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Matemática na transição das disciplinas para a transdisciplinaridade*

Ubiratan D’Ambrosio**

1 A TORRE DE MARFIM OU AS GAIOLAS EPISTEMOLÓGICAS

Mikhail Leonidovich Gromov (nascimento 23/12/1943) é Professor do Institute des Hautes Études
Scientifiques de Bûres-sur-Yvette, França. Em 2009 recebeu o Prêmio Abel (equivalente a um Prêmio Nobel em
Matemática)  por “suas contribuições revolucionárias à geometria”.

Em entrevista a Raussen e Skau (2010), Mikhail Gromov diz:

“A Terra vai ficar sem os recursos básicos, e não podemos prever o que vai acontecer depois
disso. Vamos ficar sem água, ar, solo,  metais raros,  para não falar  do petróleo. Tudo vai,
essencialmente, chegar ao fim dentro de cinquenta anos. O que vai acontecer depois disso?
Estou com medo. Tudo pode ir bem se encontrarmos soluções, mas se não, então tudo pode
chegar muito rapidamente ao fim!”

Mais adiante, na mesma entrevista, Gromov diz:

“Estando em nossa torre de marfim, o que podemos dizer? Estamos nesta torre de marfim, e
nos sentimos confortáveis nela. Mas, realmente, não podemos dizer muito porque não vemos
bem o mundo. Temos que sair, mas isto não é tão fácil”

Em 1998, Mikhail Gromov já havia indicado um perigoso desequilíbrio:

“nós matemáticos muitas vezes temos pouca idéia sobre o que está se passando em ciência
e engenhar ia, enquanto os cientistas experimentais  e engenheiros muitas vez es não se
aper cebem das oportunidades oferecidas pelo progresso da matemática  pura.  Este é um
perigoso desequilíbrio e o equilíbrio  pode s er restaurado trazendo mais ciênc ias para a
educação dos matemáticos e expondo os futuros cientistas e engenheiros à matemática
central. I sto requer nov os currículos e um grande esforço de parte dos matemáticos para
trazer as técnicas e idéias matemáticas fundamentais (principalmente aquelas desenvolvidas
nas últimas décadas) a uma audiência maior. Necessitamos para isso a criação de uma nova
geração de matemáticos profissionais capazes de trafegar entre matemática pura e ciência
aplicada. A fertilização cruzada de idéias é crucial para a saúde tanto das ciências quanto da
matemática.” (ênfase é minha)
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Uma pergunta inevitável: Que nova geração de matemáticos profissionais capazes de trafegar entre
matemática pura e ciência aplicada poderá ajudar a encontrar soluções?

Isto nos leva a uma reflexão sobre os fundamentos da matemática e das ciências na modernidade.
Utilizo uma metáfora para definir conhecimento tradicional: as gaiolas epistemológicas.
Metaforicamente, vejo o conhecimento tradicional como um pássaro vivendo em uma gaiola: ali-

menta-se do que está na gaiola, voa só no espaço da gaiola, só vê e sente o que as grades lhe permitem.
Como numa torre de marfim, não pode saber  de que cor a gaiola é pintada por fora.

• Disciplinas: conhecimento “engaiolado” pela sua fundamentação, por métodos específicos para
lidar com questões bem definidas e com código linguístico próprio, inacessível aos não iniciados.

• Multidisciplinas: uma justaposição de gaiolas disciplinares.
• Interdisciplinas: abrem-se portas de comunicação entre as gaiolas, possibilitando passar de uma

gaiola à outra, eventualmente criando um “viveiro”, na verdade uma gaiola maior.

A transdisciplinaridade busca conhecimento “fora das gaiolas”, liberando-se dos suportes rígidos e,
reconhecendo novos problemas e situações, propondo métodos a partir de soluções ad hoc.

Como programa de pesquisa, a transdisciplinaridade analisa, de forma integrada, não linear,
• a geração de conhecimento,
• sua organização intelectual e social,
• sua transmissão e difusão.

Nessas três fases estão incluídas teorias de cognição, as epistemologias, a história e a educação,
mas todas com sua interdependência mútua. Cada uma das fases é parte integrante das demais.

Um esquema básico sobre essa forma, transdisciplinar, integrada e não-linear de entender o conhe-
cimento está esquematizada a seguir:
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As revoluções na religião e nos valores, na política, nas ciências podem ser explicadas como expro-
priação do conhecimento organizado pelo povo (entendido como não comprometido com o conhecimento
institucionalizado) por grupos de poder emergente. È o que comumente se denomina “as esquerdas”.

