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Apesar do bom desempenho 
na pesquisa em Matemática, 

popularizar o gosto pela 
disciplina no ensino básico

ainda é um desafi o

Jogando na primeira divisão

Se o ensino e o aprendizado 
da Matemática enfrentam 
difi culdades nas escolas, o 

Brasil já é reconhecido interna-
cionalmente por sua excelência na 
pesquisa em Matemática. No início 
de 2018, o País ingressou no seleto 
grupo das nações mais desenvolvi-
das do mundo em pesquisa na área 
da Matemática. O País se junta, 
assim, ao chamado “Grupo 5” – 
Alemanha, Canadá, China, Estados 
Unidos, França, Israel, Itália, Japão, 
Reino Unido e Rússia –, que for-
mam uma “primeira divisão” dentre 
as nações que participam da União 
Matemática Internacional (IMU, na 
sigla em inglês). Com sede em Ber-
lim, a IMU tem 76 países-membros, 
divididos em cinco grupos, segundo 
ordem de excelência. O anúncio 
foi realizado na segunda quinzena 
de janeiro, na sede do Instituto 

de Matemática Pura e Aplicada 
(Impa), tradicional instituição lo-
calizada no Jardim Botânico, no 
Rio. Na ocasião, participaram da 
mesa o presidente da Sociedade 
Brasileira de Matemática (SBM), 
Paulo Piccione; o diretor-geral do 
Impa, Marcelo Viana; e os secretá-
rios-executivos dos ministérios da 
Educação e da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Maria 
Helena de Castro e Elton Zacarias, 
respectivamente.

“A entrada no Grupo 5 da IMU é 
o reconhecimento da evolução do 
nosso País na área de Matemática, 
mesmo diante do atual cenário de 
difi culdades econômicas, devido à 
redução do orçamento destinado à 
pesquisa. Como nação em desen-
volvimento, entramos apenas em 
1954 na IMU, no Grupo 1, o mais 
baixo, e, que eu saiba, somos o úni-
co país-membro que conseguiu sair 
dessa categoria e chegar ao Grupo 
5”, diz o diretor-geral do Impa, o 

Brasil entra no 
grupo da elite 

mundial da 
pesquisa em 
Matemática
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matemático Marcelo Viana. Em 
1978, o Brasil ascendeu ao grupo 2; 
em 1981, ao grupo 3; e, em 2005, 
ao grupo 4.

Ele lembra que, nos anos 1950, a 
pesquisa no Brasil – em Matemática 
e em outras áreas – ainda era feita 
de forma amadora, sem o apoio de 
uma rede de fomento, já que não 
existia o atual Sistema Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e 
Tecnológico (SNDCT), formado 
por instituições como o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico (CNPq), 
a Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e as agências estaduais de 
fomento, como a FAPERJ. “Nossa 
comunidade científi ca era muito 
despreparada na época. O Impa só 
foi criado em 1952; o CNPq, em 
1951, e a FAPERJ, em 1980. Era 
um País diferente. Há pouco tempo, 
nem tínhamos o registro histórico 
de como foi essa adesão do Brasil 

à IMU em 1954. Descobrimos que 
não foi iniciativa do Brasil, foi um 
convite da IMU”, conta.

Viana recorda que essa trajetória da 
institucionalização do apoio à pes-
quisa no País também passou pelo 
fortalecimento da pós-graduação 
do Brasil, nos anos 1970, e pela 
consolidação do Impa como uma 
instituição de ponta internacional, 
tornando-se um celeiro de jovens 
talentos, entre eles o matemático 
carioca Artur Ávila, ganhador, em 

2014, da Medalha Fields – consi-
derada o “Nobel” da Matemática. 
“O Impa tradicionalmente atrai 
mentes brilhantes, como o Artur 
Ávila e o Carlos Gustavo Moreira, 
porque oferece uma fl exibilidade na 
admissão desses talentos, sem dei-
xar de exigir qualidade. Temos, por 
exemplo, casos de alunos que foram 
aceitos no mestrado sem a exigên-
cia de conclusão do Ensino Médio, 
e casos de admissão no doutorado 
sem a exigência do mestrado como 
pré-requisito. Prezamos o talento, 
acima da burocracia”, pondera.

Outra característica do Impa que 
vem contribuindo para alavancar a 
Matemática brasileira no exterior é 
a internacionalização. “Metade dos 
nossos alunos são estrangeiros. Os 
que não fi cam no Brasil depois do 
curso voltam aos seus países, onde 
acabam se tornando embaixadores 
da nossa Matemática no exterior”, 
disse Viana. O instituto também 
investe no aprimoramento de 

País ingressa no 
chamado Grupo 5 
da IMU, formado 
pelas nações mais 
avançadas em 
pesquisa na área 
da Matemática
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professores de Matemática. “Ofe-
recemos formação continuada de 
professores do Ensino Médio, desde 
os anos 1990. Hoje, temos mais de 
70 polos de ensino de Matemática a 
distância, pela Internet, espalhados 
pelo Brasil”, completa.

No entanto, mesmo com potencial 
para a pesquisa na área, a Matemá-
tica no Brasil ainda é vista, pela 
maioria dos alunos em idade escolar 
e até pela população em geral, como 
um “bicho-papão”. Uma iniciativa 
importante para desmistifi car essa 
ideia e atrair novos talentos é a 
realização da Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP), organizada pelo Impa 
desde 2005. “Cerca de 18 milhões 
de jovens, de escolas públicas e, em 

2017, também das escolas privadas, 
participaram da Olimpíada. É um 
esforço enorme para aproximar a 
Matemática das crianças e desfazer 
a imagem ruim dessa disciplina jun-
to às crianças e famílias”, afi rma.

O matemático destaca que mudan-
ças estruturais na educação do País 

são necessárias. “Entrar no ‘Grupo 
5’ não resolve todos os problemas, 
mas aumenta a autoestima dos nos-
sos alunos. Infelizmente, o Brasil 
é um país que investe muito pouco 
em ciência. Hoje, apenas cerca de 
1% do PIB é destinado à pasta de 
ciência, tecnologia, inovações e co-
municações. Deveríamos investir 
pelo menos o dobro, pois ciência 
não é gasto, é investimento. Países 
com visão estratégica sabem que a 
aplicação de recursos em ciência 
tem o melhor retorno para sair da 
crise.”

Outra boa nova para a Matemá-
tica brasileira é que, neste ano de 
2018, o Rio vai sediar o Congresso 
Internacional de Matemáticos, um 
dos principais eventos mundiais na 
área, que ocorre a cada quatro anos. 
“Estamos no Biênio da Matemática 
(2017-18), conforme foi estabeleci-
do pela Lei 13.358, especialmente 
para a realização, no Brasil, dos 
dois maiores eventos matemáticos 
internacionais. Em meados de 2017, 
sediamos a Olimpíada Internacional 
de Matemática e, este ano, vamos 
receber o Congresso Internacional 
de Matemáticos”, diz Viana, coor-
denador do comitê organizador do 
congresso.

A partir da esq., Paulo Piccione, Marcelo 
Viana, Maria Helena de Castro e Elton 

Zacarias, durante o anúncio da boa nova:  
reconhecimento internacional da evolução 

do País na área de Matemática

Diretor-geral do Impa, Marcelo Viana destaca a importãncia de investimentos na educação 
básica em Matemática e a contribuição do Impa como celeiro de novos talentos na pesquisa   
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