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Nascido em 1922 em Pernambuco, mudou-se para o Rio de Janeiro com a mãe para 

estudar matemática na Universidade do Brasil.  Titulado em 1943 em engenharia civil, por 

falta de opção, logo decidiu militar em prol da matemática pura e aplicada. Ingressou no 

efêmero Núcleo Técnico Científico de Matemática da Fundação Getúlio Vargas, em 1946.  

Em 1952, foi um dos principais articuladores para criação do Instituto de Matemática Pura e 

Aplicada - IMPA.   

Este resumo estendido tem por objetivo apresentar alguns aspectos da atuação 

deste cientista do momento em que a matemática se desarticula, com o fim do Núcleo 

Técnico, até a articulação da pesquisa na área que ocorreu com a criação do IMPA. 

 O fim do Núcleo Técnico Científico de Matemática na Fundação Getúlio Vargas deu 

início a uma longa marcha em direção a reorganização da pesquisa matemática no Rio de 

Janeiro.  Lélio Gama retorna às atividades exclusivas de astrônomo no Observatório 

Nacional, alguns foram para o exterior continuar a sua formação e Leopoldo Nachbin rumou 

em 1947 para Faculdade Nacional de Filosofia, onde ser tornou-se professor.   

 Vale ressaltar que são raras as publicações que abordam a História da Matemática 

neste período.  Como chama à atenção o historiador da Matemática André Luis Mattedi:  

“Até bem pouco tempo, a historiografia da matemática no Brasil era produzida pelos próprios 

matemáticos e, em particular, os temas relativos  aos períodos mais recentes  vinham sendo 

tratados em uma série de depoimentos também dos próprios matemáticos”1

Muito recentemente, e em alguns poucos textos, é que foi possível vislumbrar algo 

sobre a história da matemática neste período.  Particularmente, cita-se os trabalhos de 

André Mattedi Dias, Circe Mary Silva da Silva Dynnikov e Ana Maria Ribeiro de Andrade., 

que mostra o esforço conjunto de físicos e matemáticos para fazer ciência no Rio de 

Janeiro. 
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 Com a Fundação do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF em 1949, abriu-

se a única possibilidade de pesquisa no Rio de Janeiro para os matemáticos, já que na 

Universidade do Brasil a pesquisa inexistia.  O Departamento de Matemática do CBPF 

reunia em suas dependências professores insatisfeitos com as condições oferecidas pela 

Faculdade Nacional de Filosofia - FNFi, antigos colaboradores do Núcleo Técnico da FGV, 

professores visitantes e alguns bolsistas.  Os cursos eram razoavelmente bem concorridos e 

a Summa Brasiliensis Matemathicae, publicação outrora publicada pelo Núcleo, passou a ter 

o apoio desta instituição e do IBECC.   

Segundo Nachbin, os matemáticos estavam insatisfeitos com a sua situação e 

desejando maior autonomia aproveitaram o contato com também matemático Cândido Dias 

que:  “vinha freqüentemente ao Rio de Janeiro, tomar providências de sua alçada.  Em tais 

ensejos, conversávamos (Nachbin e Candido da Silva) detidamente sobre a situação da 

Matemática no Rio de Janeiro e as grandes dificuldades, de toda ordem, que se verificavam.  

A meu ver, a única solução a adotar no caso era a criação de um instituto de matemática, 

como tive oportunidade de externar repetidamente ao Prof. Dias.”2

 Nachbin, assim como alguns matemáticos do Rio de Janeiro, era de opinião que não 

era possível fazer pesquisa na Universidade do Brasil “porque o que se pretendia era, de 

fato, fazer o que não poderia ser feito na universidade, devido às peculiaridades e entraves 

que nos eram colocados – e que não surgiram na USP.”3  Para Mauricio Matos Peixoto o 

caso era outro.  Como Leopoldo Nachbin não conseguira ser admitido como professor 

concursado e, como deixa entrever as fontes consultadas, tem uma série de dificuldades 

políticas dentro da mesma, e como era preciso encontrar uma colocação para quem ele 

considerava ser o melhor matemático, surgiu então a idéia do IMPA.4  Polêmicas a parte, e 

após muita conversa, idas e vindas Candido Dias decidiu apresentar junto ao Conselho 

Deliberativo do CNPq em 1951 a proposta de um projeto de criação do IMPA.   

 No Processo CNPq 486/51 Cândido Dias apresenta a sua proposta fazendo um 

relato positivo sobre onde e como se realiza a “pesquisa de matemática pura ou ensino 
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sistemático de matemática superior com objetivos de pesquisa”5.  Após este relato, o autor 

enumera o que o CNPq deveria fazer para desenvolver a área: 

a) Conceder bolsas de estudo para estudantes de doutorado e complementação de tempo 

integral para pesquisadores.; 

b) Contratar especialistas estrangeiros quer para longa permanência quer para curso de 

extensão; 

c) Formar uma biblioteca especializada; 

d) Auxiliar a publicação de livros, revistas e apostilas; e 

e) Criar um instituto de Matemática junto ao CNPq. 

 

No que se refere ao Instituto, assunto que foi a posteriori remetido a um comitê 

específico, Cândido Silva era taxativo ao dizer que todos os demais itens citados acima só 

seriam melhor consubstanciados se fosse criado um instituto.  Segundo ele:  “Notamos, em 

primeiro lugar, que nenhuma das instituições citadas tem por fim específico dedicar-se à 

pesquisa matemática e, por outro lado, a cristalização que naturalmente se desenvolve nas 

universidades tira-lhes a elasticidade, dificultando o trabalho de pesquisa, sobretudo no que 

se refere a cursos especiais e portanto ao contrato de especialistas e a realização de cursos 

de pós-graduação.”6

 O autor do documento ainda lembrava aos membros do Conselho Deliberativo do 

CNPq que tal instituto teria utilidade já que poderia ser fonte de informações para físicos, 

estatísticos e outros ramos da matemática aplicada. 

 Na questão da utilidade, os artigos escritos por Nachbin ao longo dos anos, e que 

estão reunidos no livro “Ciência e Sociedade”7 demonstram uma preocupação constante do 

autor com esta questão.  Para Leopoldo Nachbin a matemática era útil, sim, e não um luxo 

como queriam alguns críticos.   

A discussão não durou muito tendo sido aprovado o estatuto da Instituição no ano de 

1952.  Segundo Lindolpho de Carvalho Dias:  “A criação do IMPA em 1952 é resultado da 

existência de um grupo de pessoas que necessitavam de um contato um pouco maior com o 
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exterior.  Havia um grupo razoável em São Paulo.  No Rio, as coisas estavam um pouco 

espalhadas.”8

 Após a criação, Lélio Gama foi escolhido o seu diretor e o departamento de 

matemática do CBPF foi desmembrado servindo como base para o novo instituto.  Treze 

anos depois as aspirações que fizeram o Núcleo inspiraram o IMPA.  Nachbin também faria 

parte da nova Instituição.  Os matemáticos do Rio encontram o seu espaço. 
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