2 O TRIPÉ DE SUPORTE PARA A CIÊNCIA MODERNA

O sistema de conhecimento sobre o qual repousa a ciência moderna tem como suporte a matemáti-
ca, que repousa sobre

• o determinismo newtoniano
• a lógica clássica
• os sistemas formais.

Esse tripé é insuficiente para explicar os novos questionamentos científicos que surgem a partir do
século XX.

A ciência moderna não tem conseguido explicar a natureza e o comportamento humano em toda sua
complexidade. Fenômenos complexos, alguns não reconhecidos, nem mesmo notados previamente, não
são explicados pela ciência moderna, revelando, assim, a insuficiência do tripé.

Sistemas complexos têm vários elementos internos, todos interagindo localmente e consumindo
energia para manter sua estabilidade. Os fenômenos podem apresentar comportamentos ordenados ou
caóticos, alguns redutíveis, outros não, alguns previsíveis outros não. E os resultados exatos são
imprevisíveis. Em outros termos, a complexidade contempla, também, não-linearidade, holismo, incerteza,
probabilidade.

As contestações ao tripé são bem conhecidas. Em 1900, o determinismo newtoniano foi contestado
por Max Planck (1858-1947) e Albert Einstein (1879-1955) e por Sigmund Freud (1856-1939), independen-
temente, com a introdução da mecânica quântica e da relatividade e com a teoria da consciência. Em 1905,
a lógica clássica (que se baseia no tertium non datur) foi contestada por  Luitzen Egbertus Jan Brouwer
(1881-1966), com a introdução da lógica intuicionista. Em 1931, os sistemas formais foram contestados
por Kurt Gödel (1906-1978), com uma proposição aritmética a qual não se pode demonstrar ser verdadeira
ou falsa dentro da própria aritmética. Ver D’Ambrosio (2002) para uma discussão sobre essas contestações.

A questão diretriz é que matemática poderá servir de suporte às novas ciências que estão emergindo a
partir do reconhecimento da complexidade da realidade?

Dou especial atenção ao código linguístico próprio, inacessível aos não iniciados, que é, paradoxal-
mente, associado aos avanços da matemática, sem preocupação com sua utilidade, mas, ao mesmo tempo,
responsável por tornar a matemática inacessível aos não iniciados. Esse tema foi muito bem discutido por
Ladislav Kvasz (2008).

Vou refletir sobre o destaque dado à expressão sem preocupação com sua utilidade. A desvinculação
do caráter utilitário da matemática vem das origens, a partir da antiguidade grega, do que denominamos
matemática acadêmica ou matemática pura. Isso tem sido discutido por vários cientistas e filósofos, como
Alex Csiszar (2003, p. 241):

Uma dificuldade principal é a percepção da inutilidade da matemática. Na verdade, muitos
trabalhos matemáticos [claro, não todos] nunca levarão a qualquer tipo de aplicação prática,
e parece impossível predizer o que irá, eventualmente, encontrar uma utilização, ou levará a
resultados que tenham importância fora do domínio da matemática.
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A inutilidade ou desvinculação de qualquer intenção de aplicabilidade, que foi enaltecida, de uma
forma típico do chamado “humor inglês” por G.H. Hardy é, paradoxalmente contradita num trabalho clás-
sico do eminente físico Eugene Wigner:

O milagre da linguagem matemática ser apropr iada para a formulação das leis da fís ica é
uma maravilhosa dádiva que nem entendemos nem merecemos. Devemos ser gratos a isso e
esperar que isso continuará válido nas pesquisas futuras e que será estendido, para melhor
ou para pior, para o nosso prazer ou mesmo, talvez, também para nosso engano, a outros
campos de conhecimento.

3 COMO EXPLICAR E DAR CONTINUIDADE AO “MILAGRE” DE WIGNER?

A matemática produzida na “Casa de Salomão” (Francis Bacon) ou na “Ivory Tower” (Mikhail Gromov,
2010) deve transitar entre não matemáticos, dando e recebendo idéias e deafios.  Mas para isso é necessá-
rio superar a misticidade do código linguístico próprio, isto é, superar a misticidade da fala/narrativa
acadêmica da matemática, como discutido em D’Ambrosio (1989).

Lembrando o que disse David Hilbert na sua famosa conferência no Congresso Internacional de
Matemáticos de 1900, em Paris (Hilbert, 2003, p. 5):

Uma teoria matemática não pode ser considerada completa enquanto não for possível torná-
la tão clara a ponto de poder ser explicada ao primeiro homem que se encontre na rua.

