
"Um dia será inventado
um bom jogo para
ensinar Matemática
e o mundo vai mudar"



ANA SOUSA DIAS

O Jogo da Glória foi criado há mais de
400 anos e foi oferecido pelos Mediei a
Filipe II de Espanha, Ide Portugal. Há
um jogo lindo com quatro ou cinco
mil anos, do tempo dos sumérios, e
até foi descoberta a tabuinha com as

regras. Os videojogos são uma ótima
pedagogia, ensinam anão desistir.
Tudo isto se relaciona com a Matemá-
tica, "a melhor coisinha que Deus dei-
tou ao mundo". Anda a ensinar novos
jogos de cartas aos alunos, para não
gastarem tempo com a bisca e coisas
assim. Ele, que foi um rapaz da batota.

Que jogo compro para dar no Natal?
O bom conselho é ficar pelos clássicos,
o xadrez ou o jogo asiático Go, que tem
regras simples, é muito complexo e

pode acompanhar as pessoas toda a

vida. São jogos abstratos que nunca de-
siludem.
E para os mais novos? Jogo da Gloriai
O Jogo da Glóriatem uma história mui-
to interessante, embora não tenha par-
ticipação intelectual do jogador, pois li-
mita-se alançar os dados. Tem mais de
400 anos e não desaparece, joga-se pra-
ticamente com as regras iniciais. Foi
criado como um presente dos Mediei
ao rei Filipe II de Espanha, Filipe I de
Portugal. Fizemos umas simulações
para perceber porque é agradável e não
desilude. Há outros jogos para oferecer:
talvez os da tradição alemã, da tradição
europeia, como os Catan. Ou o Code-

names, um jogo de dedução e de enga-
no que tem que ver com espionagem.
Trouxe-me uma edição sua do Livro
de Jogos deAfonso X, o Sábio (cd.
Apenas) , lindo, cheio de iluminuras.
Esse livro foi escrito por Afonso X em
1 283 . Era muitíssimo erudito e ter es -

crito um Livro de Jogos é notável. É um
livro fantástico que está no Escoriai.
Esta é uma tradução para português,
com uma atualização minha das análi-
ses de jogos que ele faz. A parte mais
substancial é sobre xadrez medieval. É
a grande fonte para estudar jogos na
Idade Média na Europa.
Como é uma aula de História de Jogos
de Tabuleiro?
Chego, por exemplo, com o Jogo da Gló-
riae explico como é, como nasceu. É
um dos poucos jogos de sorte que uso.
Distribuo tabuleiros e os alunos jogam.
Eles divertem-se, é um mistério.
Ensina sobretudo os jogos em que há
uma intervenção da inteligência?

Sim. Começo porumjogo da Babilónia,
com 4 a 5 mil anos, descoberto em tú-
mulos na cidade de Ur. As pessoas pro-
tegiam os mortos ricos, embalsama-
vam-nos e enterravam-nos com o que
pudesse fazer falta na outra vida, in-
cluindo os jogos. Os babilónios usavam
as tabuinhas de barro com a escrita
cuneiforme e foram encontradas as ta-
buinhas com as regras do jogo
E jogos de cartas?
As cartas são um sistema de jogos, um
baralho dápara jogar milhentos jogos.
A grande beleza reside em cada carta
ter frente e verso, haver quatro naipes,
duas cores, e cada naipe ter 13 cartas or-
denadas. É muita combinatória. Ensi-
no alguns jogos e truques nas aulas, até

porque nos tempos mortos na faculda-
de vê-se muita gente a jogar às cartas,
jogos com pouca categoria.
Foi um rapaz da batota?
Fui um bocado da batota. Acabei o se-
cundário no 25 de Abril e houve um ano
de interregno. Muitos colegas foram al-
fabetizar pessoas emTrás-os-Montes,
eu joguei às cartas no Viana Taurino
Clube. Eram jogos mais ou menos eru-
ditos, incluindo Bridgee muitas coisas

que não vou mencionar. Também jo-
guei muito xadrez a partir de 1972, por
causa do Fischer-Spassky, deu-me a
volta à cabeça, fiquei viciado. Abando-
nei quando vim estudar Matemática,
não há espaço para os dois.
E como foi parar à Matemática?
Tive a sorte de ter uma namorada que
era aluna de Matemática. Fui assistir a
umas aulas com ela e logo na primeira

"O Jogo da Glória tem
mais de 400 anos e não
desaparece, joga-se
com as regras iniciais.
Foi um presente dos
Mediei a Filipe II de Es-
panha, I de Portugal"
"Fui um bocado da ba-
tota. Em vez do serviço
cívico, joguei às cartas
no Viana Taurino Clu-
be. O Fischer-Spassky
deu-me volta à cabeça,
viciei-me no xadrez"
"A matemática de há

