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Nos anos 80, Departamento de Matemática/UFC, após ser apresentado
como um famoso matemático cearense, Djairo Guedes de Figueiredo [3] fez
comentário jocoso de que alguém já definira matemático famoso como sujeito
conhecido no mundo todo por poucas pessoas. E a ilógica aparente e a liturgia
tão comum no Brasil em tais horas, mesmo para o que, como era no meu caso,
ainda na graduação, detiveram-me perguntá-lo se sabia haver algum
matemático simplesmente brilhante, porém totalmente desconhecido pela
comunidade.
O fato concreto é que tais perguntas, pois desta derivam várias, estavam
vivas e se teriam respostas só o tempo diria. Embora, desvalorização docente
no Brasil e condicionantes outras trivialize quase todas. Corroborando isto, a
sala do evento era tal quase todo instituto, vazia de qualquer referência
histórica, de qualquer história, como se não houvesse passado, sem qualquer
memória, porquanto, essa seria construída segundo os interesses do dia-a-dia.
Entretanto, não é novidade a história ser espólio dos vencedores, seja o
que signifique vencer, mas não ser o campo científico, como romanceiam,
apenas feito por pessoas altruístas, imaculadas e dispostas a todo sacrifício em
nome do amor pela humanidade. Posto que, isso há, mas não é todo. Na
realidade, e tudo aqui trato de universidade pública, parafraseando um poeta, a
beleza da Vênus de Miro pode ser admirada independentemente do caráter de
Miro e o da sua musa inspiradora. Porquanto, esse campo também é minado
pela baixeza humana, diria até das mais abjetas em função de outras
realidades políticas e socais do contexto brasileiro.
Por isso, algumas leituras que fiz visaram alguns rabiscos, coisa
tendenciosa, incompleta e enganosa, dado que, reviram o que não se queria
nem registrar e trazem inconveniências. E inconveniência nisso significa
incomodar detentores de poder e, muitíssimo aos bajuladores desses.

UM POUCO EM HISTÓRIA DA MATEMÁTICA UNIVERSAL E
BRASILEIRA
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Lembrando nem sempre o referido diz da pessoa, mas de adeptos. Um
caso histórico envolve o matemático da Grécia Antiga Hippasus de
Metapontum (aprox. 470 a.c.), [4], (aparecem também grafias como Hipasso,
Hipaso, hipasus) do qual os livros mais em uso no Brasil cita apenas em
poucas linha e algo como ¨o escândalo lógico¨, [5, 6] sem uma devida
profundidade do teria sido tal evento. O que fica de inegável é que esse
entendia da existência de números irracionais. E por ser um conceito cujo
desconhecimento é um dos fatores que torna dramática nossa situação na
graduação em matemática/engenharia, fica claro que fizeram todo o possível
para apaga-lo da História e, portanto, todo tido de perseguição, quiçá coisa
pior, foram perpetradas. E a forma mais covarde de se promover isso sempre
foi produzindo ignorância em matemática, não referenciando e, quanto menos
divulgando.
Na História recente da matemática, o caso envolvendo os matemáticos Sir
Isaac Newton (inglês, 1642-1727) e Gottfried Wilhelm Von Leibniz (alemão,
1646-1716) [5,9,10,11], pelos fundamentos do Cálculo Diferencial e Integral
ainda desperta paixões, divide mundos da matemática e até uma mesma
pessoa. Como é o caso de Paul Strathern, ex-Professor de Filosofia e
Matemática da Kingston University, como se verifica em dois trechos de duas
obras suas e que são os seguintes: :
[12] pág.19, falando do matemático Charles Babbage (1791- 1871) ¨Lutou com sucesso pela adoção da notação de Leibniz no cálculo na Grã-Bretanha. (Os
matemáticos britânicos haviam insistido patrioticamente no uso da notação original,
mas inferior, de Newton, com isso isolando-se enormemente de um século de avanços
realizados no continente europeu) ¨
[13] pág.64 ¨Ainda no século XVIII, Pitágoras foi admirado por Leibniz, figura
quase tão fértil e quase tão excêntrica quanto ele, O grande polígrafo, medíocre
matemático alemão (além de diplomata nada diplomático, inepto plagiador, negocista
frustrado etc.) via-se como parte da ¨tradição pitagórica¨. Fez o melhor que pode. ¨
E mesmo que toda questão Newton-Leibniz fosse apenas por notação,
entretanto, é muito mais profunda, um século de atraso científico nisto
reconhecido por inglês diplomado em matemática vale mais do uma que
estátua.
Outro episódio envolve Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845
-1918) e Leopold Kronecker (1823 -1891), [14 - 7] cuja razão é, em termos
de evolução matemática, uma generalização dos fatos envolvendo Hippasus e
ainda guarda muito a ser desvendado. E agora dois ditos exponenciais
mostram o clima disto:
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- ¨ A teoria dos conjuntos de Cantor é uma moléstia, uma doença perversa, da
qual algum dia, os matemáticos estarão curados.” (Henri Poincaré, francês
1854-1912)
- ”Ninguém nos expulsará do paraíso que Georg Cantor abriu para nós” (David
Hilbert, (Alemão, 1862-1943)
Porquanto, registra-se matemático expressando mais confiança na
psiquiatria do que na racionalidade para decidir uma questão da matemática.
Desse ponto de vista venceram, pois Cantor findou os seus dias numa casa de
repouso do tipo que abunda na obra machadiana O Alienista. Já Hilbert faz
uma honrada reabilitação; essa possibilidade de usar serviço psiquiátrico para
derrotar o que não concorda com certas produções ¨científicas¨, os
inconvenientes e até para chantagens das mais torpes, as nossas
universidades públicas ¨aprenderam¨ durante o regime militar de 64 e até hoje
não há sinais que largaram. Porquanto, fica normal ser de uma dessa a
primeira pesquisa que registro na qual até tiram sangue de estudante supondo
nota baixa em matemática deriva de doença genética [18-22[]
No Brasil, a jovialidade da matemática não deixa de ser um empecilho,
mas não serve como negação de haver história e fica assaz pertubador por
apresentar uma memória absurdamente seletiva e ainda há um alto teor de
esquecimento imposto pelo período ditaorial (1964-85). São de revelância
nisto, além de diversas ações isoladas e tentativas de grupos anteriores, as
histórias das subseções em matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras, 1933, atual USP, e da Universidade do Brasil, 1939, atualmente UFRJ.
[23 - 30] E de alta relevância em matemática no Brasil foi a criação do Instituo
Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA (1952), atualmente
Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada,
www.impa.br. Em [31], tese de mestrado de funcionária do IMPA, um pequeno
trecho é capaz confirmar isso:
¨É importante assinalar que para isso o IMPA foi

