [risos]. 
 
E: Interessante. E os quatro fizeram o curso com você no mesmo período. 
MG: Tinham mais alunos, mas foram os quatro que tiveram coragem de sentar e escrever. 
 
E: Como é sua aula? Que tarefas você leva para seus alunos? 
MG: [38] Isso tudo que eu falo é dum curso de doutorado. Em geral, discutir alguns 
resultados, provar umas coisas, pedir aos alunos que façam exposições, independente do 
aluno. Tem muita interação nessas aulas. 
 
E: Esse seu jeito de ensinar, de dar aula, quem você acha que o influenciou? 
MG: [39] Sempre a gente é influenciado pelas aulas que assistiu. 
 
E: Teve algum professor, alguém em especial? 
MG: Não. 
 
E: Você tem acompanhado a questão do ensino de matemática nos outros níveis? 
MG: Mais ou menos. Eu tenho uma idéia. 
 
E: Como você falou, às vezes os alunos reclamam que não gostam de matemática 
porque tiveram um ensino ruim. 
MG: [40] Isso é um problema mundial, não é só nosso. 
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E: E o que você acha que pode ser feito para melhorar o ensino em níveis mais 
elementares? 
MG: [41] O único jeito de melhorar o ensino é melhorar os professores. [42] Quer dizer, você 
tem que pagar um bom salário para que pessoas competentes venham a ser professores e 
você manter, como a CAPES faz, uma avaliação constante. [43] Dar estímulos para as 
pessoas fazerem pesquisa, isso sempre melhora o nível de ensino. Os estímulos existem, 
tem a bolsa-pesquisa. Estou falando de universidade. [44] Em nível de secundário [ensino 
médio], eu não vou opinar porque não sei. 
 
E: Qual seria o papel do aluno num curso de graduação? 
MG: [45] Bem, um problema bastante brasileiro é que os alunos de fato não têm uma grande 
atenção em trabalhar. Nos Estados Unidos, você vê que os alunos trabalham duro e 
fracassam. No Brasil não é bem assim, eles podem trabalhar muito pouco e mesmo assim 
vão em frente. Por exemplo, eu acho escandaloso aqui, no Brasil, que as pessoas recebam 
a bolsa de mestrado e não trabalhem seriamente. As pessoas são pagas por um país pobre 
para trabalhar. Isso é uma coisa que me irrita. [46] Eu não tolero aluno que não trabalhe duro. 
Eu aqui sou conhecido por que quem quer trabalhar comigo vai ter que dar duro, porque 
senão, me esquece, porque eu tenho mais tempo para tratar de aluno. Então esse é um 
problema. Eu quando era estudante na [...] trabalhava para valer. 
E: Muito obrigada. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O MATEMÁTICO DELTA 
 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer a graduação em Matemática? 
Matemático Delta: [1] Porque queria estudar uma coisa que fosse universal e que me 
permitisse sobreviver em qualquer lugar do mundo. [2] Dentro desse parâmetro, a 
matemática era a única matéria onde eu tinha alguma habilidade. 
 
E: Houve algum fato que o influenciou nessa escolha? 
MD: Não. 
 
E: Por que você decidiu seguir a carreira de matemático? 
MD: Pelas mesmas razões dadas na primeira pergunta. 
 
E: Você poderia falar um pouco sobre a sua tese de doutorado? 
MD: Não tem muito que falar. Meu orientador me propôs um problema, e tive que me virar 
até resolvê-lo. 
 
E: Como se deram seus "achados" mais interessantes? 
MD: [3] Meu único período criativo do dia se encontra de manhã cedo, ao acordar, ainda na 
cama. Seguramente, todas as informações que meu cérebro recebeu no dia anterior estão 
sendo processadas durante meu sono à noite; ao acordar, uma limpeza geral está sendo 
feita e, num flash, aparece a idéia a ser desenvolvida (que, no entanto, nem sempre trará a 
solução correta ao problema). Aí, o dia todo está usado a desenvolver as idéias percebidas 
ao acordar e a preparar o próximo �trabalho noturno�. 
 
E: Que matemáticos você acha que influenciaram seu trabalho? 
MD: Têm muitos; não dá para dar um ou dois nomes em particular. 
 
E: Você acredita que é preciso ter um certo gosto/jeito para ser matemático? 
MD: [4] Como para qualquer profissão, acho que sim. 
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E: É preciso ter talento? Algo inato?  
MD: [5] Acho que sim. 
 
E: Por que você escolheu trabalhar no IMPA? 
MD: Queria vir ao Brasil, de preferência no Rio, passar um ano.  
 
E: Como era sua rotina no IMPA? 
MD: Normalmente, eu passava o dia todo no IMPA. 
 
E: Como é sua relação com seus ex-orientandos? 
MD: [7] Com meus ex-orientados de doutorado, continuo tendo uma relação de trabalho 
proveitosa e uma relação pessoal boa. Com meus orientados de mestrado, não tenho mais 
relação de trabalho, somente relações de caráter social, evidentemente algumas melhores 
do que outras, dependendo da pessoa.  
 
E: Você foi orientador do professor [...] que atualmente está atuando na UFES. Como 
foi o processo de orientação? Após a conclusão dele, vocês mantiveram (ou mantêm) 
algum contato? 
MD: O professor [...] foi meu orientando de mestrado. A orientação foi fácil e agradável. Ele 
recebeu algum artigo recente de pesquisa a estudar, relacionado com um dos últimos 
cursos de mestrado que ele tinha feito comigo. [8] Tais artigos de pesquisa são em geral 
escritos para ser lidos por especialistas, e a fim de ser entendido por um aluno de mestrado, 
exigem muito trabalho de preparação e muito esforço. Depois de entender bem o conteúdo 
do artigo, o professor [...] teve que escrever uma monografia. [9] Um dos pontos que eu exigia 
da monografia era que ela fosse auto-suficiente, clara e bem escrita. [10] Assim, os futuros 
alunos de mestrado que iriam estudar o assunto não teriam que repetir o grande esforço do 
professor [...]. Eles poderiam colocar o esforço deles para dominar um outro assunto e, na 
vez deles, escrever monografias que iriam ajudar a próxima geração de alunos do mestrado. 
Depois da conclusão do trabalho do professor [...], eu tive somente contatos casuais com 
ele, na ocasião de encontros matemáticos ou coisa deste gênero. 
 
E: Os cursos de mestrado e doutorado do IMPA possuem reconhecimento nacional e 
internacional. Para você, a que se deve isso? 
MD: [11] À seriedade e às exigências de conteúdos dos programas desses cursos. 
 
E: As pessoas que não conhecem o IMPA pensam que o IMPA titula poucos alunos 
por ano. Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação quanto ao 
número de egressos? 
MD: Não tenho idéia nenhuma. 
 
E: Qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
MD: [12] Na minha opinião, o IMPA é o líder absoluto na pesquisa matemática no Brasil. Ou 
seja, para responder de maneira precisa à sua pergunta, [13] na minha opinião, o IMPA 
representa a SERIEDADE na pesquisa matemática no Brasil. Também, e talvez ainda mais 
importante, na minha opinião, o IMPA representa a SERIEDADE na concessão dos títulos 
de mestre e de doutor em matemática no Brasil. 
 
E: Fale-me um pouco sobre matemática. O que a matemática representa para você? 
MD: [14] 1) Uma profissão que pode ser exercida em qualquer lugar do mundo; 2) uma das 
raras coisas que sei fazer; 3) uma certa paixão: faço matemática mesmo se não é para 
ganhar minha sustentação econômica. 
 
E: A matemática, normalmente, é produzida individualmente ou socialmente? 
MD: [15] Imagino que seja dos dois, mas a parte realmente criativa é individual. 
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E: Qual a importância da matemática no conjunto das disciplinas? 
MD: [16] Gauss já falou vários séculos atrás: a matemática é a rainha das ciências. Não 
pretendo ir contra a opinião daquele que é considerado o maior matemático de todos os 
tempos. 
 
E: Que sinais indicam que as pessoas gostam de matemática? 
MD: [17] Imagino que seja ter um rosto exalando felicidade. 
 
E: Que sinais indicam que as pessoas estão aprendendo matemática? 
MD: [18] Imagino que um bom sinal seja da pessoa conseguir resolver os problemas 
propostos. 
 
E: Como é sua aula? Ao iniciar um assunto novo, qual a seqüência didática que você 
preferia? 
MD: [19] Sempre tento apresentar um assunto do modo que este assunto foi descoberto, se 
possível pelo próprio matemático original, ou a default, a redescoberta por mim. [20] O que 
acho importante são as idéias que levaram a encontrar um resultado; em geral, estas idéias 
não aparecem mais numa fórmula muito polida; portanto, boto ênfase no caminho a 
percorrer e não no resultado em si. No entanto, acho importante ter um fio condutor o tempo 
todo. Portanto, [21] minha idéia didática é a seguinte: 1) enunciar de maneira clara o resultado 
final a atingir; 2) apresentar a relevância do resultado a atingir. Esta fase implica em 
particular de entender bem o resultado. Isto é muito mais do que somente entender a frase; 
trata-se de entender o enunciado e entender, pelo menos em parte, das obstruções que 
existem para obter o resultado final. Portanto, é necessário apresentar resultados 
conhecidos relacionados àquele que pretende se obter, explicar em que eles se diferenciam 
e em que eles se complementam; 3) desenvolver tudo o que se precisa para obter o 
resultado desejado. Não se desenvolve nenhuma teoria a não ser que se precise dela para 
obter o resultado final.  
 
E: Que tarefas ou atividades você costumava levar para os alunos resolverem em 
classe? 
MD: Normalmente, não levo nenhuma atividade a ser resolvida em classe. Ao nível do 
mestrado ou do doutorado, acredito que o processo de aprendizagem exige muita 
concentração e tempo, pouco propício a ser feito em sala de aula.  
 
E: Esse seu modo de ensinar matemática você aprendeu quando, como ou com 
quem? 
MD: [22] Me acho influenciado pelo matemático americano-chinês T.Y. Lam, da Universidade 
de Califórnia em Berkeley. 
 
E: Em que o mestrado ou doutorado contribuiu para sua atuação como professor de 
matemática?  
MD: Na minha vida toda, somente ensinei para mestrado e doutorado. Evidentemente, eu 
ter feito o mestrado e doutorado era necessário.  
 
E: O que deve saber o mestre para ensinar matemática? 
MD: [23] A mesma coisa que aquele que não é mestre: entender bem o assunto que ele vai 
ensinar e ter interesse em ensiná-lo. 
 
E: O que deve saber o doutor para ensinar matemática? 
MD: [24] As mesmas coisas que o mestre ou que o que o bacharel: entender bem o assunto 
que ele vai ensinar e ter interesse em ensiná-lo. O que vai provavelmente mudar é o 
assunto que ele vai ter que ensinar. 
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E: Como deve ser o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos diferentes 
níveis de ensino? Qual seria o papel do professor e do aluno nesse processo? 
MD: [25] Não tenho idéia [ensino nos outros níveis]. 
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APÊNDICE E 
TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS EGRESSOS DO IMPA 

(DOCENTES DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA/UFES) 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO ALEF 
 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática?  
Egresso Alef: [1] Eu entrei na universidade para fazer Engenharia Elétrica. Passei no 
vestibular para Engenharia Elétrica, mas, na realidade, eu estava querendo fazer eletrônica, 
[2] eu gostava muito de física e matemática. Bom, fiz o Curso de Engenharia Elétrica, [3] fiz 
praticamente o básico e cheguei à conclusão que o curso estava muito aplicado, eu não 
estava gostando do curso. Eu mudei para o Curso de Física, só que, na física também, onde 
eu estava estudando, os laboratórios da universidade não eram muito bons, a gente não 
tinha muito acesso aos laboratórios e fazer um Curso de Física sem laboratório é um 
negócio meio complicado. Então achei também que física não era uma boa. [4] Eu falei: 
�Bom, eu vou mudar para matemática, porque matemática é um negócio que, se eu tiver 
uma boa biblioteca e tiver tempo para estudar, eu posso, sozinho, fazer as coisas que eu 
quero fazer�. Na época o bacharelado ainda estava começando; eu resolvi fazer os dois, 
fazer a licenciatura e o bacharelado, e foi o que eu fiz: primeiro a licenciatura, depois 
complementei o bacharelado. 
 
E: Você acha que foi esse fato dos laboratórios e da estrutura que o influenciou a 
escolher o Curso de Matemática? 
EA: Observe o seguinte, [5] eu sempre li muito sobre matemática, física, ciências de um 
modo geral. Eu tinha de fato um interesse em matemática e física. O fato das condições, de 
funcionamento do curso, falta de laboratórios, etc. não terem funcionado, num certo sentido, 
eu acho que foi até bom...  
 
E: E por que você decidiu seguir a carreira de matemático e de professor 
universitário? 
EA: Isso aí foi um acidente. Eu pretendia, claro, me dedicar à matemática, mas não 
imediatamente após terminar o curso. [6] Eu estava envolvido em atividades políticas na 
época e, por questões ligadas à repressão, eu tive que mudar de cidade. Eu morava em [...] 
e as coisas em [...] estavam ficando muito pesadas na época, em [...]. Eu tive que sair de [...] 
o mais rápido que eu pudesse. [7] Como eu tinha conseguido uma bolsa para ir para o 
IMPA... eu já tinha sido aluno de iniciação científica, durante quase todo o curso, então eu 
achei uma boa sair de [...] uns tempos, passar fora e tal. Eu saí mais por isso. 
 
E: No questionário, quando eu perguntei sobre sua dissertação, você falou que não 
fez dissertação, fez exame de mestrado. Como é que era aquele exame? 
EA: Observe o seguinte: [8] o IMPA, quando ele começou, não existia dissertação de 
mestrado porque o entendimento era que o curso de mestrado era um curso introdutório; a 
rigor, num mestrado, o aluno ainda não teria maturidade suficiente para se dedicar a uma 
atividade de pesquisa. Então, [9] o IMPA fazia uma avaliação no final do curso, onde o aluno 
fazia prova em três áreas da matemática: álgebra, análise e geometria. O aluno fazia todas 
as disciplinas, no final tinha essas três provas. Se ele fosse aprovado, então ele recebia o 
título. E o interessante é que esse esquema permaneceu no IMPA durante muito tempo. [10] 

Posteriormente, algumas universidades começaram a abrir cursos de mestrados onde 
existia uma monografia de final de curso, e alunos do IMPA, num certo sentido, estavam 
sendo prejudicados, porque, ao prestarem concursos públicos em universidades, eles não 
tinham a tal monografia. Então o IMPA resolveu colocar opção da pessoa fazer a 
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monografia ou fazer mais disciplinas, no caso, disciplinas do doutorado e isso está 
funcionando até hoje... 
 
E: Você acha que teve algum matemático que influenciou seu trabalho? 
EA: [11] Sim, algumas pessoas influenciaram, sim. O professor Manfredo foi uma pessoa com 
quem eu trabalhei mais proximamente; o professor Jorge Sotomayor, eu também trabalhei 
muito tempo com ele; e mesmo o professor Elon, o professor Jacob, o professor Leopoldo 
Nachbin. Eu fiz alguns cursos com o professor Leopoldo Nachbin... Basicamente eram 
essas pessoas com quem eu tive mais contato. 
 
E: E você acha que é preciso ter algum gosto, um jeito para uma pessoa ser 
matemático? 
EA: Eu acho que não. Eu acho que existem várias áreas da matemática com características 
bem diferentes. [12] Eu acho que o importante mesmo é o interesse. Se a pessoa tiver 
interesse em continuar na matemática, ela necessariamente vai achar uma área na qual ela 
se adapta melhor, não há necessidade de ter nenhuma característica especial. 
 
E: Talento? 
EA: [13] Não, acho que não. 
 
E: Por que você escolheu fazer mestrado lá no IMPA? Você falou que foi por causa da 
bolsa que você tinha conseguido. 
EA: Exato. [14] Eu tinha conseguido uma bolsa no IMPA e, num certo sentido, como eu já 
tinha bolsa de iniciação científica do CNPq durante o curso, [15] eu já conhecia mais ou 
menos o IMPA, como é que funcionava e tinha também contatos com professores do IMPA 
que iam visitar a universidade aonde eu estudava... 
 
E: E você poderia me falar de sua rotina, na época que você fez mestrado? Como é 
que eram suas leituras, como é que era sua rotina na época que você estudava lá no 
IMPA? 
EA: No mestrado, em geral, a gente fazia duas disciplinas por período. [16] Em geral, nós 
tínhamos oito horas de aulas semanais, quatro de cada disciplina, e o restante do tempo a 
gente ficava na própria biblioteca do IMPA ou nas salas... Cada aluno naquela época tinha 
uma salinha. Então a gente ficava estudando, discutindo com colegas, resolvendo listas de 
exercícios, principalmente... E tirando dúvidas com os professores que também estavam ali, 
o dia todo. 
 
E: E como é que era o seu relacionamento com os professores?  
EA: O relacionamento era muito bom, era um convívio bastante agradável, porque na época 
o IMPA funcionava no centro da cidade, funcionava próximo à praça Tiradentes. Era uma 
Instituição assim de tempo integral. As pessoas chegavam lá de manhã, sete, oito ou nove 
horas da manhã e ficavam lá até oito da noite, dez da noite. Almoçavam por ali mesmo, 
lanchavam por ali mesmo. Então o pessoal estava sempre junto, exercendo algum tipo de 
atividade. [17] O interessante é que o IMPA tinha na época uma coisa que eu achava 
interessantíssimo, era o chamado chá da tarde. No intervalo entre a primeira e a segunda 
aula, na parte da tarde, mais ou menos por volta de três, quatro horas da tarde, todos os 
professores desciam para o refeitório do IMPA para tomar chá, comer pão, biscoito. E, 
nessa época o pessoal ficava conversando, professor com aluno. Era um negócio 
interessante. Muitos teoremas importantes de matemática foram demonstrados durante o 
chá. 
 