Quase cem anos depois, Mikhail Gromov reafirma, em 1998, a observação de David Hilbert:

I sto requer novos currículos e um grande esforço de parte dos matemáticos para trazer as
técn icas e idéias matemáticas  fundamentais  (principalmente aquelas desenvolvidas  nas
últimas décadas ) a uma audiência maior.

A dificuldade de atingir uma audiência maior, fazer a matemática chegar ao que a praticam, aqueles
que, fora do ambiente acadêmica, utilizam e aplicam a matemática, é, sobretudo, uma questão de
desmistificar a linguagem. Uma tentativa nesse sentido foi de Karl Marx, mas que ficou fora da atenção dos
matemáticos por mais de século, discutido (Flores, 2006).

O eminente cientista Silvanus Thompson, FRS (1851-1916), publicou em 1910 o livro Calculus made
easy. A intenção era uma obra de desmistificação do Calculo Diferencial e Integral, tornando-o acessível e
trabalhadores e técnicos que, em suas práticas utilizam, o utilizam. No Prefácio do livro lê-se:

Alguns artifícios de cálculo são muito fáceis. Outros são enormemente difíceis. Os tolos que
escrevem os livros-texto de matemática avançada – e esses tolos são geralmente talentosos
– raramente têm o trabalho de mostrar quão fáceis os cálculos fáceis são. Ao contrário, eles
parecem querer dar a impressão de seu  enorme talento mostrando isso da maneira  mais
difíci l.

Este livro, embora utilizado por muitos, foi execrado por matemáticos acadêmicos. Para um bom
estudo sobre a trajetória do livro, bem como sobre o padrão de rigor adotado, ver  (Miranda, 2004; 2010).

A questão básica é uma narrativa inacessível aos não iniciados. A narrativa científica é o discurso
caracterizado pela organização formal, procurando evitar redundâncias e metáforas e, naturalmente, fan-
tasias. O protótipo de narrativa científica é a matemática.
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Quando se fala em narrativas, sobretudo ligadas a ciências e à tecnologia, deve-se lembrar a impor-
tância de fantasia e de ficção.

De acordo com Stubhaug (2000, p. 409), o eminente matemático norueguês Sophus Lie (1842-1899)
declarou, em 1893:

Sem fantasia ninguém pode se tornar um matemático, e o que me garantiu um lugar entre os
matemáticos dos nossos dias, apesar de minha falta de conhecimento e de forma (≈ palavra),
foi a audácia do meu pensamento.

A ficção, livre dos controles do formalismo e do rigor acadêmicos, oferece um estímulo para se
escapar da mesmice e para criar o novo. Nas palavras de Richard van Oort (1995, p. 8):

a ficção parece criar um mundo ex nihilo, isto é, ela parece desafiar as condições normais de
referência que restringem os atos da fala convencional a um mundo empírico.

A narrativa literária-artística, que inclui fantasia e ficção, é distinta da narrativa científica. Entre
ambas há um fosso, como foi discutido no clássico sobre as duas culturas, por C.P. Snow, em 1959. O tema
foi retomado pelo próprio C. P. Snow: As duas culturas e uma segunda leitura, EDUSP, São Paulo 1995. A pós-
modernidade tenta integrar essas modalidades. Um exemplo recente dessa integração é o filme Avatar, de
James Cameron (2009).

A questão fundamental é entender não só o que é o conhecimento matemático, mas o que é conheci-
mento em geral.

O conhecimento é gerado pelo indivíduo, como resultado de informações e estímulos recebidos da
realidade. Essas informações e estímulos são processadas pelo indivíduo e resultam em alguma forma de
ação, que tem seu efeito na realidade. Isto é, o conhecimento é um processo cíclico

… ➣  REALIDADE ➣  INDIVÍDUO ➣  AÇÃO ➣  REALIDADE …

4 O PENSAMENTO SIMBÓLICO E AS LIMITAÇÕES DA HISTORIOGRAFIA MATEMÁTICA

Na evolução da espécie, as primeiras manifestações  registradas materialmente estão nos artefatos.
A cultura material dos artefatos representa um salto na cognição humana para o pensamento simbólico. As
culturas complexas não derivam apenas de cognição individual, mas de conhecimento compartilhado em
grupos, em sociedade, graças à comunicação. São o resultado cumulativo. O que implica cíclico, de muitas
contribuições individuais, ao longo do tempo.

A matemática ocidental desenvolveu-se paralelamente à do povo ou das profissões, isto é, à
etnomatemática, na Bacia (estendida) do Mediterrâneo.