2300 anos, do Euclides,
era um jogo sofisticado
de gente ociosa e inteli-
gente. É um jogo, tem
regras claras, e pode ter
aplicações brutais"
aula do José Luís Fachada fiquei apai-
xonado pelo assunto, doença que ele
me inoculou e ainda não me passou.
Porquê?
A Matemática tem um mistério, é da-
quelas coisas que fascinam por não se

compreender. Vivi muitos anos na ilu-
são de que gostava de aprender Mate-
mática e compreender. Mas hoje não
sei se isso é possível, nem para mim
nem para ninguém. É um assunto mes-
mo estranho. O Bertrand Russell dizia
que a Matemática não se aprende, ha-
bituamo-nos a ela, é só isso que se faz.
Para mim é a melhor coisinha que Deus
deitou ao mundo, é lindíssima.
li uma citação de José Luís Fachada:
"A Matemática é o prazer de pensar."
Vende-se a ideia de que a Matemática é

importante porque dá para fazer
aviões, cartões de crédito, mas o que
motiva as pessoas para a Matemática é
o prazer. A matemática grega de há
2300 anos, do Euclides, era um jogo so-
fisticado de gente ociosa e inteligente.
É um jogo, tem regras claras, e pode ter
aplicações brutais.
Como foi a aula que o fascinou?
Lembro-me dessa sala, na Politécnica,
nos pavilhões que arderam. O quadro
era enorme, e ele estava a chegar ao fim
e eu ainda não tinha percebido o prin-
cípio. É uma sensação que nunca hei de

esquecer. Compreendia aspalavras to-
das e não compreendia frase nenhuma.
Eu deitava fumo pela cabeça.
Como é o Campeonato Nacional de

Jogos Matemáticos?
Cada escola pode mandar doze joga-
dores à final. A próxima vai ser em Tor-
res Vedras a 16 de março. Movimenta-
mos mais de cem milpessoas, éo even-
to mais concorrido do sistema educati-
vo português. Numa final, há 400 jovens
a jogar ao mesmo tempo, a desenvolver
uma atividade difícil, a puxar pela ca-
beça. Quando se aprende uma coisa jo-
gando, ou quando se falha jogando, não
se culpa ninguém.
É bom porque fica interiorizado?
Um jogador perde e diz: para a próxima



vou fazer diferente. Quando o meu filho
era pequenino, via-o morrer nos video-
jogos. Morria e voltava, e passados dois
dias estava na vida 5. Os exemplos mais
fantásticos de pedagogia estão nos vi-
deojogos, porque são dificílimos de jo-
gar e os jogadores não desistem.
Não substituem os jogos de tabuleiro?
São complementares e muitos videojo-
gos são muitíssimo bons. Hoje há mui-
ta investigação, na pedagogia da mate-
mática, guiada pelas práticas de video-
jogos. Se um dia se inventar um jogo
para ensinar Matemática com a quali-
dade do World ofWarcmft, o mundo
vira. Game over. O paradigma mudou. A
Universidade de Stanford deu cincomi-
lhões de dólares a um colega meu para
investigar. Sejamos claros: vai aconte-
cer. E só gostava de estar lá para ver.

Porque há tantos problemas
no ensino da Matemática?
As coisas têm de ser difíceis para ali-
mentar o gosto da luta, da superação.
A matemática é difícil e o gosto pelas
coisas difíceis está a fugir. Em Portugal
a política educativa oscila: ou a exigên-
cia à Nuno Crato ou o facilitismo do
eduques. E ambos estão errados. A es-
cola com facilitismo pode garantir o su-
cesso de todos, mas em casa o filho de
rico tem explicações, computadores,
biblioteca, vai entrar nas melhores uni-
versidades. Isto é extremamente injus-
to. Uma escola para ajudar os pobres

tem de ser exigente. Se não é a escola a
dar-lhes capacidade de mobilidade so-
cial, nada vai fazê-10. Por outro lado,
uma caricatura à Nuno Crato, severa e

exigente, desprovida de prazer, não leva
alado nenhum. Existe um meio-termo
que enfatiza a dificuldade e o prazer as-
sociado à dificuldade. É este o caminho.
Vamos aos Matemágicos Silva, que fez
com os seus filhos?
Fazíamos uma atuação de circo só com
coisas matemáticas. Muitos truques de
cartas, outros com dados.Aminha filha
tirava um colete sem tirar o casaco, um
truque topológico: o colete está sempre
fora do casaco, é uma questão de mano-
brar os braços. Depois fizemos o Circo
Matemático, que tem uns miúdos fan-
tásticos. Fazemos espetáculos de palco
e de proximidade, que chamamos
busking. O ilusionismo e os selfworking
card tricks são hinos à Matemática.
Os professores são vítimas disto tudo?
Há pouco respeito pelo professor, pelos
currículos, muda-se tudo conforme a
vontade de quem pode. Para melhorar
o ensino, devíamos tratar melhor os
professores. Sei que é muito dinheiro,
são muitos professores, mas há muito
dinheiro também por aí. Eles merecem.
Em última análise, é na sala de aula
que as coisas acontecem?
Nesse fantástico circo mágico que é a
sala de aula.

PERFIL

> Nasceu em Viana
do Castelo em
1956.
> Fez o curso de
Matemática da
Faculdade de
Ciências da
Universidade de
Lisboa.

> Fez mestrado e

doutoramento na

Universidade de

Berkeley,
Califórnia.
> É professor do

Departamento de
História e
Filosofia das
Ciências na FCUL
e ensina História
da Matemática,
Teoria de Jogos e
História de Jogos
de Tabuleiro.
Criou com os fi-
lhos os
Matemágicos
Silva e, com alu-
nos, colegas e

amigos, o Circo
Matemático.
Publicou artigos
e livros sobre
jogos de tabuleiro
e de cartas, como
Matemágica e o
Livro dos Jogos
de Afonso X,
o Sábio.