E: E sua relação com o seu orientador do curso especificamente, como que era? 
EA: No curso de mestrado, o meu orientador foi o professor Jacob Palis, que atualmente é 
diretor do IMPA. Na época o curso de mestrado estava bem estruturado, como ainda é. O 
aluno tinha um certo número de disciplinas para serem cursadas e tinha os exames a serem 
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realizados; como não havia assim, nenhuma monografia, nenhum trabalho que necessitasse 
de orientação, a relação orientador-aluno era mais formal. Quer dizer, eu poderia ter 
passado o curso todo de mestrado sem nunca ter ido conversar com o professor Jacob Palis 
na sala dele, eu teria que procurar o professor apenas na época de fazer matrícula nas 
disciplinas para ele assinar os formulários. Só que na realidade as coisas não eram assim. 
[18] O professor Jacob era uma pessoa muito simpática, querida, mantinha um bom 
relacionamento com todos, e a gente acabou se tornando amigos. A gente conversava, não 
só sobre matemática, mas sobre outros problemas, como, por exemplo, política científica no 
País. Na época em que o professor Jacob era assessor especial do CNPq eu cheguei várias 
vezes a ir ao CNPq com ele para ajudá-lo a despachar processos, fazer levantamento 
estatístico, coisas assim. E esse relacionamento que ele tinha comigo, ele tinha com todos 
os alunos, não só com seus orientandos, mas com todos os alunos do IMPA naquela época. 
 
E: E vocês têm contato até hoje? 
EA: Pois é, depois que eu vim para Vitória, eu tive poucos contatos com o professor Jacob. 
Algumas vezes, eu o convidei para vir aqui dar palestras. Ele esteve aqui em Vitória 
algumas vezes, mas depois a gente foi perdendo o contato, eu também quase não tenho ido 
ao Rio... 
 
E: Os cursos de mestrado e doutorado do IMPA têm reconhecimento nacional e 
internacional. Para você a que deve esse reconhecimento? 
EA: [19] Esse reconhecimento se deve ao padrão de excelência que o IMPA tem mantido 
desde a sua fundação. [20] Por ser basicamente uma instituição de pesquisa, o IMPA não 
sofre a influência de alguns problemas que são determinantes em cursos ligados às 
universidades. Quer dizer, por incrível que pareça, durante o período que eu estive no IMPA, 
[21] nunca houve falta de verbas para nada. A biblioteca do IMPA sempre estava recebendo 
publicações e livros novos, sempre tinha professores para dar as aulas, monitores, as 
bolsas não atrasavam. [22] Já em universidade, mestrados ligados a universidades, eu 
conheci alguns, por exemplo, mestrado da Universidade de Brasília, Universidade Federal 
de Goiás, é..., Universidade Federal do Paraná, em geral as questões ligadas à orçamento 
são muito mais complicadas. Bom, na época o IMPA era ligado ao CNPq, e o CNPq era 
ligado diretamente à Presidência da República. O IMPA e o CNPq naquela época não 
estavam ligados a Ministério da Ciência e da Tecnologia. [23] Havia uma preocupação de fato 
com o aprimoramento da pesquisa científica no País. Essa era a prioridade máxima, e a 
formação de pessoas qualificadas se inseria neste contexto. Então as coisas ali de fato 
funcionavam. 
 
E: Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação, com relação 
aos egressos que são formados por ano? 
EA: Observe o seguinte, é tudo uma questão de objetivos. O objetivo do IMPA nunca foi 
formar muitos alunos. [24] O IMPA era uma instituição de pesquisa, pesquisa de ponta em 
matemática, e os seus esforços eram divididos nessa área. É claro que, como um produto 
subsidiário, a formação de recursos humanos sempre foi importante, mas no IMPA no início, 
a maioria dos alunos que faziam mestrado no IMPA, iam fazer doutorado no exterior, salvo 
raras exceções. Então [25] durante um certo tempo o IMPA se preocupou em formar, digamos 
assim, a elite da matemática no Brasil. Posteriormente o IMPA tentou atender à necessidade 
advinda das universidades. Com a melhoria da qualidade, começaram a ter necessidade de 
recursos humanos mais bem formados. [26] Mas nunca foi uma preocupação do IMPA formar 
alunos para atuar nas universidades; a preocupação do IMPA sempre foi a pesquisa. Agora, 
apesar do IMPA não ter essa preocupação, as taxas de mestrado e doutorado do IMPA se 
situam entre as maiores do País, apesar dele não ter essa função. 
 
E: Como você falou, o IMPA não tem essa função, mas acaba que as pessoas que 
saem de lá vão atender às universidades em termos de mestres e doutores. Para você 
o que um mestre, no caso, precisa saber para poder ensinar matemática? 
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EA: Eu acho que [27] o mestre tem que ter um bom conhecimento do básico da matemática, 
tem que ter um bom conhecimento de análise, de álgebra e de geometria, porque, com um 
bom conhecimento nessas três áreas, ele, em princípio, está apto a lecionar aquelas 
disciplinas que compõem a matemática que atualmente é ensinada nas universidades para 
vários cursos. Quer dizer, independente da pessoa dar aula para engenharia, física, 
economia, administração, se ele tiver uma boa formação nessas três áreas, ele, no meu 
entender, está capacitado a dar essas aulas. Ele não estaria, digamos assim, capacitado a 
orientar a pesquisas, essas coisas; mas dar as aulas, eu acho que sim. 
 
E: E o doutor? 
EA: Pois é, [28] a função do doutor eu acho que seria orientar trabalhos de pesquisas em 
matemática dentro da universidade. Então ele teria que ter uma formação, evidentemente, 
mais aprimorada. [29] Agora, as coisas dependem dos interesses pessoais. Existem pessoas 
que fazem doutorado em matemática que têm interesse em dar aula, inclusive, para alunos 
de graduação, alunos do primeiro período. Eu conheci vários professores na PUC do Rio, na 
Universidade de Brasília. Então não se pode estabelecer uma regra geral: 'Porque o cara faz 
o doutorado, então ele tem que fazer isso e isso, e isso, porque o cara...' Eu acho que 
depende muito da pessoa também, dos interesses. 
 
E: E qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
EA: [30] Eu sou suspeito para falar sobre o IMPA, porque o IMPA, para mim, continua sendo 
um modelo de instituição de pesquisa em matemática. O que se conhece de matemática 
feita no Brasil, eu acho que se deve em grande parte ao trabalho que foi desenvolvido no 
IMPA nas diversas áreas, em geometria, em sistemas dinâmicos, em análise. Quer dizer, há 
alguns anos atrás praticamente a gente só ouvia falar em pesquisa em matemática no Brasil 
ou no IMPA, alguma coisa na UFRJ, na USP e a Universidade de Brasília, antes da 
revolução, também, era um centro forte em matemática, depois surgiu a UNICAMP e, a 
partir daí, começaram a aparecer núcleos de pesquisas em outras universidades. [31] Mas, no 
início eu diria que a matemática no Brasil estaria centrada no IMPA, na USP, nessas 
instituições mais antigas. 
 
E: Eu queria que você me falasse um pouco sobre a matemática. O que ela representa 
para você? 
EA: [32] A matemática para mim é uma manifestação cultural. Eu acho que faz parte da 
nossa cultura estudar matemática. Cultura é uma coisa que tem uma componente histórica, 
pode até ser que daqui a algumas décadas a matemática deixe de ser esse aspecto, e se 
torne algo assim mais técnico, mas [33] atualmente, para mim, a matemática é isso, é uma 
manifestação na cultura ocidental. Essa manifestação é importante por várias razões, 
razões filosóficas, razões práticas. 
 
E: Sendo uma produção cultural, ela é produzida socialmente? 
EA: [34] Sim, ela é produzida socialmente. 
 
E: E, para você, qual é a importância da matemática no conjunto das disciplinas? Qual 
foi a importância da matemática? 
EA: [35] A matemática, do ponto de vista assim das aplicações, ela é uma ferramenta. [36] 

Agora, uma ferramenta, para ser aplicada com êxito, ela tem que ser bem conhecida. Eu 
não acho que no atual estágio da matemática, e no atual estágio das outras ciências, das 
outras disciplinas, a matemática possa ser aplicada em todos os setores; existem setores 
que são mais propícios à aplicação da matemática, tem alguns setores que dependem 
inteiramente da matemática, como é o caso da física teórica, mas existem outras áreas em 
que a matemática ainda não entrou, vamos dizer assim, e outras ela já está, digamos assim, 
com uma presença atuante, por exemplo, em biologia, coisas afins. Então, [37] para mim, é 
isso, matemática, é uma ferramenta e, como uma ferramenta, não existe nenhum axioma 
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que diz: 'Deve-se aplicar'. Tenta-se aplicar; se der certo ótimo, se não der certo, é porque 
algo falhou ou porque não tem jeito mesmo de aplicar ali. 
 
E: E para você, como é que se percebe que uma pessoa gosta de matemática? Que 
sinais te indicam que uma pessoa gosta de matemática? 
EA: Em geral, tem pessoas que gostam de tudo, alguns alunos com que a gente conversa 
que o aluno gosta de música, o aluno gosta de literatura, o aluno gosta de matemática. Eu 
acho que não existe uma característica específica, que �Fulano� tem interesse ou tem um 
potencial para matemática. Eu acho que têm algumas pessoas que são mais fáceis de 
serem observadas porque são mais espontâneas, se abrem mais e tal; outras são mais 
fechadas, é difícil você fazer qualquer diagnóstico. Mas eu não noto assim que existam 
características que digam que �Fulano�... 
 
E: Como é que você observa que o seu aluno está aprendendo matemática? 
EA: O que eu estou notando é o seguinte: [38] uma questão fundamental é o interesse. Eu 
acho que, em geral, aquele aluno que está interessado, ele está sempre aprendendo 
alguma coisa. Agora, [39] o ideal seria que todos os alunos fossem interessados, mas têm 
alunos que de fato não têm interesse por aquelas coisas. Então fica difícil, não tem como. 
 
E: Você respondeu no questionário que você já deu aula de várias disciplinas: 
cálculo, história da matemática, análise, lógica... Eu queria que você escolhesse uma 
dessas disciplinas para você falar e o que você considera fundamental ensinar nessa 
disciplina? Escolhe uma delas. 
EA: [40] Por exemplo, uma disciplina que eu acho fundamental é a disciplina de lógica, 
porque o conceito de matemática que nós temos hoje em dia é o conceito de matemática 
como uma ciência dedutiva. Quer dizer, um modelo grego de matemática e a lógica exerce 
um papel fundamental numa ciência dedutiva. Evidentemente, você pode trabalhar com 
vários níveis em lógica, você pode trabalhar desde, vamos dizer assim, a lógica espontânea 
até a chamada lógica formal. Agora, [41] o que eu noto é o seguinte: a maioria dos alunos que 
fazem o Curso de Matemática, eles não têm acesso a uma disciplina de lógica mais séria, 
mais conseqüente. Quer dizer, o que acontece no início do curso: o aluno tem uma 
disciplina, tipo tópico de lógica ou noções de lógica, alguma coisa desse tipo, aonde ele 
aprende algumas ferramentazinhas básicas de lógica, como demonstrar um teorema, o que 
é uma condição necessária e suficiente, etc. Só que depois, no decorrer do curso, isso não 
é assim explorado explicitamente em outras disciplinas. O que acontece: o aluno que 
aprendeu aquilo, domina aquilo, em geral, ele tem uma tendência a utilizar aquilo em outras 
disciplinas, por exemplo, em análise, álgebra, etc. e etc. Bom, [42] no final do curso, eu acho 
que seria interessante se o aluno pudesse fazer uma releitura de tudo que ele teve acesso 
em termo de matemática usando a lógica, tentar entender, por exemplo, qual a relação entre 
a análise e a teoria dos conjuntos, os próprios fundamentos da matemática elementar, tentar 
ver como essas coisas se relacionam, fazer uma síntese da matemática. Para isso ele vai 
precisar da lógica, porque a matemática, no início do curso, é um negócio muito intuitivo. 
Quer dizer, o cara aprende, por exemplo, cálculo diferencial e integral usando muita, muita 
geometria, muitas figuras, muitos gráficos, etc. e etc. E isso é importante para quem vai 
fazer aplicações, até importante para entender, para um início de entendimento, mas para 
você ter um conhecimento mais profundo da coisa, essa intuição tem que ser melhor 
trabalhada, e aí eu acho que entra a lógica.  
 
E: Quando você trabalhava com essa disciplina, você consultava algum livro?  
EA: A gente usava vários livros. 
 
E: Você poderia me falar o nome de algum livro que você tinha preferência? 
EA: [43] Por exemplo, um problema que existe em livros, é que os livros-texto têm que ser em 
língua portuguesa. Então o número de livros que você poderia adotar como textos era muito 
pequeno. Por exemplo, em lógica, na época, em português, se eu não me engano, existia 
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apenas um livro do professor Hegenberg, que era o professor lá do ITA, que escreveu 
alguns livros sobre lógica. Então [44] havia necessidade de fazer consultas a vários livros em 
outros idiomas, livros em inglês, livros em espanhol, mas os alunos não tinham acesso a 
esses livros porque não dominavam inglês, espanhol; então a gente tentava dar as aulas 
baseados nesses livros, mas sem citar explicitamente esses livros. 
 
E: A preferência, então, por esses livros era pela questão da língua. 
EA: Não, talvez o seguinte: é que não existiam livros em português, o número de livros em 
língua portuguesa era muito pequeno, eu só conhecia basicamente esse livro, do professor 
Hegenberg. 
 
E: Quando você ia começar um assunto novo na sala de aula, como é que era a 
seqüência? O que você usava para explorar esse assunto? 
EA: Isso aí sempre dependeu muito da turma. [45] Eu acho que a melhor tática seria verificar 
o que os alunos já conheciam sobre aquele assunto, se é que eles conheciam alguma coisa, 
ou se não conheciam nada, ou se o que eles conheciam eram conhecimentos sobre os 
quais a gente poderia se apoiar para levar a outros desenvolvimentos. [46] O ideal seria ter 
uma conversa séria com a turma sobre aquele assunto, fazer, mais ou menos, o que 
Sócrates fazia. 
 
E: E que tipo de tarefa você levava para os alunos fazerem em classe, ou mandava 
eles fazerem em casa ou coisas assim? 
EA: [47] Eu acho que o aluno é o que aprende, professor não ensina. Professor pode dar, 
sim, uma orientação, porque o professor em geral é uma pessoa mais experiente, já passou 
por determinadas situações, então ele tem uma certa vivência com determinados assuntos, 
e eu acho que quem vai aprender mesmo é o aluno. [48] Eu acho fundamental que o aluno, 
independente do assunto, ele leia os clássicos da área. E ele lendo os clássicos, ele vai ter 
um entendimento das questões, vamos dizer assim, mais profundas ligadas às disciplinas, 
às questões filosóficas. E isso aí seria, digamos assim, o conhecimento teórico do assunto. 
Agora, se o aluno verificasse de fato, ele está entendendo, o que ele está entendendo é 
correto. [49] Para mim o fundamental, é o seguinte: existem dois tipos de alunos, o aluno que 
quer aprender alguma coisa e o aluno que, em princípio, não tem, assim, interesse naquilo, 
está fazendo, por exemplo, está fazendo uma disciplina, vamos dizer, por obrigação. Não 
vou entrar no mérito porque o aluno está fazendo uma disciplina por obrigação, 'o professor 
não teria a função de motivar esse aluno?'. Não vou entrar nessa discussão. [50] O fato é que, 
em termos práticos, têm alunos que de fato querem aprender determinado assunto; para 
esses alunos que querem aprender determinado assunto, não se colocam, por exemplo, 
problemas de tempo, problemas de conseguir bibliografias, eles vão atrás e conseguem e 
tal. Agora, para os outros, não, para os outros é preciso ficar obrigando o aluno a ler um 
determinado livro, obrigando o aluno a fazer um determinado exercício, ameaçando o aluno, 
dá uma prova para o aluno, essas coisas. 
 
E: Esse seu jeito, esse seu modo de dar aula, você acha que teve alguém em que você 
se baseou para poder dar aula?  
EA: [51] É claro que eu tive excelentes professores. Em contato com esses professores, a 
gente aprendeu, na vivência, determinadas técnicas, determinadas abordagens. Eu não fiz 
um estudo científico disso, porque também eu nunca tive interesse nesse tipo de coisa. [52] 
Mas aprendi muitas coisas com professores que eu tive e também já pensei muito sobre o 
assunto em situações específicas. Por exemplo, às vezes você vai dar uma determinada 
disciplina, para uma determinada turma e a coisa não anda, então você tem que pensar, ver 
o porquê que não está funcionando, avaliar e tal. 
 
E: E tem um professor específico em que você se espelhou para poder seguir ou não? 
EA: Não, eu não tive um professor específico, mas, na área de matemática, eu fiz várias 
disciplinas com o professor Elon e [53] o professor Elon é uma pessoa que sempre teve uma 
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preocupação com essa questão do entendimento da matemática; eu acho que eu aprendi 
muito com ele nesse aspecto. [54] O outro professor também que é um excelente professor, 
foi o professor Leopoldo Nachbin. O professor Leopoldo Nachbin, também, ele se 
preocupava muito com como o curso estava sendo para o aluno. 
 
E: Em que você acha que o seu mestrado, a sua pós-graduação, ela contribuiu para a 
sua atuação como professor? 
EA: Eu acho que, se eu não tivesse feito um mestrado, eu possivelmente não estaria dando 
aula em universidade... Eu não sei como poderia ser... 
 