fundado com o imprimatur da excelência: seus três
fundadores, Lélio Gama, Mauricio Peixoto e Leopoldo
Nachbin, estavam entre os mais competentes
pesquisadores no do cenário científico nacional.¨. pág.

31(34)

Em função do impacto do IMPA no panorma matemáico nacional e no
dito terceiro mundo, os seus passos iniciais são do mais alto valor histórico. E
um caso nisto, o que envolve Elon Lages Lima ( 1929 - ) – Lepoldo Nachbin
(1922-1993) , [32- 6 ], é visto quase sem quaquer essencialidade, porquanto, o
silêncio impera. E por óbvio, a imensidão da tragédia do ensino da matemática
no Brasil ajuda elevar mais ainda o IMPA e ofuscar qualquer tentativa de
pesquisa. Assim, nem mesmo as perguntas mais básicas sequer foram feitas
nesse caso e nem há espaço para isso. E há um mistério terrível: como um
país com nível tão degradante do ensino da matemática sustenta tão
auspioso empreendimento? [37-40]
4

BREVE PANORAMA AMAZÔNIDA EM C & T e MATEMÁTICA
O embate do que venha ser conhecimento científico é antigíssimo e as
construções de poder, porquanto, interesses polítcos e econômicos, interferem
profundamente nisto. No Brasil, esse fato cria mais do que preconceito contra
saberes tradicionais, transforma os povos amazônidas, especialmente os
indígenas, como não detendores disto, promovendo um esvaziamento científico
e mais ainda uma visão social de incapacidade da aprendizagem do que estão
até impondo por cientificidade [42- 4]
.
Quando nisso alinham condicionantes naturais da Amazônia aos
interesses políticos, transformam escola até em verdadeiro martírio,
requerendo na maioria dos casos um esforço sobrehumano para frequentá-la.
E não obstante tudo isso, exemplares do mais alto valor científco dentro do que
mais demandam ser isso, como o paraense Júlio Cezar Ribeiro de Souza
(1843–1887), [45-52], inventor da navegabilidade aérea e o matemático
maranhense JOAQUIM GOMES DE SOUZA, O “SOUZINHA” (1829-1864),
[53-4], estão esquecidos das memórias das comunidades específicas e mais
ainda da social, sendo que esses fenômenos se conjugam no caso que vamos
tratar

UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO REVELADOR
E até para fazer jus ao exposto, tudo começou quando um docente de
matemática da UFPA, Ms. José Augusto Fernades, interessou-se por um
descarte de Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, [1], de outro que tinha
orientado os autores desse no Campus de Santarém-Pa, atualmente
Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA. Por outro lado, em
março/2013, ao fazer comentário em história da matemática paraense em
função do que chamo uma das minhas pesquisas, embora eu não seja isso na
definição mais comum no Brasil, esse informa que tinha um trabalho abordando
um dos maiores e totalmente desconhecido.
Quando li as primeiras referências da produção deste, espero que o
mesmo aconteça com quem conheça um pouco de matemática, discordei de
imediado do colega, pois achei ser um dos maiores do Brasil de todos já
falecidos e como os vivos ainda não terminaram sua produção, vejo, e pode ser
minha pouca visão em matemática, poucos em condições de superá-lo. Assim,
o que segue é baseado nesse Trabalho de Conclusão de Curso, O QUAL
CANDIDATO AO MELHOR QUE JÁ FOI DEFENDIDO EM MATEMÁTICA NA
UFPA.
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UM POUCO DA VIDA E OBRA DE CONSTANTINO MENEZES DE BARROS
Nasceu em 19/08/1931 na cidade de Óbidos-Pa, cidade situada à
margem esquerda do Rio Amazonas [1] , sendo o quarto de uma prole de 14
filhos de Guilherme Lopes de Barros e Elvira Menezes de Barros. Sendo o
seu genitor de origem portguesa por parte de pai e santareno-Pa pela da mãe e
sua genitora filha de sergipano com juritiense-Pa. Ou seja, Constantino é fruto
de um caudal de brasilinidade e não apenas amazônico.
Já no primário nessa cidade apresentava uma facilidade invenjável de
aprendizagem no geral, e loquaz em matemática, ao ponto servir de ajudante
ao seu docente, Manoel Valente do Couto, popularmente conhecido por
Professor Manduca. E o traço mais comum em quase todo grande
matemático brasileiro, deparar-se com uma situação de ensino disto das mais
duras, a maioria é da graduação em diante [55], Constantino enfrenta já no
ginasial, quando aos 11 anos de idade, 1943, foi estudar em Belém-Pa, Colegio
Nazaré, onde ficou até o equivalente ao atual Ensino Médio, 1949.
Quem revela isto é um depoimento de Francisco Grijalva Menezes de
Barros, médico e irmão primogênito de Constantino.
¨O Constantino era um aluno muito aplicado na escola, mas

todo aplicado é relaxado... ele era relaxado, ia arrumar as coisas
dele, os livros da mesa e ele não gostava...

Ele gostava de ter livros técnicos, não da literatura. Ele adorava

discutir sobre matemática. Ele discutia com os professores no

Colégio Nazaré e dizia que não estava certa a correção da prova e
queria provar que estava certa a questão. Ele sobre a prova dele, o

professor dizia que estava errado e ele dizia que estava certo e
provaria, mas eles não aceitavam e ficava naquilo mesmo ...

Ele era muito disciplinado e obediente, se relacionava bem com

os colegas, mas tinha sempre os pontos de vistas dele ...

Gostava das coisas certas e corretas, sérias,... e sempre teve

facilidade para matemática. Não foi ninguém que o motivou, era dele
mesmo, ele gostava ...

Ele gostava de física e matemática, mas se dedicou mais para

a matemática ...¨

[1] Pág. 47-8
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E os condicionantes brasileiros do ensino em geral, e mais ainda de
matemática, sem que se precise voltar um segundo no tempo, são claros e
objetivos em demonstrar pouco espaço de sobrevivência para um tipo de
personalidade desta, porquanto, a ruindade do ensino de matemátca no Brasil
é histórica e hoje se pontua com fatos dantescos, e supor ter atingido o
extremo é um laivo altamente esperançoso de melhoras. E não estamos mais
só falando de escola básica.
Havia curso de engenharia em Belém nessa época e as condições
financeiras da família não era para tanto, entretanto, Constantino tomou por
decisão ir para o Rio de Janeiro cursar matemática, onde prestou vestibular e
ingressou em 1952 na Faculdade Nacional de Filosofia. E agora vai se
deparar e se confrontar com uma situação das mais desafiadoras. O fato de ser
o embrião ainda das nossas atuais universidades públicas, o quadro atual nos
diz que essa briga, para desgraça do Brasil, Constantino foi
acachapantemente derrotado. Quem relata agora é Airton Menezes de
Barros, irmão e formado em Direto:
¨ Ele era muito lutador que chegou a ser presidente do Diretório