As fontes primárias da História da Matemática têm sido escritos (papirus, tabletes, óstracos, perga-
minhos, papéis) e monumentos. As práticas matemáticas do povo e das profissões são excluídas.

Uma questão maior é a integração da matemática na sociedade. A distância entre o saber/fazer
matemático da sociedade e da academia é devida à linguagem da academia, que se aproxima do hermético,
devido a rigor e formalismo misteriosos. Utilizo a palavra misterioso no sentido dado por Houaiss: que se
mostra apenas para um pequeno grupo de iniciados. Essa utilização é compatível com as metáforas da
torre de marfim e das gaiolas epistemológicas, mencionadas acima.
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5 O PROGRAMA ETNOMATEMÁTICA

A integração da matemática com a sociedade, no sentido amplo, é a essência do Programa
Etnomatemática, que é um programa de pesquisa transdisciplinar e transcultural em História e Filosofia
da Matemática e em suas implicações pedagógicas (D’Ambrosio, 1992).

A palavra Etnomatemática é utilizada num sentido que é definido pela etimologia da criação da
palavra. Etnomatemática, no sentido que dou a ela, não é a matemática de etnias, como é por muitos
entendida. É um neologismo formado por três raízes: etno+matema+tica:

• tica é uma corruptela de techné no sentido de artes, técnicas, modos, estilos;
• matemá vem do grego mathema , interpretado como entender, ensinar, entender, explicar;
• etno vem do grego ethnos, entendido como povo, cultura, portanto ambientes naturais e cultu-

rais.

Assim, as etnomatemáticas são as diferentes ticas de matemá em diferentes etnos, ou seja, as artes
e técnicas de entender e explicar em diferentes ambientes naturais e culturais. Ver (D’Ambrosio, 1990;2001).

A própria etimologia da palavra etnomatemática define o programa de pesquisa. Trata-se de
Investigar, ao longo da evolução de um indivíduo, de um grupo, de uma comunidade, de um grupo

social, de uma cultura, de uma civilização, os modos, os estilos, as maneiras, as artes e as técnicas de
explicar, de entender, de conhecer, de aprender, de lidar com o seu meio, com o seu ambiente natural, social,
político, cultural. Obviamente, nessa concepção ampla, vai mundo além de procurar elementos matemáti-
cos em distintos grupos naturais e culturais. Na verdade, procura entender o conhecimento humano em
todas as suas fases:

• sua geração,
• sua organização intelectual e social,
• sua transmissão e difusão.

como uma teoria transdisciplinar do conhecimento, conforme visto no início deste trabalho.
Em síntese, o Programa Etnomatemática é um programa de pesquisas transdisciplinar e transcultural

da história da humanidade como uma única espécie ocupando diferentes espaços do planeta, na busca de
sua sobrevivência e transcendência. O Programa Etnomatemática contempla a dinâmica dos encontros
culturais que resultam da mobilidade dos indivíduos ou grupos (D’Ambrosio, 2000).

A metodologia de pesquisa por excelência do Programa Etnomatemática examina como indivíduos e
grupos localizados em diferentes regiões do planeta desenvolvem práticas ad hoc  para sua sobrevivência
e transcendência e como essas práticas se organizam como métodos, bem como buscam explicações para
esses métodos, isto é, constroem teorias e, ancorados na teoria, inventam, criam. Sintetizando, como se
passa

• de práticas ad-hoc para métodos,
• de métodos para teorias (➣  explicações),
• de teorias para invenção (➣  ciência ➣  projeções).

CONCLUSÃO

As noções e práticas de comparar, classificar, organizar, quantificar e mensurar, inferir são próprias
da natureza humana e presentes em todas as culturas desde as primeiras manifestações intelectuais das
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espécies homo  e fundamental as etnomatemáticas. No caso da Etnomatemática proveniente da Bacia do
Mediterrâneo, a chamada Matemática Ocidental ou Matemática Acadêmica, ou simplesmente Matemática,
há vários questionamentos de sua inserção no sistema de conhecimento ocidental. Constituem a disciplina
Filosofia Matemática. É inegável a especificidade da Matemática, que é o paradigma do pensamento racio-
nal e, ao mesmo tempo, uma estratégia de representação da realidade natural e social. A ponte dessas duas
vertentes, na verdade a ponte entre duas culturas depende da linguagem (Brubacker, 2008). Neste trabalho
destaquei a questão da linguagem como ao mesmo tempo um obstáculo à inserção da matemática na
sociedade e um determinante nos avanços da matemática. A saída da torre de marfim ou gaiolas
epistemológicas, cujo espaço é dominado pela linguagem, é intrínseca ao Programa Etnomatemática.
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