E: Agora, para a gente poder encerrar, como é que você acha que deveria ser o 
processo de ensino a aprendizagem nos outros níveis de ensino? No ensino 
fundamental, no ensino médio, na faculdade... Como você acha que deveria ser? 
EA: [55] Eu acho que o ensino teria que ser uma atividade mais prazerosa. Sendo uma 
atividade prazerosa, eu acho que a maioria dos problemas estaria resolvido. Eu acho que no 
ensino, por exemplo, no ensino infantil, não sei qual é o nome que se dá, eu acho que a 
criança, naturalmente, ela tem tendência a aprender as coisas. As crianças em geral gostam 
de saber as coisas. Agora o que a gente nota é o seguinte: depois que a criança faz, vamos 
dizer, o primeiro grau, e entra, por exemplo, no que a gente antigamente chamava de 
ginásio, ela já começa a perder um pouco dessa espontaneidade, dessa criatividade. 
Aquelas atividades de sala de aula passam a ser assim uma rotina, o ensino se burocratiza, 
se perde o aspecto criativo da coisa. O professor tem que cumprir um determinado 
programa, o aluno tem que aprender determinadas coisas senão ele não passa de ano, e 
acho que a partir daí as coisas complicam. Eu acho que na primeira fase as coisas são mais 
espontâneas. Isso, evidentemente, isso depende dos professores; a gente vê na televisão, 
de vez em quando, algumas reportagens que são feitas em escolas... Porque muita gente 
tem aquela idéia errada de que é preciso muito dinheiro para fazer uma escola funcionar, 
etc. e etc. A gente vê, assim, exemplos de escolas que funcionam, principalmente, em 
localidades assim pobres, do interior, em que o trabalho depende basicamente da 
professora. [56] Se a professora é uma pessoa assim, entusiasmada, uma pessoa criativa, 
apesar dela não ter muitos conhecimentos, a coisa funciona muito bem e tal. Agora, em 
outras escolas com mais condições, [57] se os professores não estão muito a fim, se os pais 
não participam da vida da escola, eu acho que as coisas degringolam. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO BET 
 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
Egresso Bet: Bom, [1] eu comecei fazendo o Curso de Física, eu gostava muito de física. E 
durante o curso, durante o segundo semestre, eu já me identifiquei melhor com a 
matemática, aí fiz essa mudança. 
 
E: O que o influenciou a fazer essa mudança da física para a matemática? Foi o gosto 
pelas disciplinas matemáticas ou teve outra coisa? 
EB: Na verdade o Curso de Matemática lá onde que eu fiz, em [...], ele era mais bem 
estruturado do que o Curso de Física. Então o Curso de Física deixava muito a desejar em 
vários aspectos. E o Curso de Matemática por sua vez ele era bem estruturado, o 
departamento era mais dinâmico nas coisas, então eu acabei tendo mais gosto pela 
matemática e acabei sendo direcionado mais para isso. 

 
E: E por que você, após ter concluído o Curso de Matemática, decidiu seguir carreira? 
EB: [2] Na verdade, eu, no terceiro ano, já tinha bolsa de iniciação científica, terceiro, quarto 
ano, ganhei bolsa de iniciação científica, então já tinha, desde o segundo, terceiro ano, [3] a 
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gente já estudava matemática com gosto, então já tinha esse interesse de continuar 
estudando. Por exemplo, [4] eu não faria matemática se fosse só para dar aula no segundo 
grau [ensino médio], eu não teria esse interesse.  
 
E: Por que você escolheu fazer pós-graduação no IMPA? 
EB: Pelo seguinte: o pessoal lá de [...], eles eram mais ligados com o IMPA do que com São 
Paulo, por exemplo, que seria bem mais perto de [...]. Então em São Paulo, na época, eles 
falavam... Tinha gente que tinha estudado lá, não era bem estruturado o mestrado, era um 
negócio meio bagunçado, eles falavam. Enquanto que o IMPA era uma coisa muito bem 
estruturada, tudo funcionando bonitinho. São Paulo era um lugar, segundo o pessoal falava, 
que dava muito problema. [5] Então eles mesmos [professores] já direcionaram a gente, 
�Olha, vai para o IMPA que é melhor. Vai para o IMPA�. 
 
E: Como era sua rotina quando você estudava no IMPA? 
EB: [6] No IMPA era assim: você pegava os cursos e estudava. Não tinha muita... [7] A gente 
pegava dois cursos lá. Eram cursos que exigiam bastante, assistia aula, estudava e fazia os 
exercícios. Tinha que se dedicar bastante tempo, não tinha muita alternativa. 

 
E: Na sua época, você não fez defesa, fez um exame, mas você tinha um orientador 
que o acompanhou durante o curso... 
EB: Eu nem falei. Foi o Pedro Nowosad. 
 
E: Como era seu relacionamento com seu orientador? 
EB: [8] O relacionamento com o orientador era meio... Tinha pontos de alta e pontos de 
baixa. O orientador tinha pontos positivos e pontos negativos. Ele era meio descuidado às 
vezes para fazer... na hora de matricular. Porque lá no IMPA era um negócio pequeno e às 
vezes eu acabava esquecendo de fazer a matrícula na época certa, na hora em que eu 
lembrava de fazer, já tinha passado do prazo, ele reclamava... E outras coisas também. [9] 

Mas, por outro lado, ele sempre procurou me ajudar também, me orientava. Por exemplo, eu 
queria pegar uma coisa diferente, eu queria pegar uma matéria de doutorado, ele falava: 
�Não, não pega. Faz o mestrado primeiro, depois você vai pensar em outras coisas�. [10] Ele 
era rigoroso nas coisas. 
 
E: Depois que você terminou seu mestrado, você manteve algum contato com ele? 
EB: De vez em quando, quando eu ia no IMPA, eu encontrava com ele. Na época em que 
eu fui fazer o doutorado, ele mandou as cartas de recomendação. Sempre foi muito 
atencioso. Eu fui fazer um curso de verão no IMPA depois e ele ajudou lá a fazer a 
apresentação da tese, essa coisa toda. Eu não tenho queixa nenhuma dele, ele era muito 
legal. Mas era aquilo que te falei, ele era meio �estourado� às vezes. 
 
E: Você acha que teve algum matemático que influenciou o seu trabalho? 
EB: [11] No IMPA? Eu acho que não. Quem me influenciou mais acho que foi na graduação 
mesmo, que foi o Irineu Bicudo e o Mário Tourasse. Foram pessoas que tiveram mais 
influência, eu diria assim, na minha carreira. [12] Mário Tourasse era meu orientador de 
iniciação científica e o outro [Irineu Bicudo] foi professor de algumas disciplinas e eu gostei 
demais, foi muito bem dada, muito bem ensinada, então isso aí me influenciou a ter o gosto 
pela matemática. 
 
E: Para ser matemático, então, você acha que precisa ter um gosto, um jeito? 
EB: Não só para matemática, como para tudo. Você tem que ter um gosto pela coisa. [13] 

Acho que para matemática, é preciso ter um gosto até mais refinado, porque tem muita 
coisa abstrata. Tem hora em que você tem que ser muito solitário, individual. O Mário 
Tourasse, quando eu falei em mudar da física para matemática ele falou: �Não faz isso! Não 
faz isso porque a matemática é um negócio muito abstrato, aí você vai ter que, você vai ser 
um cara muito sozinho�. E foi para esse lado assim da... A física é um negócio assim mais 
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concreto, você tem experimentos, laboratórios... Já matemática não. [14] Na matemática a 
coisa sempre caminha de uma coisa concreta, mas rapidamente ela se abstrai. Você tem 
aquelas definições abstratas, umas coisas assim. Então aquela parte concreta já 
desaparece, tem esse lado. Mas, por outro lado, na época em que eu estudava na 
graduação, na pós-graduação, eu não me incomodava com isso não. 
 
E: É preciso ter talento para ser matemático? 
EB: Eu diria que sim. Como também para outras coisas. [15] Eu acho que tem que ter um 
talento. Não basta ser um cara superdedicado, tem que ter imaginação, esse tipo de coisa. 
 
E: Algo parecido com a música? 
EB: Isso, parecido com a música. Eu diria que sim. 
 
E: Os cursos do IMPA têm todo um renome nacional e internacional, de qualidade e 
tudo. Para você, a que se deve isso? 
EB: [16] Acho que isso vem da formação do IMPA. A idéia que eu tenho é a seguinte: as 
coisas aqui no Brasil, não funcionam bem, pelo menos, não da forma que a gente gostaria. 
A idéia que eu tenho do IMPA é a seguinte: esse pessoal foi fazer doutorado fora, viu como 
funcionava lá, na Califórnia, principalmente, viu todo aquele ambiente e falaram: �Olha, nós 
vamos voltar para o Brasil. Nós temos condição, tem apoio do Governo para a gente fazer, 
para gente ter liberdade de fazer as coisas do jeito que a gente quiser, então vamos fazer 
um negócio bom, bom mesmo, excelente�. Aí a idéia do IMPA foi essa: fazer o negócio 
funcionar direitinho, quer dizer, professor que vai dar aula num curso de mestrado, ele não 
pode chegar lá e não dar aula, mandar o aluno dar aula, igual ao que a gente ouvia falar de 
outros lugares. O professor tem que cumprir o horário. Então no IMPA o professor cumpre 
horário, pelo menos naquela época cumpria. Cumpria o horário, cumpria o programa 
rigorosamente, não dava nada pela metade... E cobrava! [17] E as coisas no IMPA, tudo 
funciona bem, a biblioteca era excelente, eu via lá que a parte física, a xerox funciona tudo 
bonitinho. Se queima um ar-condicionado, eles trocam na hora; se queima uma lâmpada, 
troca na hora, tudo funcionando às mil maravilhas. O prédio em que eu estudei funcionava 
no centro do Rio de Janeiro. Era um prédio velho, todo ruim, mas, independente disso aí, 
eles faziam a coisa funcionar, tudo direitinho em todos os sentidos. Acho que o sucesso 
deles é por conta disso. Enquanto, em outros lugares, São Paulo, principalmente, que a 
gente ouvia falar que a coisa não funcionava direito, lá não. Lá no IMPA era tudo direitinho, 
tudo bonitinho. 
 
E: Como você compara o IMPA com outras instituições de pós-graduação com 
relação ao número de egressos? 
EB: Na época em que eu estudei, formava poucas pessoas realmente. Mas se formava 
poucas pessoas era porque havia uma cobrança e, nos outros lugares por fora, na verdade, 
eles não eram muito bem estruturados. Era talvez bem estruturada a PUC, São Paulo não 
era bem estruturado. São Carlos era razoavelmente bem estruturado, mas era uma coisa 
muito pequena. E eu acho que se formava pouco por essa idéia de não deixar a coisa muito 
aberta. [18] A idéia inicial do IMPA era mais a qualidade em detrimento da quantidade. [19] 

Teve até coisas assim muito exageradas, prova de fim de mestrado muito difícil. Gente que 
tinha se dado muito bem, pessoas excepcionais mesmo que ficaram reprovadas no exame, 
coisas desse tipo. Acho que houve um exagero em algumas horas, mas, por outro lado, os 
cursos, as disciplinas, coisas assim, eles tinham um programa e seguiam aquele programa, 
não aquele negócio de vir um sujeito doido e dar um curso totalmente fora da realidade, fora 
do programado, como eu ouço falar do pessoal da física, não tinha isso lá. Era aquele 
programa, o programa era uma coisa muito bem estruturada. �Quer fazer tal coisa? Tem tal 
pré-requisito. Você sabe isso daqui? Então você pode fazer. Se você estiver fraco nisso 
aqui, não se meta em fazer aquilo ali porque você vai ter problema. Faz esse pré-requisito 
primeiro, depois cumpre esse negócio aqui�. Era uma coisa muito bem... O orientador te 
encaminhava muito bem para as coisas. Não tinha esse negócio de você chegar lá, ter um 
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programa aqui e o cara dá algo que está muito acima do que está programado, não tinha 
isso.  
 
E: Qual seria o papel do IMPA na pesquisa matemática do País? 
EB: [20] De um modo geral, eu acho que a pesquisa, em nível metódico em matemática no 
Brasil, deve muito ao IMPA, porque, pelo que eu sei, em outros lugares que se faz pesquisa, 
principalmente em São Paulo, teve uma época que teve matemáticos de renome, o pessoal 
bourbakista esteve em São Paulo, não ficaram satisfeitos, não, não teve retorno; o pessoal 
ficou isolado em São Paulo, inclusive eu li isso em um livro. Não se formou praticamente 
ninguém. Terminou a guerra, o pessoal voltou para a França, foi para os Estados Unidos; foi 
uma coisa que não deu resultados. Já no IMPA, eu acho que teve sorte de ter gente que se 
formou numa área, entrou numa área de pesquisa que acabou produzindo muitos 
resultados, a área de sistemas dinâmicos, então acabou �deslanchando� a pesquisa nessa 
área de sistemas dinâmicos e também na área de geometria diferencial. Na área de álgebra, 
acabou vindo gente da Alemanha, então acabou dando aquele início, aquele pontapé inicial 
de três, quatro áreas diferentes de pesquisa que, [21] embora formasse pouca gente, acabou 
formando uma massa crítica que foi aumentando. Eu tenho a impressão de que hoje a 
produção do IMPA, a produção científica, o número de alunos que se forma também está 
num nível bom.  
 
E: O que um mestre precisa saber para ensinar matemática? 
EB: [22] Eu sinceramente acho que um mestrado tipo do IMPA era o mais adequado. Pelo 
seguinte: você... acho que a maioria dos mestrados em matemática é assim. Você tem três, 
quatro áreas: área de álgebra, área de análise, de geometria. Essas são as três áreas mais 
fundamentais da matemática, as principais áreas são essas aí. Você faz cursos nessas 
áreas para se aprofundar nas coisas que você vê na graduação num nível mais elementar. 
Por exemplo, a geometria diferencial é uma extensão do cálculo. Análise de um modo geral 
é uma extensão do cálculo, é uma coisa mais refinada, mais rigorosa. Então você aprende a 
matemática... [23] acho que o ideal é você aprender a matemática num nível mais elevado 
para poder ensinar num nível mais elementar, aquilo que se vê na graduação. 
 
E: E o doutor? 
EB: Eu diria que [24] a finalidade do doutor seria de ter uma formação para fazer pesquisa, 
isso seria o ideal. [25] Fazer pesquisa, dar curso em nível de mestrado, acho que o ideal é o 
cara ter um curso de doutorado. Agora, por que a gente aqui não faz tanta pesquisa? Por 
dificuldades. Porque não é fácil. O ideal seria a gente fazer um doutorado e tivesse 
condições de fazer pesquisa mesmo, inclusive seria até uma forma de você não se 
acomodar. [26] A pesquisa é uma forma de você não se acomodar, você estar toda hora se 
renovando, senão você fica só nos livros de cálculo, uma coisa pobre. 
 
E: Gostaria que você me falasse sobre a matemática. O que a matemática representa 
para você? 
EB: A matemática eu diria... O ideal da matemática seria, se [27] a matemática fosse uma 
forma abstrata, rigorosa, de encarar problemas concretos do nosso mundo. Por exemplo, 
geometria. A geometria é uma extensão, uma abstração do nosso mundo, pelo menos 
inicialmente ela é uma abstração do nosso mundo real. Uma abstração das coisas 
geométricas do mundo e a partir daí se pode abstrair para chegar em outros conceitos 
abstratos, mas tudo partindo do real. Por exemplo, a idéia de números. A idéia de números 
é uma idéia concreta, idéia de quantidade, de coisas discretas, daí você parte para 
quantidades fracionárias, depois de fracionárias, você passa para aproximações que não 
são frações, a teoria dos números irracionais... Em tudo isso se partiu de coisas concretas 
para as coisas abstratas. A idéia de número, a idéia de continuidade, tudo isso aí vem de 
idéias concretas que se abstraem e depois se partem para novas abstrações, esse tipo de 
coisa. [28] Então é a idéia de se trabalhar de uma forma rigorosa com coisas abstratas a partir 
de coisas concretas, a idéia da matemática é essa. A matemática evoluiu desse jeito. A 
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evolução da matemática foi essa. Poderia ter evoluído de forma diferente, mas foi essa. [29] 

Ela é uma idéia de pensamento abstrato com coisas concretas. A partir de abstrações se 
parte para outros tipos de questionamento. Por exemplo, a geometria, ela parte do nosso 
mundo e se poderia fazer outras perguntas; por exemplo, uma pergunta que uma vez um 
professor fez: �Será que você poderia ter um mundo em que você não conseguisse medir 
comprimento, mas conseguisse medir área? Será que poderia existir um mundo assim?�� 
Isso é uma abstração. A resposta para isso é sim. Você pode ter um mundo assim, ou seja, 
você pode construir matematicamente uma coisa assim. Quer dizer, [30] o cara que gosta 
desse tipo de questionamento [abstrações] é um cara que gosta de matemática. [31] Um cara 
que diz �Não, mas isso aí é uma coisa totalmente absurda, para que vou pensar numa coisa 
dessa?�; um cara que pensa assim, acho que não tem vocação, não tem jeito para 
matemática. [32] Matemático gosta desse tipo de coisa [abstrações]. A mesma coisa da 
geometria; geometria também, de um modo geral, é construída através de axiomas. Aí o 
cara fala: �Bom, e se eu tirar esse axioma aqui? Será que eu consigo ainda fazer uma coisa 
diferente? Será que existe um mundo onde esse axioma aqui não vale?�. Aí o cara tenta 
fazer sem aquilo. Ou tenta supor: �Será que colocando esse daqui vai dar alguma 
contradição naquelas coisas?� Então, matemático tem que estar preparado para esse tipo de 
questionamento. E se o cara acha que isso é uma perda de tempo, então é melhor ir fazer 
outra coisa. 
 
E: Qual seria a importância da matemática no conjunto das disciplinas? 
EB: [33] Eu diria que a matemática está mais ligada às áreas tecnológicas. Na área de letras, 
eu acho que está mais ligada na interpretação; na interpretação de textos, coisas assim, 
você tem que ter uma lógica, uma lógica matemática eu diria. Tem que ter aquele 
pensamento dedutivo, esse tipo de coisa assim. Nesse aspecto aí, acho que até nessas 
áreas assim, mas tudo acho que num nível mais elevado. Por exemplo, a matemática 
manteve uma influência na filosofia. Por que manteve influência na filosofia? Por causa da 
lógica, a filosofia caminhou junto com a lógica durante muito tempo, e a matemática deu 
uma contribuição nessa área. Então ela teve uma influência, mas isso a nível mais elevado. 
A um nível mais do cotidiano, eu diria que a matemática não tem tanta influência assim em 
certas áreas, nas áreas de história, de literatura, essas coisas assim, não é aparente a 
influência da matemática. Ela pode ter uma influência se você pensar num nível mais 
refinado, mais sofisticado. Mas a nível, digamos assim, de graduação, não vejo tanta 
influência assim. 
 