Nacional dessa Faculdade (...) ele fazia campanhas grandes na
entrada da Faculdade, de tal forma que ele pregava avisos do

Diretório na entrada da Faculdade, dizendo quem eram os

professores faltosos. Ele era de muita luta, ele era muito competente
e não tinha medo dos professores, tirava boas notas, ele enfrentava
os professores. ¨ [1] pág. 53

Em outro trecho de depoimento de Francisco Grijalva Menezes de
Barros, o que fará muitos dos atuais estudantes saberem que nada mudou,
retrata do quadro que é fazer universidade pública quando não se tem uma boa
base financeira:
¨Quando eu casei fui ao Rio, fomos conversar e ele me contou

como lutou para chegar onde estava, me contou muitas coisas ...

das noites frias do Rio de Janeiro, que usava jornal com muitas
páginas para fazer sapato e lençol, não tinha condições de
comprar... ¨ [1] pág. 54
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E fora ele ter interrompido por dois anos os seus estudos, graduando-se
em 1957, quase nada tenho de como evolui esse seu envolvimento com o lado
trágico do ensino superior no Brasil. Porquanto, vamos ao lado científico. Entre
agosto e setembro de 1957, Constantino fez no IMPA o curso Métodos de
Cartan em Mecânica Analítca com o já celebradíssimo matemático francês
Georges Henri Reeb (12/11/1920 – 6/11/ 1993), [56], porquanto este estava
em visita no Brasil. Para quem conhece um pouco deste matemático sabe que
Reeb só se interessava por alguém de matemática se fosse de mediano para
cima e o conceito dele disto pode, vou dizer deveria, fazer muitos hoje com
doutorado em matemática corar de vergonha.
Uma vez Graduado, Constantino pleitea junto ao Conselho Nacional
de Pequisa- CNPq uma bolsa para fazer doutorado no exterior, cuja idas e
vindas disto ainda nada sei, fora ter sido longos e penosos sete anos, e que
pela grata intervenções de Reeb esse pode ir para França em jan/64 fazer o
seu doutorado na Universidade de Paris. O seu doutorado foi até jun/65, a sua
bolsa era, no mínimo, até dez/66, e ainda com um feito singularíssimo, quiçá
inédito na história dos doutorados na França: defendeu duas teses ao mesmo
tempo e ainda recebeu a maior mensão honrosa: trés honorabel E o seu
orientador foi o não menos famoso matemático francês Charles Ehresmann
(1905-1979) e a genealogia matemática deste, Constantino foi o 18º aluno de
doutorado, consta em [57-8]
Como prometi e aqui só para convencer os mais céticos, algumas
informações curriculares e publicações de Constantino Menezes de Barros
das que constam em [1] e apenas até sua tese:
ATIVIDADES PROFISSIONAIS
- Professor Assistente de Ensino Superior, Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras da UFF, 15/08/58 a 11/11/67
- Professor da Disciplina Autônoma do Instituto de Matemática da
UFF, 12/11/67 a 12/02/70
- Professor Titular por Concurso da UFF, 12/02/70 a 12/08/75
- Professor Titular da UFRJ, por transferência, de 13/08/75 até o seu
falecimento.
- Professor Titular Permanente da Pós - Graduação da UFF (a título de
cooperação e sem vínculo empregatício)
ATIVIDADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E MISSÕES NO
EXTERIOR.
Chefe de Pesquisa do CNPq, de 19/01/68 a 30/07/1978,
anteriormente com bolsa de:
- Especialização, de 19/3/58 a 29/02/7/75.
- Pesquisador Assistente, de 19/3/60 a 28/02/63.
- Pesquisador, de 19/3/63/ a 31/12/63.
- De Doutoramento na Universidade de Paris, de 19/01/64 a 31/6/65.
- De Pós Doutoramento na Universidade de Paris, de 19/07/65 a
03/6/65(7?)
8