E: Que sinais lhe indicam que uma pessoa gosta de matemática? 
EB: [34] Eu diria que o tipo de pensamento da pessoa. Por exemplo, eu já vi pessoas, 
políticos, falando na televisão, eu vi o cara falando assim, com um pensamento matemático 
tão... [35] uma cadência para organizar as coisas, as premissas dele para depois chegar 
numa conclusão, que eu falo: �Bom, esse cara aí tem um pensamento matemático�. Um 
outro exemplo que eu te dou: o Machado de Assis, não sei se você lê Machado de Assis, lê 
os contos de Machado de Assis. A maneira de ele expor as coisas e tirar as conclusões 
dele, embora ele seja uma pessoa bastante sarcástica, bastante irônico. Embora ele seja 
irônico nas coisas dele, ele chega em conclusões de uma forma irônica, pessimista e tudo, 
ele é um cara que tem um pensamento matemático, eu diria assim, refinadíssimo. Então eu 
acho que pensamento assim, a pessoa, a idéia concreta, a idéia das pessoas comuns é 
assim, se o cara consegue fazer uma conta, consegue fazer um cálculo rápido, se tem 
rapidez para fazer coisas assim, então ele é bom para fazer matemática. Aqui mesmo, na 
época das olimpíadas, aparecia gente que achava que era bom naquilo porque conseguia 
fazer rápido, era muito esperto para fazer essas coisas. Acho que não é por aí. [36] A idéia é 
se você sente que a pessoa tem um tipo de cadenciamento, de coisas assim, para, a partir 
de certas premissas, chegar a fatos, usando uma lógica racional. 
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E: Que sinais lhe indicam que seus alunos estão aprendendo matemática? 
EB: Eu sinceramente diria que na sala de aula você expõe... Por exemplo, a aula que eu 
dou na engenharia, eu diria que não tem quase nada a ver com matemática, porque ali, o 
que você está fazendo? Você quer ensinar um cara a integrar, derivar e a usar aquilo, não 
tem um pensamento matemático muito... Aí, por exemplo, você dá aula lá na engenharia, 
você vê que um aluno... Tem dois tipos de aluno [...]. Nossos alunos aqui da matemática, 
por exemplo. O cara está toda hora questionando a utilidade das coisas, como é que... �Oh! 
Isso aí é muito chato�. Não sei... Você dá uma coisa lá, álgebra... álgebra o pessoal acha 
muito chato aqui. O pessoal acha chato, tem uma parte computacional muito pesada, é meio 
chato mesmo aquilo. Mas, as idéias que estão por trás daquilo? Será que não têm umas 
idéias, umas sacadas interessantes? Quando o cara tem um gosto um pouquinho a mais, 
você dá uma coisa e o cara questiona o que você está dando... Questiona assim do lado 
positivo, não está toda hora perguntando para que serve aquilo, mas se o cara questiona 
como o cara teve uma idéia para fazer isso ou aquilo, o que está por trás dessas idéias, 
acho que o cara tem uma tendência mais para aquilo. Se o cara está toda hora se sentindo 
mal com aquilo lá, achando que aquilo não serve para nada, que está só incomodando a 
vida dele... Não sei, acho que ele devia procurar outra coisa para fazer. Às vezes também o 
cara está só querendo estudar alguma coisa para dar aula no segundo grau [ensino médio]. 
Mas eu acho que apesar disso tudo aí, só a parte de... Mesmo no segundo grau [ensino 
médio], você dá uma coisa elementar para o aluno, mesmo aí você tem que chamar a 
curiosidade do aluno: �E se fizer isso, se fizer aquilo? Como é que o cara demonstrou isso 
daqui? O teorema de Pitágoras mesmo, como é que faz? A demonstração disso daqui tem 
outra maneira de fazer?�, fazer um questionamento e não tanto assim, ficar insistindo na 
parte, por exemplo, você dá lá o teorema de Pitágoras, aí você dá um monte de exercícios 
�dá os dois catetos e pede para achar a hipotenusa; tenho a hipotenusa, quero achar o 
cateto�, um monte de exercício assim, um monte de exercício tudo igual, numérico e tal. 
Acho que tem que questionar um pouco mais, não a parte computacional, mas a parte em 
que ele pode questionar, �Será que dá para adaptar alguma coisa, fazer alguma coisinha?�, 
alguma coisa em que o cara tenha que pensar, mais do que fazer a coisa mecanicamente. 
 
E: Você listou para mim algumas disciplinas que você está trabalhando ou que já 
trabalhou. Eu gostaria que você escolhesse uma delas para falar a respeito. 
EB: Das disciplinas que eu dou aula aqui? 
 
E: Isso. 
EB: Nos últimos tempos eu tenho dado cálculo.  
 
E: Está bom. O que você considera fundamental ensinar em cálculo? 
EB: Fundamental no cálculo? No cálculo eu diria que se tem que ensinar funções, ensinar 
derivada, ensinar integral. Depois você vai ensinar para que serve... Na hora em que você 
está ensinando, para que serve a derivada, para que serve a integral e as aplicações. 
Basicamente é isso. 
 
E: E que livro você adotava, ou está adotando, para poder ministrar essa disciplina? 
EB: No cálculo nós adotamos o livro do Swokowski por muito tempo. Adotamos esse livro 
agora, Anton. Os Cursos de Cálculo de um modo geral ele estão assim... Observe o 
seguinte: [37] há algum tempo atrás os Cursos de Cálculo eram mais rigorosos, eles eram 
mais... Eles apelavam mais para o lado... Entender bem os números reais, entender as 
funções, quando que vale uma coisa, quando que não vale. [38] Os livros de cálculo 
atualmente estão feitos assim: tudo o que pode dar problema ou que pode causar algum 
mal-estar para o aluno, porque ele tem que pensar um pouco mais, eles não demonstram, 
eles falam: �Demonstra-se em nível mais avançado tal coisa...� E usam aquilo ali, usa aquele 
resultado. Nos livros de cálculo tem demais isso. [39] Então a idéia é fazer uma coisa 
essencialmente prática. Você vai fazer cálculo para resolver problemas de física; você vai 
fazer cálculo para calcular áreas, volumes, etc. e tal, tudo prático. A idéia do livro de cálculo, 
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do Curso de Cálculo atualmente é fazer uma coisa essencialmente prática, nada, por 
exemplo, como se calcula o número π usando coisas do cálculo, coisas históricas, como que 
os caras chegaram na série do número π, coisa assim mais sofisticada. Coisas assim 
parecem que não tem mais interesse nenhum. Quer dizer, o cara já sabe que π vale 3,14, 
�Ah! Tá bom demais! Ficar calculando π... Para que ficar calculando π com esse monte de 
casas decimais? Qual o significado disso? Por que teve essas idéias?�. 
 
E: Vocês trabalharam muito tempo com o Swokowski. Por que vocês trabalharam com 
ele tanto tempo? 
EB: Eu não sei te responder isso exatamente. O fato é o seguinte: trabalhou-se muito tempo 
com o livro do Thomas, depois apareceu o livro do Swokowski. [40] Acho que, de tempos em 
tempos, há uma necessidade, inclusive do professor, de renovar, pegar alguma coisa 
diferente. Acho que é saudável isso, pegar outro livro. Pegar sempre o mesmo livro, sempre 
os mesmos exercícios, até desmotiva também o cara. Acho que sempre a idéia de, de  vez 
em quando, renovar é boa. 
 
E: E por que vocês agora estão trabalhando com o Anton? 
EB: Na verdade foi o seguinte: o livro do Swokowski... A gente analisou vários livros, fez 
uma análise de vários livros. O livro do Swokowski estava na faixa dos cem reais. Esse livro 
aqui quando saiu, parece que estava na faixa do cinqüenta, sessenta reais. Aí o pessoal do 
Swokowski baixou o livro para oitenta. Então a gente olhou esse livro aqui, a gente viu que 
ele é um livro bem escrito, tudo. Tem uma parte colorida nele, os gráficos, coisas assim, e 
achamos que tinha uma aparência melhor do que o Swokowski. Aí foi feito um teste: um 
professor deu o curso durante um semestre por aqui, um ou dois semestres, acho que 
estava dentro do espírito, estava melhor do que o Swokowski. Um outro detalhe é que agora 
os livros de cálculo usam muito o computador, então todos os livros de cálculo têm uma 
parte bem direcionada para o cara fazer no computador. Então em função dessa idéia de 
mudar, já que o Swokowski estava há muito tempo, em função do preço do livro também, a 
gente fez essa mudança. Tem professor aí que, como surgiu uma edição nova do livro do 
Thomas, tem professor que está querendo usar o livro do Thomas. Eu acho válido, acho que 
o ideal... Para o aluno talvez, para o aluno que fica reprovado, o fato de mudar de livro, 
comprar outro livro às vezes é dispendioso. [41] Mas eu acho que se tivesse mais 
diversidade, o professor ter liberdade, �Eu quero usar o Thomas agora, eu uso...�, o outro 
quer usar o Swokowski, usa, não ficar todo mundo usando o mesmo, acho que seria bom 
também. O ruim é para os alunos que ficam reprovados, pode ser dispendioso. 
 
E: E que tipos de atividades você costuma levar para seus alunos resolverem em 
sala? 
EB: Que tipo de atividade? [42] Nos Cursos de Engenharia eu só trabalho com os exercícios 
do livro. Eu faço isso porque os alunos de Engenharia em geral têm uma rejeição com a 
matemática. Tem aquela coisa, inclusive com relação aos professores, eles acham que a 
gente cobra mais que o necessário, acham que a gente complica a vida do aluno etc. e tal. 
[43] Eu, por exemplo, faço o seguinte: adoto um livro, sigo aquele livro à risca, procuro não 
sair do livro, procuro cobrar os exercícios do livro para o cara se situar. Então eu não cobro 
nada mais do que está no livro. Num Curso de Matemática, dependendo da turma, você 
pode trabalhar... Já os exercícios são diferentes. Tem exercício que você tem que pensar 
mais, tem exercício que você desenvolve mais o raciocínio, então [44] no Curso de 
Matemática, dependendo da turma, você pode trabalhar melhor com exercícios ou até um 
trabalho mais sofisticado, vamos dizer assim, mais abstrato. Agora, também na Matemática, 
dependendo da turma que você pega, o cara não quer saber daquilo, ele quer ficar restrito 
aquelas coisas ali, mesmo os exercícios do livro o cara reclama. O pessoal da matemática 
reclama demais também. Eu sou da seguinte opinião: o cara que não estiver muito a fim, 
não adianta forçar muito, forçar e reprovar o cara. Eu, por exemplo, já dei Curso de Álgebra 
Linear e aconteceu assim: eu dei o Curso de Álgebra Linear, Álgebra Linear III, se não me 
engano, na época, não sei como é agora, segui um livro lá, segui o livro do... Um livro que 
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eles usam até na pós-graduação. Peguei aquele livro lá, tal, os alunos gostaram. No 
próximo período fui fazer a mesma coisa, comecei a dar e vi que os alunos não 
acompanhavam, não acompanhavam, os caras reclamavam, falavam que não tinham visto 
isto, não tinham visto aquilo. Aí o que eu fiz? Passou umas três semanas assim, aquela 
dificuldade, saía, dava aula e os caras não entendiam nada. O que eu fiz: peguei o livro do 
Anton, vi o que os caras tinham visto daquilo lá, vi a parte das coisas que estavam faltando, 
alguns capítulos, peguei esse livro, completei os capítulos, fiz a parte de cônicas, quadrícas, 
aqueles negócios todos lá de dimensão três e o curso foi diferente, eu mudei. Mudei porque 
eu vi que não adiantava. Acho que a gente tem que se adaptar a essas coisas. 
 
E: Esse seu modo de dar aula, você acha que aprendeu quando e com quem? 
EB: [45] Acho que foi com a experiência. No começo eu pegava os cursos para dar e ia 
dando, não queria nem saber direito dos alunos. Agora não, agora eu já penso diferente. 
Isso aí foi com os anos, nesse aspecto. Têm coisas que não adianta você forçar muito, 
forçar e chegar no final e reprovar todo mundo; não, eu mudei nisso aí, essa maneira de 
pensar. 
 
E: Em que o mestrado o ajudou como professor? 
EB: [46] O mestrado te ajuda no seguinte sentido: você vê uma coisa, vê uma matéria bem 
acima daquilo. Você vê Análise num nível... análise na reta, análise no Rn num nível bem 
superior ao que você ensina. Então eu acho que [47] você fazer o mestrado, ele te dá 
segurança, principalmente isso, te dá segurança. Você pega umas coisas num nível de 
graduação e você mesmo, por exemplo, matérias que você nunca viu, você pega aquilo e 
faz com muita tranqüilidade, com muita segurança. Coisas que, por exemplo, um Curso de 
Equações Diferenciais aqui. E nunca estudei, nunca tinha estudado equações diferenciais 
num nível de graduação. Quando eu fiz equações diferenciais, eu fiz a nível já de mestrado, 
era outra, eram soluções em nível de... Era outro esquema. Você não pegava soluções 
explícitas, você pegava a parte geométrica das soluções, vamos dizer assim, enquanto que 
o nível aqui é o nível de você desenvolver os métodos. Mas você pega um curso de 
graduação para dar aqui, como você já fez aquelas coisas a nível mais elevado, você faz 
aquilo com a maior facilidade, fica fácil você fazer qualquer coisa, mesmo que você não 
tenha visto. Então te dá segurança, eu diria isso. 
 
E: Nós conversamos basicamente sobre ensino de graduação e pós-graduação. 
Agora, para você, como você acha que deveria ser, poderia ser, o ensino de 
matemática nos outros níveis, mais elementares? 
EB: A idéia que eu tenho é bastante geral, vamos dizer assim. Por exemplo, eu diria que o 
ideal num professor que vai ensinar no segundo grau [ensino médio], por exemplo, eu vejo 
assim as coisas de uma forma muito mecânica. Então o cara aprende, por exemplo, a 
resolver uma equação do segundo grau e resolve uma porção. Aprende a traçar gráfico de 
parábola e faz lá os gráficos assim. [48] O professor de matemática, ele tem que tentar botar 
problemas de tal forma que tem que fazer o aluno pensar, raciocinar. Problemas assim tipo 
de olimpíada mesmo. Problemas práticos, jogos, coisas assim. Têm vários tipos de coisas 
assim e tem problemas de vários níveis, como tem nas olimpíadas aí. Eu acho que uma 
hora ou outra o professor que ensina o cara, por exemplo, a resolver uma equação do 
segundo grau, ele tem que bolar algum problema ou alguns problemas concretos onde o 
cara vai pensar, vai fazer alguma coisa e vai cair numa equação do segundo grau, por 
exemplo, para resolver aquele problema. Eu acho que isso daí, para o cara que consegue, 
para o aluno que pensa assim, é uma satisfação muito grande quando o cara consegue 
amadurecer um problema e resolver. Fazer coisas, só a parte mecânica das coisas, acho 
que é uma coisa muito pobre. Então, tanto em nível de primeiro quanto de segundo grau 
[ensino fundamental e médio], sempre tem que ter alguma coisa a mais, [49] em alguma hora 
o professor tem que dar um problema para o cara pensar. Por exemplo, na escola técnica, 
sei que teve uma época em que eu trabalhava na olimpíada, eles faziam assim: o cara que 
fez a olimpíada aqui e se classificou, eles davam dez para o aluno. Quer dizer, pelo menos 



 205

alguns alunos de lá tinham interesse em vir fazer a olimpíada. Na hora em que o cara vinha 
fazer a olimpíada, a gente dava aquela lista de problemas que mandava para eles e os 
caras olhavam e iam tentar fazer aqueles problemas. Tentavam fazer os problemas e iam 
perguntar para o professor, e forçava o professor também a pensar. Um problema de 
olimpíada não é um problema desses que você pega e faz de imediato, você vai 
amadurecendo. Acho que tem esse tipo coisa, não pode ser um negócio que você dá hoje e 
pede para o cara fazer lá na hora ou trazer na aula seguinte. Então esses tipos de 
problemas assim eu acho que é uma coisa que falta no primeiro e no segundo grau [ensino 
fundamental e médio]. 
 
E: Você gostaria de acrescentar alguma coisa? 
EB: Não. 
 
E: Então, muito obrigada. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO GIMEL 
 
 
Gimel não quis que gravássemos a entrevista. Diante disso, realizamos a entrevista 
tomando notas e, após, tentamos reconstruir os diálogos, que foram conferidos por Gimel, 
que fez algumas correções. 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
Egresso Gimel: Antigamente, as famílias em geral tinham interesse que os filhos fizessem 
o curso de medicina, na área de ciências biológicas, ou engenharia, na área de exatas. Na 
minha família não era diferente, meus pais queriam que eu fizesse engenharia. [1] Eu fui 
aprovado no vestibular para Matemática, que era meu interesse, mas continuava ouvindo 
em casa que era para mudar para Engenharia, e até pensei nisso, mas [2] um professor da 
universidade ficou sabendo que eu estava pensando em mudar de curso, me chamou na 
sala dele para uma conversa. A partir daí, eu decidi continuar no Curso de Matemática. 

 
E: Então foi esse fato que influenciou na sua escolha? 
EG: [3] Não só esse fato, mas todo um conjunto de fatores: meu desempenho no curso, o 
apoio dos meus professores, meu próprio interesse. 

 
E: E por que você decidiu seguir a carreira de matemático? 
EG: [4] Quando você está na matemática, ela vai te envolvendo cada vez mais, ela te 
desafia, te fascina. Você fica cada vez mais atraído.  
 
E: Por que você escolheu fazer mestrado no IMPA? 
EG: [5] Eu tinha professores que estudaram no IMPA, que tinham dado aula no IMPA. Meu 
orientador de iniciação científica fez doutorado no IMPA. Então, tinha duas coisas: uma era 
fazer mestrado, outra era fazer mestrado no IMPA. Fazer mestrado, já estava certo. Eu já 
tinha enviado cartas para diversas instituições, inclusive para o IMPA. [6] Quando recebi as 
respostas e a aceitação no IMPA, decidi ir para lá. Parecia natural ir para o IMPA. [7] O IMPA 
era, como hoje continua sendo, o melhor centro de matemática do Brasil. 

 
E: Como era sua rotina no IMPA na época do mestrado? 
EG: [8] A rotina no IMPA era assistir aulas, conferências e estudar muito. 

 
E: E você estudava sozinho ou com colegas? 
EG: Eu passei por uma situação particular, porque terminei o curso de Matemática em três 
anos e meio; então eu fui para o IMPA em agosto. Eu não era nem da turma que tinha 
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começado em janeiro, nem da turma que entrou em janeiro do ano seguinte. Eu fazia 
disciplinas com as duas e fiz amizade com alguns alunos da turma que havia iniciado antes 
de mim. O professor [...] e o professor [...], do Departamento de Matemática da UFES, 
inclusive eram dessa turma. Nós estudávamos bastante juntos. Fizemos uma amizade forte. 
As preocupações dessa turma passavam também pela política administrativa e acadêmica 
do IMPA, o que não se via em outras turmas. Lembro que foi tentado espaço para 
representação de alunos na Comissão de Ensino. 

 
E: Como era sua relação com seu orientador de mestrado? 
EG: Meu mestrado foi um pouco diferente, como falei. Inicialmente meu orientador era o 
professor Beta. Beta tinha acabado de orientar uma tese de doutorado e esse ex-aluno, 
Gama, foi contratado para trabalhar no IMPA; então eu passei a ser orientando dele. Fui 
inclusive o seu primeiro orientando. Como ele estava iniciando, tudo o que eu fazia eu 
mostrava para ele e depois para o Beta, que fazia também suas recomendações. 
 
E: Então Beta passou a ser seu co-orientador? 
EG: Quase isso. Beta era co-orientador informalmente. No papel, eu só tinha Gama como 
orientador. 

 
E: Depois que você terminou o mestrado, você manteve algum contato com Gama? 
EG: Sim, porque, quando eu terminei o mestrado, eu já estava fazendo doutorado. Quando 
eu vi que minha dissertação de mestrado estava bem encaminhada, eu solicitei ingresso no 
curso de doutorado. Ele era meu orientador até eu mudar de área, de geometria diferencial 
para a de geometria algébrica. Inclusive nessa época, juntamente com outros colegas e sob 
a coordenação dele, publicamos um livro pela editora Publish or Perish. E por que eu mudei 
de área? Eu fazia algumas disciplinas do doutorado e, na mesma época, fiz um concurso 
aqui na UFES e fui aprovado. Com isso precisei interromper o doutorado, previsto 
inicialmente por dois anos, mas houve um problema na minha liberação e só pude voltar 
depois de três anos. Eu trabalhava com análise e geometria diferencial, mas, para não rever 
as disciplinas que eu já tinha feito, fiz algumas disciplinas na área de álgebra. Uma das 
coisas que me levou a mudar de área foi a opinião do professor Karl-Otto sobre o meu 
desempenho na disciplina de álgebra que fiz com ele. Logo após os resultados positivos nos 
Exames de Qualificação, procurei o professor Karl-Otto para conversar sobre orientação 
para elaboração de tese. Ele concordou prontamente, para minha satisfação. Foi excelente 
trabalhar sob sua orientação. O artigo sobre o assunto de tese foi publicado na revista 
Manuscripta Mathematica, da Springer-Verlag. 

 
E: Depois que você concluiu o doutorado, você manteve contato com o Karl-Otto? 
EG: Sim. Quando eu fiz o pós-doutorado no IMPA, trabalhamos em parceria e publicamos 
dois trabalhos juntos na revista Geometria Dedicata, da Kluwer Academic Publishers, em 
1997. 
 
E: Os cursos do IMPA, tanto de mestrado quanto de doutorado, possuem um 
reconhecimento nacional e internacional. Para você, a que se deve isso? 
EG: [9] São vários motivos. Entre eles podemos citar: 1) o desempenho dos professores nas 
pesquisas. Isso é muito importante; 2) o ambiente científico com a presença de professores 
de outras instituições do País e do exterior; 3) A freqüente realização de congressos e 
seminários; 4) A excelente biblioteca e a infra-estrutura de equipamentos de informática; 5) 
O IMPA é um ponto de referência na América Latina. Ele consegue reunir os melhores 
alunos do Brasil e também do Chile, da Argentina, do Peru, da Colômbia... 

 
E: O que o mestre em matemática deve saber para dar aula na graduação? 
EG: Para dar aula na graduação?... [10] Acho que a formação do IMPA é excelente. Você tem 
contato com as áreas principais da matemática. Ela te dá um leque de opções que te 
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possibilita trabalhar não só num Curso de Matemática, mas também em outras áreas como 
engenharia, física, estatística, química... 
 
E: Então você acha que sua formação no IMPA o preparou não só para um curso 
específico como matemática, mas para trabalhar também com outros cursos? 
EG: Com certeza. [11] O que você aprende dá base em termos de conteúdo para trabalhar 
com outros cursos. 

 
E: E o doutor? Quais as habilidades deve ter? 
EG: [12] O curso de doutorado é o desejável para qualquer professor universitário. Ele não 
deve se restringir a dar aulas. Ele tem que se atualizar constantemente. Eu tinha o hábito de 
fazer cursos de verão no IMPA, todos os anos. Só não tenho feito atualmente devido à 
defasagem no calendário aqui da UFES. A impossibilidade de freqüentar o IMPA durante o 
período de verão dificulta a minha pesquisa. Mas eu procuro estar fazendo alguma coisa 
nova. Estou preparando dois artigos para publicação. [13] O doutor deve estar sempre 
motivado. Sempre procurando novos desafios para si e para seus alunos. 

 
E: Você atualmente está ministrando as disciplinas análise I e II para os Cursos de 
Matemática e Estatística. O que você considera fundamental ensinar em análise? O 
que seus alunos precisam saber de análise? 
EG: [14] Acho que a questão da análise está na atitude. No cálculo você vê as técnicas, como 
tratar uma função, como proceder para resolver um problema. Na disciplina de Análise o 
aluno deve fazer uma reflexão. A gente até brinca: �Em Análise você tem que analisar o 
problema�. [15] Isso é importante tanto para o aluno da licenciatura quanto do bacharelado. É 
essa a filosofia do curso, reflexão... É o que se espera do aluno. Em Análise você estuda as 
funções, limites, continuidade de um ponto de vista axiomático, dedutivo. [16] Acho isso 
importante, essa disciplina [análise] deveria ser dada em todos os cursos da área de exatas. 

 
E: Que livro você tem adotado para trabalhar com Análise? 
EG: [17] Tenho usado o livro do Elon, do Djairo, do Geraldo Ávila, do Bartle, do Protter e 
Morrey... Utilizo todos esses para dar aula. [18] Mas a escolha depende do curso. Quando 
lecionei análise I para o Curso de Estatística, adotei o livro do Djairo; para o Curso de 
Licenciatura em Matemática, utilizei basicamente o do Geraldo Ávila. Atualmente, como 
estou com uma turma que tem alunos de vários cursos, tenho usado vários deles. [19] É 
aquilo que eu te falei: quando você faz um curso de mestrado, você tem que sair preparado 
para poder fazer essas mudanças, reunir vários livros e verificar o que você pode estar 
utilizando em cada um. Eu sempre procuro adequar o conteúdo à situação da turma. 

 
E: Quando você vai iniciar um assunto novo para seus alunos, qual a seqüência que 
você utiliza? 
EG: [20] Bem, eu fiz isso hoje. Eu comecei um assunto novo. Eu apresentei para eles três 
exemplos, três problemas que alertavam para o que íamos ver, para a necessidade de uma 
teoria. Após analisarmos os problemas, passamos para a apresentação dessa teoria. 

 
E: Que tarefas ou atividades você costuma levar para seus alunos? 
EG: [21] Eu exijo bastante a participação dos alunos e isso é diariamente. Todo dia um aluno 
vai ao quadro resolver um problema, ou porque eu passei, ou porque surgiu durante a aula; 
então o aluno vai para o quadro, a gente discute... Eu também proponho algumas atividades 
extraclasse, além de fazer algumas avaliações com eles. Isso é um trabalho diário. 

 
E: Esse seu modo de ensinar matemática você aprendeu quando, como? 
EG: [22] Eu aprendi hoje, ontem, anteontem... Faz vinte anos que estou aprendendo. Quando 
você é criança e não sabe andar, você está cercado pelos seus pais, você os vê em pé, 
andando e começa, aos poucos, a tentar fazer igual. [23] Estou aprendendo a dar aula desde 
que comecei a estudar, vendo meus professores. Acho que você, conscientemente ou não, 
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é influenciado pelos professores que você tem, pelas aulas que você assiste, pelas aulas 
que você dá. A aula que eu dei hoje não será igual à aula de amanhã, a gente está 
aprendendo constantemente. 
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO DALET 
 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o curso de graduação de Matemática? 
Egresso Dalet: Na verdade eu comecei fazendo engenharia. Eu fiz vestibular para 
Engenharia Elétrica e, na época, os cursos, digamos assim, mais procurados eram os 
Cursos de Engenharia, o Curso de Economia, o Curso de Medicina... [1] Quando eu estava, 
na época, no científico, eu nem tinha ouvido falar no curso de Matemática, eu não conhecia 
o curso de Matemática. [2] Fiz engenharia, os dois primeiros períodos da engenharia e 
comecei a fazer as disciplinas de matemática, paralelamente ao Curso de Engenharia, por 
influência de professores... 

 
E: Que professores? 
ED: No caso o professor Standard. 

 
E: Ele dava aula para você? 
ED: Ele dava aula para a gente... Quer dizer, eu entrei em 1972 no curso de engenharia e o 
Standard chegou aqui em 1973, quando a gente já estava no terceiro período. Na época 
tinha um curso básico e as disciplinas do curso básico eram praticamente as mesmas, aliás, 
as turmas eram juntas, matemática e engenharia, era tudo uma turma só. Só no terceiro 
período e quarto período é que tinham algumas disciplinas diferentes, mas os dois primeiros 
anos eram praticamente os mesmos. Aí o Standard chegou aqui em 73 e motivou bastante a 
gente para estudar matemática... 

 
E: Então, no caso, essa escolha para vir para a matemática foi... 
ED: Influência do professor Standard. 

 
E: Por que depois que você fez o Curso de Matemática, por que você decidiu seguir a 
carreira de matemático? 
ED: [3] Na verdade, quando eu resolvi fazer Matemática, eu não tinha muita clareza o que 
era o Curso de Matemática, o que era a profissão de matemático. O Standard também não 
deixava isso muito claro. E, [4] na minha ingenuidade, eu achava assim, que, se eu 
aprendesse bastante matemática, isso iria me ajudar no Curso de Engenharia, então, �Eu 
vou fazer o Curso de Matemática�; tanto que eu continuei fazendo o Curso de Engenharia... 

 
E: Mas você chegou a terminar o seu curso? 
ED: Não, não, eu continuei até o oitavo período da engenharia... Eu estava quase formando. 
Mas, quando eu cheguei no oitavo período, eu terminei aqui, porque era possível fazer o 
Curso de Matemática em três anos, naquela época, então a gente fez o Curso de 
Matemática em três anos. Depois que eu me formei em matemática, eu ainda estava 
fazendo engenharia, e aí eu comecei a trabalhar aqui no departamento, como professor. E 
aí, bom, aí eu já... Já comecei a me envolver mais com a matemática e abriu a possibilidade 
da gente fazer mestrado... [5] Aí eu resolvi abandonar a engenharia e seguir, de fato, a 
carreira de matemático, de professor de matemática da universidade. Na época eu não tinha 
ainda, assim, uma vontade, mas não tinha, não pensava em fazer mestrado, doutorado, 
não, só pensava em ser professor da universidade. 
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E: Por que você optou fazer mestrado no IMPA e não em uma outra instituição? 
Vamos supor UFRJ, USP... 
ED: Em 1973, eu estava aqui ainda no terceiro período, terceiro para o quarto período e 
teve o Colóquio de Matemática, em Poços de Caldas. Isso foi em julho de 1973, e aí [6] em 
contato com os professores, lá no colóquio, principalmente o professor Manfredo, o 
professor Elon... Eu fiz um curso com o Manfredo uma época, com o Djairo, e aí, [7] apareceu 
essa chance de fazer o curso de verão no IMPA. No verão de 74, antes de me formar, eu 
tinha terminando o quarto período, eu fui fazer o curso de verão no IMPA... [8] E, nesse curso 
de verão, eu fiz duas disciplinas, já de mestrado, que valiam crédito no mestrado. Então, eu 
comecei na verdade a fazer o mestrado no IMPA antes de terminar a graduação aqui. 
Depois isso me ajudou, porque [9] eu não precisei mais fazer essas disciplinas. Quando eu 
cheguei lá, já obtive dispensa, já tinha o crédito. Então foi por isso que eu decidi ir para o 
IMPA. 

 
E: Você foi para o IMPA e teve que fazer outras disciplinas, além dessas que você 
tinha o crédito. Como é que era sua rotina na época em que você foi lá para o Rio de 
Janeiro estudar no IMPA? 
ED: A minha rotina era casa-IMPA. [10] Eu passava pouco tempo no IMPA. Na verdade, eu ia 
no IMPA só para assistir as aulas, fazer alguma coisa na biblioteca e tal, ia para a casa, e 
estudava em casa... 
 
E: Você estudava mais em casa? 
ED: [11] Em casa, em casa era mais tranqüilo, não tinha ninguém. 

 
E: Então você estudava bastante sozinho? 
ED: Estudava bastante sozinho. 
 
E: E, pelo que você respondeu no questionário, você não precisou fazer dissertação. 
Você fez aquele exame de mestrado e você teve um orientador de curso. Como era a 
sua relação com o seu orientador? 
ED: [12] Uma coisa muito formal...[orientação de mestrado]. Meu orientador era o professor 
Jaime Lesmes, era um peruano que estava aí no IMPA. [13] Minha orientação lá, nessa 
época, era para a gente discutir como estava indo; não era bem orientação acadêmica no 
sentido de fazer dissertação porque não tinha dissertação. A dissertação foi introduzida no 
IMPA, bem depois dessa época, na verdade, por uma questão assim, de isonomia com 
outras instituições, [14] porque todas as outras instituições tinham uma monografia, 
principalmente, os mestrados que não eram de matemática. Todo mestrado tinha 
monografia. E, na época, a carreira universitária ela premiava, dava incentivo para quem 
tinha um trabalho, em termos financeiros mesmo. Se você tinha um trabalho de dissertação, 
você ganhava mais. Aí os alunos do IMPA começaram a exigir. Eles levavam desvantagem 
financeiramente, e aí o IMPA reformulou para fazer essa, para ter a dissertação de 
mestrado. Mas a orientação, antes da dissertação de mestrado, a orientação no IMPA era 
uma orientação mais acadêmica, só. �Você está indo bem, não está? Está tendo 
dificuldade?... Como é que é o curso tal...� Mais um conselheiro do que um orientador 
mesmo. 

 
E: E, depois que você fez o mestrado, mais à frente você fez seu doutorado. Por que a 
opção de fazer o doutorado no IMPA? O que o levou a escolher, a continuar no IMPA 
para fazer o doutorado?  
ED: Eu voltei para Vitória. Terminei o mestrado no início de [...], na verdade eu fiz mestrado 
de [...] para [...], no início de [...] eu voltei e trabalhei... Eu já era professor daqui. Em 1979 o 
Abramo veio para cá e, conversando com o Abramo e com o Standard... Eu até tinha 
pensado em sair para o exterior para fazer doutorado, não tinha pensado em ir para outra 
instituição aqui no Brasil, não, porque também na época a única instituição que a gente 
poderia pensar seria a USP... USP ou UNICAMP. UNICAMP ainda estava muito iniciando, 
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UNICAMP é muito recente. A UFRJ, a UFRJ nunca me atraiu, porque, na UFRJ, você 
depende muito das pessoas com quem você trabalha na UFRJ. Assim, do ponto de vista de 
instituição, não tem uma homogeneidade. Você pode dar sorte de chegar lá ter chance de 
fazer um bom doutorado, um bom trabalho, como pode chegar lá também e não fazer uma 
coisa legal, então nunca me atraiu. Então por isso, conversando com o Abramo, o Abramo 
falou assim: �Você faz o doutorado no IMPA e depois pode sair para fazer um pós-doutorado 
fora�. Por isso é que eu resolvi estudar no IMPA novamente. E também porque eu já era da 
casa. 

 
E: O pessoal de lá já o conhecia. 
ED: Já conhecia... Quer dizer, não tive problema de aceitação. Na época quando eu era 
aluno de mestrado, o meu orientador, que era o professor Jaime Lesmes, ele trabalhava na 
mesma sala que o professor Isnard e então o Isnard... Quer dizer, a gente sempre 
conversava, eu e o professor Jaime, e o professor Isnard ficava dando as piruadas dele 
também, �Por que você depois não volta? O que você vai fazer depois do mestrado?� Eles 
perguntaram. �Vou voltar para Vitória, porque eu sou de Vitória�. O Isnard falou assim: �Por 
que você não volta depois para fazer o doutorado?�. Naquela época eu nem pensava em 
voltar para fazer o doutorado, quando eu terminei o mestrado... 

 
E: Você pensava em voltar para cá... 
ED: Pensava em voltar para cá, e pronto, já estava bom, satisfeito. E aí aquela coisa ficou 
na minha cabeça: �Bom, se o Isnard está dizendo que eu poderia voltar, por que não? O 
IMPA ia me aceitar?� Na verdade, [15] eu nem me submeti a outras instituições, eu fui direto 
para o IMPA fazer doutorado. E escolhi álgebra por influência também do Abramo. 

 
E: E com relação ao seu orientador, o professor Karl-Otto? 
ED: O professor Karl-Otto é foi uma, como é que é? Foi, deixe-me ver... Como é que a 
gente diz?... Era a única opção... Só tinha ele praticamente em Álgebra, porque quem 
trabalhava lá no IMPA na época era o Karl-Otto, o Otto Endler, o Yves, e o Bezout que 
estava indo embora, o professor Bezout. O Otto Endler não tinha muita experiência de 
orientação, nem o Otto Endler, nem o Yves. O Karl-Otto também não, mas o Karl-Otto era 
mais objetivo e, na verdade, [16] [...] foi meu orientador por indicação, não por escolha a 
princípio. Quando a gente chega em uma instituição, a instituição designa um orientador. Aí 
quer dizer, a gente começou a trabalhar dessa forma... 