- De Pesquisador Associado, na Universidade de Stanford, de 19/02/67
a 30/6/67.
- De Pesquisador Associado, no Instituto Henri Poincaré, de 19/07/67 a
31/12/67.
- Bolsa de Estágio de Pesquisa, da Capes, na Universidade de Paris VII,
de 19/01/72 a 30/06/72.
- Bolsa de Professor Convidado do Governo Francês, com estágio de
pesquisa na Universidade de Paris VII, de 15/12/73 a 15/03/74.
- Estágio no Instituto Henri Poincaré e Universidade de Paris VII,
patrocinado pelo Governo Francês, de 1/11/78 a 30/06/79.
- Pesquisador Titular I do IM da UFRJ, pela FINEP, de 13/08/75...
PUBLICAÇÕES
- Une propriété Caractherístique du Dual d’um Espace
Vectorial, Soc. Paranaense de Matemática, Anuário V.2 (1959), 37-40,[MR
24#A1277 :R7Mat.(1962 IA176;Zb1 (1963) p.87]
- Sur l’Existence de Fonctions Récurrents, Z. Math. Logik
Grundlagen Math., . B8 (1962) , 117- 123 [ RZMat. (1963) 9A68; MR 27#
5683:Zb1 107 (1964, p.11)
- Espaces Infinitésimaux: Théorie Génerale, C.R. Acad. Sc.Paris,
t. 258 (1964), 3624-3627.[ MR 28 # 5396 ; RZMat (1965) 11A433 ;Zb1 122
(1966) p.405]
- Espaces Infinitésimaux: Algèbre de Lie Graduèe Associée à
um Espace Infinitèsimal de Cartan, C.R.Acad. Sc. Paris, t. 258 (1964)
3956-59 [MR 29# 3993 :RZMat.(1965) 11A434 : Zb1 122 (1966) p. 406].
- Espaces Infinitésimaux: Dérivée Absolute,
C.R.Acad. Sc.
Paris, t. 258 (1964), 5330-5333.[MR 29 3994 ; RZMat (1965) 11A435 : Zb1
122 (1966) p.170 ]
- Varieétés hor-Symplectiques, C.R. Acad. Sc. Paris, t. 259, (1964),
1291-1294.[ MR 30 #2240; RZMat (1966) 5A453:Zb1 132 (1967) p. 172 ]
- Variétés pres que hor-Compléxes, C.R. Acad. Sc. Paris, t. 260,
(1965),, 1543- 1546 [ MR 30 # 5241 ; RZMat (1966) 5A454 ; Zb1 191 (1970)
p.202]
- Espaces Infinitésimaux (Thèse Sc. Math. Paris), Cahiers Toplogie
Géom. Différentielle, vol. 7 (1965), xi + 96 pp.[ MR 34# 728 ; Zb1 147
(1968) ,p.410]
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CONCLUSÃO
Fiz um apanhado de história universal e brasileira da matemática,
mostrando o mais do não usual, pouco comentado e muitas das vezes fingem
que não houve. Tudo isso exatamente para revelar um contextual bem distante
do comumente comentado no meio científico, do que se finge que não há e até
falsamente exaspera-se fingindo ofendido se for comentado, tendendo mais se
fazer acreditar que quanto mais e mais diploma tira, se for do interesse, retiralhe mais e mais do que tenha de humano e preenche esse vazio com
argamassa endeusificadora.
Entretanto, essa é uma atividade humana como outra qualquer,
suscetível de se contaminar pelas paixões cegas, por vezes, em condições de
destruir todo o valor científico. E um caso clássico é do pensador francês
François Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire (1694 - 1778), quando
em obra publicada em 1739 defende o seguinte (g.n ):
¨Se uma falsa experiência não tivesse conduzido
Newton a esta conclusão, podemos acreditar que ele teria
raciocinado de forma absolutamente diferente.¨
In Elementos da Filosofia de Newton, Voltaire, trad.
Maria das Graças S. do Nascimento, Ed. Unicamp, 1996
Assim, quando referência como Voltaire se dispõe defender uma dada
corrente científica com uma tese desprovida disto até de senso, partidários
menos aquinhoados de estudo, mas em condições de poder, não respeitará
nem os valores mais elementares da pessoa humana, quanto menos os mais
elementares preceitos que separam elemento da vida privada e da esfera
pública. E quanto menos ainda for, é possível que admire pintura de Newton no
céu como se esse estivesse ensinando certas propriedades do universo para
quem nunca sequer foi mortal.
Quando tudo isso se consorcia, como no caso brasileiro, com fatores
institucionalizados por processo ditatorial dos mais obscenos, produz um
contexto social rude e de cruel sobrevivência, se sobrevida tiver, para todo que
não esteja dentro de um grupo coeso com essa institucionalidade, porquanto,
mesmo que não comungue com tudo, apropria-se de algumas das práticas,
quiçá não deixa de ter a mesma mentalidade.
É nesse contexto que surge o matemático Constantino Menezes de
Barros e o aqui exposto visa apenas que se saiba que esse sempre foi
Matemático, pois até esse elementar a ele tem sido historicamente negado. E,
finalizando este, isso não se refere a quem nunca teve poder dentro da
comunidade, mas aos que sempre detiveram, tinha como saber dos trabalhos
deste, honraria o seu se o referenciasse, mas omitiram.
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