 
E: E depois que você terminou o doutorado, você manteve algum contato com o Karl-
Otto? 
ED: Sim. Eu não trabalhei, em termos de matemática com ele. A gente conversa sempre. 
Voltei ao IMPA várias vezes para fazer uns cursos, para fazer estágios de pós-doutorado 
nos cursos de verão e conversava com ele sobre a área. O Karl-Otto manteve um grupo, 
criou um grupo de trabalho, depois do meu doutorado, e aí a gente conversava, mas a gente 
nunca trabalhou, a gente nunca fez nada depois da tese. 

 
E: Bom, os cursos do IMPA de mestrado e doutorado têm um reconhecimento tanto 
nacional e internacional. Para você, a que se deve esse reconhecimento? 
ED: Eu acho que, digamos assim, [17] um certo controle de qualidade. As pessoas, a direção 
do IMPA, não só a direção, mas existe um comitê científico no IMPA e esse comitê científico 
tem um certo controle de qualidade. Esse comitê não é formado só por pessoas do IMPA, 
não; ele é formado por outras pessoas também. Por exemplo, o professor, que eu conheço, 
pode ser que tenha outras pessoas, eu conheço o Aron Simis, faz parte desse comitê; o 
Abramo já fez parte, não sei se ele faz parte ainda. São pessoas de fora do IMPA que, de 
uma certa forma, traçam as diretrizes, as linhas de contratação... Tem um professor 
querendo vir para o IMPA, então tem que submeter... o currículo tem que ser aprovado; quer 
dizer, não depende só de uma coisa administrativa, tem um direcionamento. 
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E: Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação que você tem 
conhecimento; os cursos do IMPA com outros cursos de pós-graduação que, por 
acaso, você tenha conhecimento? 
ED: [18] Eu acho que tem vários momentos. Em um certo momento, o IMPA era praticamente 
o único curso de doutorado no Brasil, com algumas exceções: USP, UFRJ... Então, nessa 
época, o IMPA se preocupava muito com ser o modelo de mestrado para as outras 
instituições que estavam se preparando para fazer o mestrado, fazer a pós-graduação. 
Então, até esse momento aí, [19] ele exercia uma certa liderança e o mestrado do IMPA era o 
modelo. [20] Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia o IMPA não se preocupa muito 
com o mestrado. Eu diria que, se eu fosse aluno hoje em dia, eu não iria para o IMPA fazer 
mestrado, porque no IMPA eles deixam o aluno do mestrado meio abandonado. Eles não 
podem me ouvir falar isso não, porque, senão... O aluno tem que correr atrás. [21] O foco 
deles é o doutorado e a pesquisa, pesquisa de matemática. Quer dizer, na época que eu fui 
lá para fazer o mestrado no IMPA, as turmas de mestrado de lá tinham sete ou oito alunos, 
por turma, então havia 30 alunos, 40 alunos no mestrado. Hoje em dia são três, quatro 
alunos no mestrado só. A grande maioria é alunos do doutorado. [22] Mas, em termos de 
qualidade, eu acho que é indiscutível, é o melhor. Não estou dizendo que as outras 
instituições também não tenham qualidade, só que [23] eu acho que, para atendimento 
individual de aluno, têm outras instituições que hoje são mais... atenciosas. 

 
E: Qual seria o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática brasileira? 
ED: [24] Eu acho que o IMPA é uma liderança, em termos de matemática, de matemática 
pura e tem que ser, porque não é uma questão que você mede assim, é o papel do IMPA. 
[25] O papel do IMPA é ser uma liderança em termos de pesquisa em matemática, porque [26] 

as pesquisas nas universidades, ela é dividida, quer dizer, a universidade, ela não vive só 
da pesquisa, a universidade ela tem um tripé que é pesquisa, ensino e extensão. Então [27] 

as pessoas que trabalham nas universidades, elas não podem se dedicar exclusivamente à 
pesquisa. É muito difícil professor de universidade que se dedique exclusivamente à 
pesquisa. Já no IMPA, não; [28] o IMPA é exclusivamente de pesquisa, o ensino que existe lá 
é para dar sustentação à pesquisa. Ele tem que formar pesquisadores, ele tem que formar 
alunos para a pesquisa prosseguir. No final das contas, o objetivo final é a pesquisa, por 
isso que eu acho que tem que ser assim mesmo, não tem jeito. 

 
E: O que você acha que um mestre precisa saber de matemática para poder ensinar? 
ED: Depende de onde ele vai ensinar... 

 
E: Como assim? Depende do curso? 
ED: [29] Depende do curso, depende de onde ele vai ensinar. A matemática tem utilização em 
cursos diferentes. Se você vai dar aula num Curso de Administração, num Curso de 
Economia, onde a matemática que você ensina lá é Cálculo e álgebra Linear, você não 
precisa de muita coisa, o mestrado para essa clientela aí não precisa de muito coisa. Os 
cursos básicos de análise, álgebra linear, geometria, um pouco de álgebra... São coisas 
básicas. Agora, eu acho que, para você dar aula num Curso de Matemática, aí seu 
mestrado precisa ser mais, ter um pouquinho mais de �caldo�. 
 
E: O mestrado seria suficiente para dar aula de matemática? Ou o doutorado seria 
uma opção, o curso de doutorado seria mais uma opção? 
ED: Não. [30] A pessoa que faz o mestrado, um bom mestrado, ele está capacitado a dar 
qualquer disciplina de matemática do Curso de Matemática, eu diria. Está assim, 
dependendo de como é o mestrado dele, porque hoje em dia tem muito dessa coisa do 
mestrado mais específico. A pessoa faz algumas disciplinas básicas e depois faz as 
disciplinas já dirigidas para a sua área, que vai fazer a dissertação, e aí fica meio 
incompleto, mas, na sua área, ele vai ser capaz... Por exemplo, deixa-me dar um exemplo: 
uma pessoa que faz mestrado hoje faz dissertação em álgebra, têm mestrados que são 
assim. Bom, então você faz um Curso de Análise completo, análise real, análise com várias 
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variáveis, faz um Curso de Álgebra Linear, faz um Curso de Geometria Diferencial, um 
Curso de EDO, equações diferenciais ordinárias, talvez um Curso de Topologia e Álgebra. 
Pronto, isso chega a ser o curso básico. E depois faz as disciplinas mais específicas de 
álgebra, isso depende muito do interesse dele. Então ele deixa de fazer disciplinas, como, 
por exemplo, EDP [equações diferencias parciais], deixa de fazer disciplinas, como análise 
complexa, não necessariamente ele faz; ele deixa de fazer disciplina como integração, o 
Curso de Integração é um curso importante na área de Análise. Então, esse professor, ele 
está apto para dar as disciplinas na área dele. Mas isso não se resolve com o doutorado, o 
doutorado fica mais específico. Então, no fundo, no fundo, você não forma um professor 
polivalente, que vai dar aula e pegar qualquer disciplina, ele não vai dar conta. Ele até pode 
fazer isso, porque, com a formação que ele tem, ele pode desenvolver a capacidade dele de 
pegar qualquer disciplina. Mas a formação dele, na verdade, não deu isso para ele. Mas eu 
acho que o mestrado não é estritamente necessário, aliás, [31] o doutorado não é 
estritamente necessário, apesar de que, se a pessoa tem o doutorado, ele tem inúmeras 
chances, tem muito mais facilidade. O tempo que ele vai gastar para preparar uma disciplina 
vai ser bem menor do que o cara que tem menos alunos para aquela disciplina. 
 
E: Eu acho que você acabou de falar sobre o que deveria saber um doutor para poder 
dar aula de matemática. 
ED: É essa coisa. Porque ele, na verdade, ele não vai, necessariamente, estar preparado 
para dar aula em todas as disciplinas, porque ele se especializa. Ele vai estar preparado 
para dar aula naquela disciplina da sua especialidade. Por exemplo, se você pedir para o 
Alan para dar um Curso de Álgebra, ele vai penar, porque ele não fez Curso de mestrado 
dele... Pode ter feito um curso para, digamos assim, ter uma base, o básico. Mas, não 
estudou mais do que aquilo. Ele sabe um pouco mais do que a pessoa sabe quando termina 
a graduação... Então, ele vai penar. Ele vai ter capacidade para fazer isso, mas ele não está 
preparado para ser... 
 
E: Eu queria que você me falasse agora um pouco sobre a matemática. O que a 
matemática representa para você? 
ED: [32] A matemática é a minha grande paixão... [33] Eu acho que é uma coisa que eu gosto 
de fazer, não faço como eu gostaria de fazer, eu acho que a universidade ela te exige, exige 
que o professor seja polivalente, a universidade exige que você faça de tudo um pouco. E o 
que você tem que fazer? É o que eu falei, extensão, você tem que fazer ensino e você tem 
que fazer administração, você tem que se envolver com os departamentos, com comissões, 
com uma série de coisas. E essas coisas têm que ser feitas, mas isso não é o que me atrai 
em uma universidade, apesar de que a maior parte do tempo a gente está fazendo isso, 
pela força das circunstâncias. [34] Eu gostaria de só ficar trabalhando com pesquisas de 
matemática, isso seria meu grande sonho, sonho de consumo... 

 
E: Você, durante algum tempo, você conseguiu por algum período ficar só fazendo 
pesquisa? 
ED: Muito pouco... Muito pouco. Só fazer pesquisa, muito pouco, assim, tipo três meses. 
�Não agora eu vou fazer só pesquisa�. O meu plano é me aposentar e fazer pesquisa em 
matemática, do jeito que quero, do jeito que eu posso fazer, sem ninguém me cobrando 
relatório, participar de comissão, dar aula sete horas da manhã, etc. [35] A matemática, quem 
gosta de matemática, é um hobby, vive para fazer matemática. É claro que você, quando 
você estuda muito, você se cansa. [36] Mas ela [matemática] te nutre, ela te nutre. [37] Você 
descobrir um teorema, você pensar num problema, digamos assim, dois meses, e resolver 
um problema, é uma satisfação indescritível. Eu te diria que não tem palavras, só quem já 
fez isso, só quem já fez teve essa descrição, é que consegue descrever, consegue sentir a 
satisfação que você tem, quando você pensa em um determinado... Eu acredito que isso 
não é só da matemática... [38] Eu falo isso da matemática, mas eu acredito que um artista, ele 
tem a mesma sensação. Um cara que trabalha é que pode conseguir captar, o que ele está 
sentindo... É isso que eu sinto, por exemplo, em matemática, quando, você pensa no 
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problema durante muito tempo, no momento em que bate aquela coisa, que você resolveu o 
problema, é uma satisfação muito grande. 
 
E: Como é o seu trabalho, quando você está pensando em um problema? Você acha 
que você o resolve no seu consciente ou o seu inconsciente continua trabalhando 
naquilo? Como é o seu trabalho?  
ED: [39] Não sei se é o inconsciente, mas ele [o problema] vem na sua cabeça toda hora. Se 
você está com um problema, você já pensou nele muitas vezes, várias coisas. A parte 
técnica já está entendida, as ferramentas que você tem para resolver você já entendeu, 
você não está mais preocupado com as ferramentas, você está preocupado só com o 
problema, aí ele fica na sua cabeça o tempo todo. Você vai jantar, você vai almoçar, você 
está pensando nele. Na verdade você não está pensando nele, ele vem à sua cabeça, ele 
se intromete nos seus pensamentos. Quando eu estava fazendo a tese de doutorado, no 
IMPA, eu não me mudei para o IMPA, eu viajava, ia e ficava lá durante três, quatro dias lá 
no IMPA. Durante a semana, eu jantava sozinho, eu ia para o restaurante e ia jantar. A 
maior parte do tempo que eu ficava no restaurante, eu ficava pensando nos meus 
problemas e muitas coisas eu resolvi lá, jantando... 

 
E: No restaurante? 
ED: No restaurante. Por quê? Porque eu tinha pensado nisso, eu tinha meditado nisso o dia 
inteiro, e a hora do jantar era uma hora assim, mais descontraída, eu não estava me 
concentrando, não estava preocupado com isso, poderia estar pensando em outras coisas. 
E aí, nessa tranqüilidade, as coisas apareciam de maneira mais natural, de maneira mais 
clara. Depois, era chegar em casa e redigir, escrever e tal. Então é por isso que as pessoas 
acham que o matemático, o artista, ele é maluco, porque às vezes ele �viaja�. 

 
E: Então você acha que, para fazer matemática, fazer novas descobertas, isso é um 
trabalho só do matemático, o matemático faz isso sozinho? Ou você acha que existe 
uma equipe? 
ED: [40] Equipe é importante. A troca de idéias é importante, porque às vezes você está num 
caminho que está muito longo, está muito obscuro e, você discutindo com outras pessoas, 
essas coisas se clarificam. [41] Eu acho que a criação ela é individual, só você cria. Mas a 
elaboração, os estalos, os caminhos... Uma equipe é muito importante. [42] Agora, não basta 
você ficar só na equipe. Num trabalho de matemática não basta você ficar só na equipe. 
Você tem um trabalho de equipe, mas depois você tem que ajeitar essas coisas na sua 
cabeça individualmente. Muitas vezes acontece isso. Eu trabalho bastante com o Abramo e 
com o Marcelo, são professores lá de Maringá. A gente discute assim, três horas seguidas e 
as coisas ficam assim no ar, impressionada. �Por que não seria assim, ou não seria 
assado?�. 
 
E: Fica aquele monte de interrogação. 
ED: Um monte de interrogação... Você só fecha essas coisas depois sozinho. Você vai 
pegar, ver como é que acontece isso e tal, aí você avança. Mas o trabalho em equipe eu 
acho que ele é fundamental, porque senão você gasta muito tempo. 
 
E: Você tinha falado, logo no início, a respeito de que você gosta muito de 
matemática. Você acha que, para ser matemático, precisa ter um gosto ou um jeito 
para isso? 
ED: [43] Sem dúvidas! Precisa [gosto]. 
 
E: E talento? 
ED: Precisa também. [44] Quem tem talento, eu acho que tem gosto. Não sei se essa frase é 
verdadeira. 
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E: E você? 
ED: [45] Eu não diria que eu tenho muito talento para matemática, não, mas eu tenho muito 
gosto. Eu estudei muito, eu acho que eu tenho muita ferramenta preparada, tenho muita 
formação. E eu tenho meios, maneiras de atacar problemas, eu acho. Por isso que eu acho 
que a universidade de Vitória... Porque a gente se prepara muito e depois não tem chance 
de você usar a ferramenta que você domina, que você aprendeu. E daí o meu plano, depois 
de aposentar é fazer essas coisas. Mas eu não preciso estudar, fazer curso mais, eu vou 
usar o que eu já tenho, ou ler o que eu já fiz, rever e tal. Mas eu acho que as coisas já estão 
todas assim, na cabeça. Mas eu acho que quem tem talento em matemática... [46] A maioria 
das pessoas com talento em matemática gostam de matemática e, para fazer matemática, 
eu acho que precisa gostar. Às vezes pode acontecer da pessoa ter talento e não gostar, e 
aí ela não faz, porque, como toda a área científica, a área de criação não dá dinheiro, você 
não fica rico fazendo matemática, você não ganha dinheiro. Bom, você sobrevive. Muita 
gente sobrevive da matemática. É uma vida assim, com as necessidades básicas atendidas. 
Mas rico ninguém fica estudando matemática, não. A não ser que resolva um daqueles sete 
problemas lá... 
 
E: De um milhão de dólares. 
ED: De um milhão de dólares... Um milhão de dólares faria muito bem [risos]. 
 
E: Com relação ao seu trabalho, você acha que teve algum matemático que o 
influenciou no seu trabalho? 
ED: Assim, decisivamente não, mas ultimamente sim. [47] Ultimamente eu tenho pensado 
muito em questões que foram abertas, que foram colocadas pelo Zariski. Eu acho o trabalho 
do Zariski assim, fantástico. Ele deixou muitos caminhos, muitas coisas que podem ser 
continuadas. Quando ele começou a trabalhar, o Zariski... O Zariski é do início do século, o 
doutorado dele foi em 1928 e ele morreu em 1980, oitenta, oitenta e dois, eu não sei, ele 
teve uma vida longa. E ele não tinha muitas ferramentas, pelo que a gente tem hoje, em 
1928, 1930 ele não tinha... As coisas estavam começando. Na área que a gente faz 
pesquisa, que é a área de Geometria Algébrica, as grandes ferramentas, as ferramentas 
modernas que existem hoje foram desenvolvidas na década de 60, e o Zariski já estava bem 
velho na década de 60. Ele dizia assim: �Eu não entendo nada das coisas que esse pessoal 
está fazendo�. Só que as coisas que as pessoas estavam fazendo era exatamente o 
trabalho dele. Os trabalhos que ele tinha feito, as pessoas estavam dando uma nova 
roupagem e tal, atacando com novas técnicas. E ele dizia: �Eu não entendo nada disso daí, 
não�. 
 
E: E que sinais o indicam que uma pessoa gosta de matemática? 
ED: Sinais? Eu não sei. [48] Eu posso dizer características que um matemático tem que ter: 
persistência, paciência... Paciência e persistência, não desanimar da primeira vez. E uma 
boa memória também. Acho que a pessoa tem que ter uma boa memória. Ajuda. Vamos 
dizer que você vai decorar coisas, você tem que fazer a associação de idéias, então é uma 
característica, uma qualidade que o matemático tem que ter. [49] Uma pessoa que não tem 
memória não vai fazer matemática nunca, não vai produzir matemática nunca. 
 
E: Que sinais o indicam que as pessoas estão aprendendo matemática?  
ED: Entendendo?... [50] Eu acho que uma característica de quem já está aprendendo naquele 
nível que você está ensinando... Depende do nível, têm vários níveis. É quando ela começa 
a ter iniciativas, a saber colocar as questões, ter a capacidade de fazer questionamentos, se 
a pessoa não entendeu, não sacou nada, ela não sabe nem perguntar. Você dá aula e uma 
pessoa que está lá muda é porque ela não entendeu ainda. Às vezes você acha que ela 
entendeu tudo, mas na verdade não é isso. Ela ainda não está no nível de fazer 
questionamento, porque sempre aparecem os questionamentos. 
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E: É quando surgem os questionamentos que você começa a perceber, �Não, esse 
aluno está começando a entender como a coisa funciona�. 
ED: Como a coisa funciona. Você indagar, você questionar: �E se não fosse assim? E se 
fosse assado? Por que essa coisa é assim? Por que não é?�. É um indício. 
 
E: Você atualmente está dando aula para qual disciplina mesmo? 
ED: Cálculo III e álgebra II. 
 
E: Eu queria que você escolhesse uma das duas e respondesse as próximas 
perguntas que eu vou fazer para você. O que você considera fundamental ensinar em 
uma dessas disciplinas que você escolher?  
ED: Eu vou escolher álgebra II. 
 
E: Pode ser. O que é fundamental você ensinar em álgebra II? 
ED: Em álgebra II? Tem que escolher uma coisa? Não pode ser duas? 
 
E: Pode ser duas, três... O que o aluno precisa aprender nessa disciplina? 
ED: Digamos assim, álgebra II tem dois objetivos básicos. Um deles é estudar, entender a 
estrutura algébrica do anel de polinômios em uma variável. O polinômio pode ser fatorado, 
um polinômio pode ser, existe polinômio redutível, existe polinômios não redutíveis. A 
estrutura do anel de polinômios, não como anel, mas entender os polinômios, os objetos do 
polinômio, esse é um objetivo. Acho que o aluno tem que saber isso, o que é polinômio? 
Saber lidar com isso, algoritmos, divisão, essas coisas. Eu diria que isso aí é a estrutura. E 
outra coisa é a questão das equações. O aluno precisa saber resolver equações. Eu te dou 
uma equação de quarto grau, você vai me dar a resolução da equação do quarto grau. 
Também precisa saber que ela pode ser resolvida, têm meios para resolver e que uma 
equação qualquer não pode ser resolvida, porque ela não tem meios para resolver, você 
não tem uma fórmula que resolve uma equação qualquer do quinto grau, por exemplo. Eu 
diria que o aluno que sai com essas duas coisas bem claras na cabeça está bom. 
 
E: E que livro você tem adotado nessa disciplina? 
ED: Álgebra II? Até quando você estava aqui, [51] a gente usava o livro do Abramo em 
álgebra I e o Adilson em álgebra II, mas essa era sempre uma grande dúvida para a gente 
se isso era um bom caminho, porque há uma quebra, não há uma passagem soft do livro do 
Abramo para o livro do Adilson, que foram escritos com objetivos diferentes. 
 
E: O livro do Adilson, na minha época, a gente não usava o livro todo. A gente pegava 
num determinado ponto e seguia ele. 
ED: [52] O livro do Adilson foi escrito para um colóquio, um curso rápido. A gente usava 
porque era praticamente a única monografia recente em português que a gente tinha. Aí, a 
partir de dois ou três anos atrás, a gente resolveu ressuscitar as notas do Abramo do 
volume dois, porque o Abramo começou a escrever esse livro quando ele estava aqui e a 
gente fazia o Curso de Álgebra todo usando as notas dele. Na verdade, ele deu o curso 
várias vezes e a gente usava também. Aí eu perguntei para [...]: �Você não tem as notas 
aí?�. Porque ele tinha as notas do Abramo da época que o Abramo estava aqui. Aí eu falei 
assim: �Eu vou digitar�. Pedi para o Abramo... Aliás, digitei primeiro e depois pedi para ele. E 
aí o engraçado é que, quando eu pedi para ele, ele me disse: �Olha, nós também já estamos 
fazendo isso aqui na Fluminense�. Ele tinha reescrito tudo, mas não digitando, à mão. Ele 
mandou uma cópia das notas manuscritas dele. E aí eu fiz simplesmente uma, como se diz, 
uma correção, uma revisão, usando já as notas que ele reescreveu. E agora a gente está 
usando o volume dois dele. É esse aqui. 
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E: Então agora aquela quebra que você falava que havia... 
ED: Agora não tem mais, não. Eu fiz questão de dar o Curso de Álgebra I e II o ano passado 
e estou dando agora outra vez o Curso de Álgebra I e Álgebra II para seguir as notas, para 
corrigir. Tem muito erro ainda. 
 
E: Você já percebeu alguma mudança no aprendizado dos alunos, depois que você 
começou a usar essas notas?  
ED: Na verdade, eu só fiz álgebra II no ano passado. Não tinha sido eu que tinha dado 
Álgebra I. 
 
E: Mas quem deu álgebra I usou o Abramo? 
ED: Usou o livro do Abramo. 
 
E: E você já percebeu que, nos alunos, digamos assim, não teve essa quebra? 
Melhorou a compreensão? 
ED: Eu acho que sim. Eu acho que melhorou, melhorou, sim. Agora eu fiz questão de dar 
álgebra I e álgebra II. Então é bom isso, porque os alunos não me enganam... �Ah não vi 
isso!� �Não, vocês viram sim, fui eu que fiz�. Na verdade esse livro do Abramo ele não é 
completamente ideal. Vai chegar um capítulo aqui em que ele é meio complicado e tal, aí a 
gente faz ele meio que pela diagonal. O livro um tem também alguns capítulos que a gente 
não faz, [53] porque o livro tem um objetivo não só da sala de aula. Ele pretende apresentar 
uma teoria acabada e a teoria acabada ela às vezes tem muitos detalhes que os alunos não 
precisam dominar. Tem determinada parte que é o objetivo que era esse que eu estava 
falando com você, que ele precisa dominar. Mas tem outras coisas que para estar 
completas, para ser algo suficiente, tem que estar no livro, porque senão o livro fica 
capenga, o livro não fica completo. Mas que não é essencial para você fazer na sala de 
aula. Então, [54] eu acho que também aí vale muito a experiência do professor, como usar o 
livro didático, porque não é para você seguir o livro de cabo a rabo, da primeira página até a 
última. Você tem que saber o que você vai explorar, o que você vai deixar de lado, o que 
você vai passar pela diagonal, ou só informar. 
 
E: Quando você vai iniciar um assunto novo, como é a seqüência didática que você 
utiliza? 
ED: [55] Varia muito, depende do assunto. Às vezes dá para você motivar com problema. 
Teve uma vez aí que, foi em álgebra mesmo, eu ia começar a falar, eu não lembro que 
assunto que era, sobre um determinado assunto. Eu disse: �No dia que a gente tiver 
ferramenta suficiente para resolver esse problema aqui, a gente vai estar satisfeito, mas 
precisa mais�. Aí você explica o problema, tenta passar para o aluno, deixa o aluno pensar 
sobre ele. Claro que ele vai ter muita dificuldade, porque ele não vai ter as ferramentas. [56] 

Muitas vezes o aluno resolve, sem usar as ferramentas, são os talentos. Mas a maioria não 
resolve os problemas. E aí, você motiva: �Olha, para eu resolver essa questão aqui, eu 
tenho que desenvolver essa teoria e aí vai demorar�. Essa é uma maneira de você começar 
um assunto, às vezes você começa assim. [57] Muitas vezes, não é tão claro assim essa 
coisa, a teoria não é tão clara assim, porque a teoria, às vezes, ela tem aplicações em 
vários lugares, mas não tão destacados. O objetivo não é chegar naquele lugar. Você vai 
estudar, por exemplo, anéis. Eu vou estudar anéis não para ter que resolver determinado 
problema, vou estudar anéis, porque é uma ferramenta que vai me ajudar em vários lugares. 
Então, como é que você vai motivar o estudo de anéis? Só com exemplos: �Os inteiros 
formam um anel, ele tem as propriedades�. Toda vez que você vai fazer exemplo, você vai 
buscar nos inteiros. E assim por diante 
 
E: Que tarefas você leva para os seus alunos resolverem em classe ou fora da classe? 
ED: [58] Em álgebra II? Exercícios, só exercícios [tarefas para os alunos]. 
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E: O seu jeito de dar aula. Você acha que teve alguém que o influenciou? Ou você 
acha que foi com o tempo que você foi incrementando? 
ED: [59] Eu acho que foi uma mistura. No meu caso foi uma mistura. Uma mistura de vários 
professores. [60] Por exemplo, o Standard me influenciou no início bastante. Eu sei que tem 
muita gente... O Standard é o seguinte: é igual uma frase que tinha na época dos militares 
no Brasil: �Brasil, ame-o, ou deixe-o�. O Standard é assim: ame-o ou deixe-o. O Standard, 
ele não tem meio termo. Ou ele agrada ou ele desagrada os alunos. Tem muita gente que 
odeia o Standard, mas, para mim, o Standard foi fundamental para muitas coisas na minha 
carreira de matemática. Na minha tese de doutorado, eu agradeço ao Standard. Eu até 
coloquei assim: �Ao meu velho conhecido, colega...�. Mas o Standard: �Não sou velho ainda�. 
Mas no início eu acho que o Standard me ajudou bastante. [61] Eu achava o Standard muito 
claro e sintético. Ele passava as idéias realmente fundamentais, os detalhes eram por conta 
do aluno. E isso era legal. Se bem que eu não sou assim; eu costumo fazer bastantes 
detalhes, mas eu pretendia ser assim. [62] Depois, o Karl-Otto realmente me influenciou 
bastante. A maneira que o Karl-Otto dá aula... Ele é de uma precisão, assim, incrível, ele 
escreve assim e tal, as observações dele são altamente relevantes. Quando ele observa 
alguma coisa, é porque realmente aquela coisa é fundamental. Os detalhes das coisas 
banais também ficam nas entrelinhas. Então essas coisas me influenciaram. [63] E a vivência 
com alunos agora, porque você também tem que sentir os alunos. Se o aluno tem uma 
determinada dificuldade, você tem que mudar a maneira de abordar e tem que ter esse 
feedback. 
 
E: Em que o seu mestrado, o seu doutorado, seu pós�doutorado, em que ele o 
contribuiu na sua atuação como professor? 
ED: [64] Domínio de conteúdo, domínio da teoria. Assim, [65] em termos de recursos didáticos, 
eu acho que não contribuiu para muita coisa, não, porque no mestrado e doutorado, você 
não tem um modelo pedagógico, você fica por sua conta, o professor vai dar aula e pronto. 
Agora, em termos de conteúdo, em termos de domínio daquela matéria que você está 
ensinado, eu acho que ajuda, ajuda e muito. Você gasta muito menos tempo para preparar 
sua aula. Você teve a oportunidade de pensar sobre vários ângulos numa determinada 
disciplina, então, quando o aluno te pergunta alguma coisa, você já pensou sobre isso. 
Então, isso te ajuda. É ruim quando o aluno te pergunta alguma coisa e você nem pensou 
sobre isso. Tem essa coisa de descobrir junto, mas a coisa de descobrir junto, na sala de 
aula, assim inesperada, se a pessoa não pensou sobre o assunto, ela fica meio que no 
desgoverno, quer dizer, você gasta tempo, as outras pessoas gastam tempo, sem objetivo e 
tal. Eu sei que os pedagogos, eles não gostam muito dessa coisa. Quer dizer, a pessoa já 
pensou sobre o assunto e... 
 
E: A última pergunta, professor. Eu queria saber um pouco sobre a sua opinião sobre 
o ensino de matemática nos outros níveis. Não só na graduação. Você poderia falar, 
em linhas gerais, como seria o papel do professor que dá aula no ensino fundamental 
e médio? Em linhas gerais mesmo. 
ED: [66] É diferente o professor dar aula no ensino superior e dar aula no ensino fundamental 
e é diferente ele dar aula num ensino médio, porque as situações são diferentes, a clientela 
é diferente, os alunos são diferentes. [67] Na universidade, o ensino é mais técnico, o aluno 
tem que dominar as técnicas, tem que dominar os conteúdos, porque vai ser a profissão 
dele. Ele vai dar aula para engenharia, ele tem que aprender cálculo, tem que aprender as 
técnicas do cálculo, as técnicas da física. [68] No ensino fundamental, o professor, ele tem 
que realmente ter a capacidade, muito mais capacidade de motivar. Ele tem que ter a 
capacidade de motivação bem desenvolvida, muito mais do que no ensino superior. Então 
ele pode gastar mais tempo com isso, não só fazendo conteúdo, fazendo... [69] O conteúdo é 
importante. Eu diria que isso é o pensamento de todas as pessoas que são matemáticos e 
tal. O conteúdo é fundamental. Os pedagogos invertem a questão: metodologia é 
fundamental. Eu diria que não, o conteúdo é fundamental porque o conteúdo é... [70] O objeto 
de ensino é o conteúdo. Você tem que dominar o objeto. A forma, ela é a metodologia; 



 218

então a forma é importante também, mas, sem o conteúdo, você não tem a forma. Essa 
dicotomia sempre existiu e sempre vai continuar existindo. Mas, no ensino fundamental, a 
forma ela é muito... Tem um peso muito grande, [71] porque não adianta nada você tentar 
ensinar o conteúdo para o aluno e ele não está motivado para aquilo. Ele não vai aprender 
também. Pode o professor dominar o conteúdo, saber o conteúdo, e ele não tem a forma de 
ensinar, de motivar o aluno para se interessar por aquilo, o aluno não vai aprender. Então o 
ensino... Eu estou falando mais especificamente do ensino fundamental. [72] No ensino 
fundamental essa questão da metodologia é uma questão fundamental. Talvez seja por isso 
que os pedagogos insistem tanto. Eles se preocupam mais realmente com o ensino 
fundamental, eles não têm muita preocupação com o ensino superior, a preocupação é com 
o ensino fundamental. Precisa fazer bons cursos de Metodologia, Psicologia, Didática, 
Prática de Ensino para a pessoa se dar bem com isso. No ensino médio, mais ou menos, 
mas também. [73] O ensino médio é um meio termo aí, entre ensino fundamental e ensino 
superior. Você vai ensinar logaritmo para a pessoa, você tem que motivar com a prática. 
Não adianta você querer empurrar �goela abaixo� teoria de logaritmo, fórmulas, etc., se você 
não mostra para ele que aquilo tem aplicação, que aquilo é útil. E o professor tem que 
dominar isso. E, [74] aliás, aí que entra a questão da formação do professor: o professor só 
domina isso se realmente ele estudou um pouco de cálculo, um pouco de análise. Não quer 
dizer que vai ensinar isso para eles, mas, para segurança do professor, ele tem que ter 
essas coisas bem estruturadas na cabeça dele: como é o gráfico da função logaritmo, como 
é o gráfico da função exponencial, como é que esse gráfico varia se você varia os 
parâmetros. O aluno não tem idéia disso, ele se convence disso marcando pontos: �Então a 
exponencial é assim porque eu bato aqui na minha maquininha e vai funcionar�.  

 
E: Você gostaria de acrescentar alguma coisa? 
ED: Bom, essa questão que você falou de eu participar das atividades de ensino é porque 
[75] eu acho que, no final das contas, a gente está sempre preocupado com o ensino. Na 
verdade, minha opção principal é fazer pesquisa em matemática, mas, no final das contas, o 
produto final, você quer que a sociedade aprenda matemática, que a sociedade, as pessoas 
aprendam, não tenham medo da matemática, não tenham esse pavor, essa aversão à 
matemática. A gente também está preocupado com essas questões no ensino fundamental, 
e eu acho que essa questão, por exemplo, da matemática pura e da matemática... Do 
matemático e dos pedagogos, da educação matemática, eu acho que se as pessoas 
trabalharem em conjunto as coisas melhoram. E podem trabalhar em conjunto, desde que 
você respeite o ponto de vista da pessoa, respeite também o trabalho. É muito importante 
que você respeite o trabalho, que na maioria das vezes isso não acontece, e é daí que saem 
essas divergências, essas coisas todas. Às vezes eu ouço coisas que as pessoas não 
deveriam falar. 

 
E: Realmente. Parece que às vezes o matemático está aqui e o educador está do outro 
lado, como se um estivesse numa ponta e outro na outra. 
ED: Eu tenho um pé atrás com as pessoas que são �educadores de matemática� e não são 
matemáticos, não fizeram o Curso de Matemática. Então ela fala sem conhecimento de 
causa. Agora, as pessoas que fizeram Matemática, por exemplo, a Lígia, o Fábio, o Fábio 
fez mestrado em matemática pura. Ele é uma pessoa que domina, ele sabe exatamente o 
que ele está falando, eu tenho o maior respeito. Eu vejo, por exemplo, o Pitombeira. O 
Pitombeira é um cara matemático, da matemática e resolveu fazer educação matemática. O 
que o Pitombeira fala, ele fala com conhecimento de causa, portanto eu respeito. Agora, 
uma pessoa que faz pedagogia, que não estudou, não tem o conteúdo, não tem a base 
sólida de matemática e vai falar sobre ensino de matemática, está faltando, está �capenga�, 
é opinião realmente só de educador e aí muito teórica. O que ele/ela pensa sobre saber 
matemática? Essa coisa é meio duvidosa. Ela pode passar, digamos assim, o que ela acha 
que a pessoa precisa saber, mas ela não passou por isso, não vivenciou, tal. É mais ou 
menos isso. 
E: Muito obrigada. 
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TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO HE 

 
 
 O egresso He não quis que gravássemos a entrevista, alegando que não se sentiria 
bem, já que ficaria preocupado em responder de uma maneira mais formal. Atendendo ao 
pedido dele, não gravamos e tomamos notas das suas falas. Desse modo, esse texto é uma 
tentativa de reconstruirmos as falas da entrevista. 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
Egresso He: [1] Porque gostava de matemática. Desde o segundo grau [ensino médio] eu 
gostava de matemática. Quando fiz vestibular, fiz para Engenharia e Matemática, já que na 
época podíamos fazer dois cursos, e fui fazendo os dois cursos juntos. Só que terminei o 
Curso de Matemática primeiro, comecei a me envolver com o grupo de geometria algébrica 
que existia aqui e isso foi atrasando o curso de engenharia. Quando terminei o Curso de 
Matemática, fui convidado a dar aula aqui, então eu dava aula e estudava geometria 
algébrica. Com isso tudo, o Curso de Engenharia ficou meio abandonado; só fui terminá-lo 
depois que eu já estava no mestrado, graças a um professor da engenharia que me motivou 
a terminar. [2] O detalhe é que eu fiz bacharelado, eu não pensava em dar aula. 

 
E: Houve algum fato que o influenciou nessa escolha? 
EH: [3] Sim. Por exemplo, o Curso de Análise I que fiz com o Gilvan no Curso de Matemática. 
Teve também o incentivo do Valmecir, do Abramo, que estava aqui na época. O Abramo 
respirava matemática. 

 
E: Por que você decidiu ser matemático? 
EH: [4] Principalmente por causa do grupo de estudos com o Abramo. Ele falava que 
professor universitário não pode ficar sem fazer mestrado. 

 
E: E por que você foi fazer o mestrado no IMPA? 
EH: [5] Foi por causa do incentivo do Valmecir e do Abramo. Segundo eles, mestrado tinha 
que ser no IMPA. 

 
E: Você acha que teve algum matemático que influenciou seu trabalho? 
EH: [6] Sim, meu orientador de mestrado [...]. Mas cada matéria marca. Quando eu terminei o 
mestrado, eu fiz logo os créditos do doutorado lá no IMPA, mas não terminei o doutorado. 
Só fui terminar o doutorado aqui. 

 
E: Sua tese foi de matemática aplicada? 
EH: Mais ou menos. Era um problema de engenharia, mas que tinha uma parte matemática 
muito forte. 

 
E: Como era sua rotina quando você fazia mestrado no IMPA? 
EH: [7] Minha rotina era estudar o dia todo. O meu trabalho de mestrado foi baseado num 
teorema de um alemão. [8] Ele foi feito em colaboração com o [orientador de mestrado]; nós 
encontramos esse teorema e vimos que ele não estava muito legal. Então eu tive que 
esmiuçar a teoria que estava por trás dele. 

 
E: Você manteve algum contato com seu orientador após você ter concluído o 
mestrado? 
EH: Sim, pois, na época, eu fiz as disciplinas de doutorado com ele. Mas atualmente nós 
não temos mais contato. 
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E: Os cursos do IMPA têm um reconhecimento nacional e internacional. Para você, a 
que se deve isso? 
EH: [9] Para mim, isso se deve à estrutura, à biblioteca que sempre está recebendo material 
recente, à organização e ao quadro de professores de lá. 
 
E: Como você compararia o IMPA com outros cursos de pós-graduação em 
matemática? 
EH: Eu não sei responder, já que não conheço como funcionam as outras instituições, o 
IMPA é o único que eu conheço bem. 
 
E: O que deve saber o mestre para ensinar matemática? 
EH: [10] O mestre deve ter um conhecimento firme, um bom conhecimento das principais 
áreas da matemática: geometria, análise e álgebra. [11] O mestre formado pelo IMPA sai com 
uma boa base nessas áreas. 

 
E: E o doutor, o que deve saber para ensinar matemática? 
EH: [12] Para ensinar matemática, a pessoa não precisa ser doutor, basta o mestrado do 
IMPA. Mas [13] observe que, mesmo com essa boa base, pode faltar a parte didática, mas 
essa vai se adquirindo na prática. 

 
E: Qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
EH: [14] Para mim, o IMPA é um centro de referência, um modelo a ser seguido. 

 
E: Fale-me um pouco sobre a matemática. O que ela representa para você? 
EH: [15] Eu admiro muito a matemática. É uma coisa que estou sempre aprendendo com 
colegas e com alunos. [16] Talvez seja uma maneira de pensar, de raciocinar, talvez a gente 
seja treinado a raciocinar desse jeito. Também é parte do conhecimento humano. [17] É meio 
misteriosa. Tem ainda um aspecto de beleza, de admiração. 

 
E: Que sinais lhe indicam que uma pessoa gosta de matemática? 
EH: [18] Acho que, quando demonstra interesse, entusiasmo, acha exemplos interessantes, 
se admira da teoria. Não precisa ter talento. 
 
E: É preciso ter talento para ser matemático? 
EH: Talvez um mínimo de talento, mas não sei precisar quanto. [19] Todos têm condição de 
aprender a matemática do segundo grau [ensino médio], mas, para ser matemático, é 
preciso ter talento. Existem pessoas que têm um talento violento, pegam as coisas com 
facilidade. 

 
E: Que sinais lhe indicam que uma pessoa está aprendendo matemática? 
EH: [20] Acho que, para perceber se um aluno está aprendendo, é preciso conversar com o 
aluno, observar as perguntas deles, ter um contato com os alunos, observar pequenos 
sinais. [21] Nas provas, observar a maneira como redige um exercício. Na prova é onde se 
percebe de maneira mais direta. 

 
E: Para você, a matemática é produzida individualmente ou socialmente? 
EH: [22] Para mim é mais social. Um pesquisador não consegue trabalhar sozinho, ele 
precisa de grupos de pesquisa. 

 
E: Eu gostaria que você escolhesse uma das disciplinas que está lecionando 
atualmente para responder às próximas perguntas. O que você considera fundamental 
ensinar nessa disciplina? O que os alunos precisam saber efetivamente dessa 
disciplina? 
EH: Bem, vou escolher lógica. Em lógica acho que é necessário ensinar conjuntos, funções, 
lógica de proposições e lógica de predicados. É preciso que os alunos saibam os conceitos 
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fundamentais de funções injetora, bijetora, inversa, de tabelas-verdade, lógica de 
proposições, que saibam analisar logicamente um argumento. Na lógica de predicados, que 
saibam entender os dois quantificadores. 

 
E: Que livro você adota? 
EH: [23] Eu uso um livro em inglês, do Stolyar, mas, como a maioria dos alunos não sabe 
inglês, eu coloco a matéria no quadro. 

 
E: E por que você escolheu trabalhar com ele? 
EH: [24] Por causa do enfoque matemático dele. Ele enfatiza os métodos matemáticos da 
lógica. Uso também um livro da coleção Schaum, ele tem uma teoria mais fraca, mas é uma 
boa referência para estudar. 

 
E: Ao iniciar um assunto novo, qual a seqüência didática que você utiliza? 
EH: [25] Eu inicio apresentando as definições fundamentais, depois faço vários exemplos. 
Acho importante dar vários exemplos, pois é através deles que os alunos vão compreender 
a definição. 

 
E: Que tarefas ou atividades você costuma levar para seus alunos? 
EH: [26] Exercícios e listas toda semana para fazer em casa. Além disso, sempre temos aulas 
para tirar dúvidas. 

 
E: Esse seu modo de ensinar matemática você aprendeu quando, como ou com 
quem? 
EH: [27] Acho que tive uma influência do Gilvan, já que eu escrevo muito no quadro, assim 
como ele. [28] Tive também influência dos outros colegas, mas acho que a gente vai 
adquirindo uma maneira própria de dar aula. 

 
E: Em que o mestrado contribuiu para sua atuação como professor de matemática? 
EH: [29] O mestrado te dá segurança nas disciplinas que você vai dar, em saber mais do que 
vai ensinar. 

 
E: Como deve ser o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos outros 
níveis? 
EH: [30] O contato que eu tenho com a matemática dos outros níveis é através de meus 
filhos, do vestibular, dos calouros e dos alunos do Projeto Habilitar. [31] O que eu percebo é 
que falta os alunos raciocinarem, não é só fazer contas. O professor do ensino médio deve 
apresentar exercícios desafiadores, deve demonstrar um teorema.  
 
 
 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O EGRESSO ZAYIN 
 

 
 O Egresso Zayin não quis que gravássemos a entrevista. Desse modo, tomamos 
notas das falas dele e agora tentaremos reconstruir a entrevista. 
 
Entrevistadora: Por que você escolheu fazer o Curso de Matemática? 
EZ: [1] Por que gostava de matemática. 

 
E: Houve algum fato que o influenciou nessa escolha? 
EZ: Não. 
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E: Por que você decidiu ser matemático? 
EZ: [2] Porque eu ia bem em matemática, eu passei bem no vestibular para Matemática e 
Engenharia. Então eu fiz os dois primeiros anos das disciplinas que eram comuns aos dois 
cursos. À tarde eu fazia disciplinas complementares. Foi crescendo a oportunidade de 
estudar, de completar com disciplinas de matemática. Eu terminei o Curso de Matemática 
antes que o de engenharia e por isso larguei a engenharia. [3] Além disso, eu tinha 
conseguido bolsa para o mestrado ao terminar a graduação. [4] O pessoal do IMPA já me 
conhecia, pois eu tinha feito um curso de verão lá antes de terminar a graduação. Fiz duas 
disciplinas lá como aluno livre e, se eu fizesse mestrado lá, eu podia aproveitar os créditos 
dessas disciplinas. 
 
E: Que matemáticos você acha que influenciaram seu trabalho? 
EZ: [5] Acho que os professores que eu tive. Eu gostava do Elon, do Manfredo. Teve também 
o Standard, que foi professor de todos nós aqui do departamento. 
 
E: Você acredita que é preciso ter um certo gosto/jeito para ser matemático? É preciso 
ter talento? Algo inato? 
EZ: [6] Um pouco sim. Qualquer atividade precisa de um pouco de jeito. Músico, por 
exemplo, jogador de futebol... Ele nasce com certo jeito para aquilo. [7] É uma componente, 
não é determinante. Precisa também de bastante trabalho, dedicação. Não é específico da 
matemática. 
 
E: Por que você escolheu fazer mestrado (ou doutorado) no IMPA? 
EZ: [8] Por causa da proximidade com Vitória. Era o melhor curso, concentrava os 
matemáticos. [9] Eu fiz a graduação usando livros de lá, por exemplo: topologia, análise, 
álgebra linear, álgebra. Em geral os Cursos de Cálculo são de autores americanos, de 
engenheiros. [10] Outra coisa que me influenciou foi o fato de eu ter participado de um 
Colóquio de Matemática enquanto eu ainda estava na graduação. Nesse colóquio eu fiz um 
curso com o Elon, de Espaços Métricos, que me influenciou bastante. [11] Quer dizer, teve 
tudo isso: livros do IMPA, colóquios do IMPA, verão no IMPA. 
 
E: Como foi estudar lá (sua rotina, leituras, atividades)? 
EZ: [12] Bom, o mestrado do IMPA, na época, não exigia dissertação. Era fazer os créditos e 
as três provas finais: álgebra, análise e geometria. No mestrado você fazia de oito a dez 
disciplinas e essas provas agrupavam essas disciplinas. Então, [13] depois que a gente 
terminava os créditos, a gente ficava se preparando uns seis meses para essas provas. [14] 

Existe uma série da coleção Monografias do IMPA que continha as provas que haviam sido 
aplicadas nos anos anteriores, então a gente pegava esse material e ficava estudando. Esse 
sistema foi até 1980. Depois se tornou híbrido: ou você faz a dissertação ou duas disciplinas 
de doutorado. Mas, pelo que sei, ainda existem dois exames de qualificação. 
 
E: Como é sua relação com seu ex-orientador? Como foi seu processo de orientação? 
Após a conclusão do seu trabalho, vocês mantiveram (ou mantêm) algum contato? 
EZ: [15] Meu orientador de curso no mestrado foi o Sotomayor, mas era uma relação formal. 
Era só para assinar uns papéis, não era uma orientação propriamente dita. [16] Já meu 
orientador de doutorado foi Beta, mas o assunto que eu escolhi era diferente da área de 
atuação dele. Eu fiz meu trabalho praticamente sozinho, mas o assunto que eu tinha 
escolhido foi baseado em temas gerais do livro dele. Posso dizer que nossa relação foi boa. 
Se mantemos contato? Sim. 
 
E: Os cursos de mestrado e doutorado do IMPA possuem reconhecimento nacional e 
internacional. Para você, a que se deve isso? 
EZ: [17] Primeiro: o IMPA é uma instituição de pós-graduação só de matemática há 50 anos. 
É diferente das universidades. É antigo. [18] Além disso, foi criado por pessoas competentes: 
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Elon, Manfredo... A figura do Elon é marcante, a biblioteca do IMPA é coordenada pelo Elon. 
É a maior biblioteca de matemática do Hemisfério Sul. Competência das pessoas que atuam 
lá. 
 
E: As pessoas que não conhecem o IMPA pensam que o instituto titula poucos por 
ano. Como você compara o IMPA com outros cursos de pós-graduação quanto ao 
número de egressos? 
EZ: Falso, isso é falso. [19] O IMPA titula mais. É de onde saem mais mestres e doutores. 
Titula mais e mais competentes. 
 
E: O que deve saber o mestre para ensinar matemática? 
EZ: [20] Primeiro deve saber matemática, antes de tudo. Depois deve aprender matemática, e 
isso demora. Então, a primeira regra é ter interesse em matemática, é querer. A segunda 
regra é aprender matemática, é saber. Isso é comum para o mestre e o doutor. Polya já 
falava isso: ter interesse e aprender; esse processo de aprender é demorado em 
matemática. [21] O mestrado é uma graduação bem feita, completa o que se vê na 
graduação. Um aluno que pegasse as disciplinas daqui e as fizesse bem já poderia partir 
para o doutorado, não é necessário fazer primeiro o mestrado para ir para o doutorado. Já 
aconteceu isso com um aluno nosso. 
 
E: Qual o papel que o IMPA representa na pesquisa matemática no Brasil? 
EZ: [22] O IMPA é onde se tem a maior quantidade de pesquisa em matemática e qualidade; 
tem um grande número de professores que visitam o lugar. Pessoas importantes, categoria 
de Medalha Fields. [23] E não é só professores de fora que vêm para cá; os matemáticos do 
IMPA também visitam outras instituições estrangeiras. 
 
E: Fale-me um pouco sobre matemática. O que ela representa para você? 
EZ: [24] Matemática é minha profissão. [25] É uma coisa única, uma linguagem única. Não 
pode ser comparada, não existe outra coisa igual. É como música: não há nada como 
música. 
 
E: Qual a importância da matemática no conjunto das disciplinas? 
EZ: [26] Ela desenvolve o raciocínio e ajuda as outras disciplinas. 
 
E: Que sinais indicam que as pessoas gostam de matemática? 
EZ: Não há. Só fazendo matemática é que se pode saber se gosta ou não. [27] Às vezes o 
aluno está atrasado em relação ao conteúdo necessário àquela disciplina. Ele não precisa 
saber demais, mas não pode saber de menos. [28] Não é mal que o aluno fique reprovado; 
ficar reprovado significa ficar em dia com o que é necessário. Mas isso só é bom desde que 
a reprovação venha acompanhada de um ajuste. 
 
E: Que sinais indicam que as pessoas estão aprendendo matemática? 
EZ: [29] O aprender matemática está ligado diretamente com a facilidade de lidar com. 
Quando a pessoa aprende, ela usa de maneira natural, brota na mente da pessoa. O ato 
matemático brota naturalmente. [30] E também saber utilizá-la no caso da aplicação: a pessoa 
vê o mundo físico e modela uma situação matemática. [31] Observe que há uma diferença 
entre o mundo físico (real) e o mundo matemático, essa distinção é importante. Mundo físico 
é natureza, não é física. A natureza fabrica as coisas por princípios de menor energia. [32] Ao 
fazer associações, a gente descobre modelos matemáticos, parte de princípios físicos, leis. 
 
E: O que você considera fundamental ensinar na disciplina que você está lecionando 
atualmente? O que os alunos precisam efetivamente saber nessa disciplina? 
EZ: [33] Num Curso de Matemática, principalmente para quem vai ser professor, o professor 
deve ensinar atitudes mentais em matemática, aquele pensar na ferramenta que deve surgir 
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naturalmente. Se a pessoa tem uma atitude errada é porque não aprendeu. [34] O professor 
deve ser professor de atitude. Isso não resolve todos os problemas, mas têm certas atitudes 
que resolvem muitos problemas. As atitudes ajudam a chegar naquele processo natural. 
 
E: Que livro você adotou ou consultava para ensinar? 
EZ: [35] O livro do Polya sobre resolução de problemas, aprender matemática. Polya foi a 
primeira pessoa que se preocupou com isso. Resolução de problemas, como o título original 
diz, é um novo aspecto do método matemático. 
 
E: Ao iniciar um assunto novo, qual a seqüência didática que você preferia? 
EZ: [36] Depende da situação. Em geral, buscar relacionar com o que o aluno já sabe, trazer 
o que o teorema fala sobre uma situação em os alunos já se depararam, dar exemplos para 
chamar a atenção para o teorema, mostrar situações que anunciam o teorema que estar por 
vir. 
 
E: Que tarefas ou atividades você costumava levar para os seus alunos resolverem 
em classe? 
EZ: [37] Eu procuro me ater ao livro-texto na graduação. [38] É sempre bom um texto, pois as 
notas do professor dispersam o aluno. O livro significa que já foi usado antes e funcionou. [39] 

O livro não é velho. É velho, mas funciona. O livro é resultado de notas de aula que 
repetidamente foram dadas. Um livro com mais de vinte anos está bem fundamentado. [40] 

As notas do professor servem para complementar o livro. As notas não têm exercícios. Um 
bom livro-texto é essencial, as notas complementam, é bom. [41] Gosto dos livros do Elon 
porque ele organiza bem a matéria. Por exemplo, o livro de Análise do Elon é melhor que o 
do Djairo. 
 
E: Esse teu modo de ensinar matemática você aprendeu quando, como ou com 
quem? 
EZ: [42] Isso vem da própria forma que você aprendeu matemática, da forma que você encara 
a matemática. Eu tento sempre fazer o caminho inverso de quando eu aprendi, sempre 
tentando pensar de maneira natural. 
 
E: Em que o mestrado ou doutorado contribuiu para sua atuação como professor de 
matemática? 
EZ: [43] Os dois ajudaram no conteúdo. O doutorado, além disso, ajudou no lidar com a 
matemática, com a pesquisa. O mestrado contribuiu com o conteúdo necessário para dar 
aula na graduação. 
 
E: Como deve ser o processo de ensino-aprendizagem de matemática nos diferentes 
níveis de ensino? Qual seria o papel do professor e do aluno nesse processo? 
EZ: [44] Em geral, o professor deve procurar tornar natural e formar atitudes mentais. [45] 

Nunca vai deixar de existir o professor de matemática; você pode ter um bom livro, mas o 
livro não fala com você. O professor é o livro falante. [46] Para ser professor, é preciso ter 
interesse e vontade, gosto. [47] Matemática é a disciplina que as pessoas sabem mais, todos 
sabem um pouco de matemática e usam direitinho; eles falam que não sabem, mas, na 
verdade eles sabem. 
 
 


