
 QUESTÕES DE  MATEMÁTICA 

 Fôra  um  dos  suportes  plásticos  que  se  rompera,  já  muito  velho 
 que  estava,  desequilibrando  a  pequena  prateleira  de  vidro  de  um  dos 
 quartos  de  casa.  O  jeito  foi  levá-la  ao  vidraceiro  para  o  devido 
 conserto,  o  que  de  fato  fizemos,  eu  e  a  esposa.  A  jovem  que  nos 
 atendeu,  simpática  e  sorridente,  consultou  o  oficial  na  oficina  dos 
 fundos  da  loja,  mostrando-lhe  a  peça,  e  ao  voltar  informou-nos  que 
 o  serviço  ficaria  em  dez  reais  disso  mais  quinze  reais  daquilo,  após  o 
 que  apanhou  a  calculadora  sobre  a  mesa,  elaborou  o  cálculo  e  por 
 fim  concluiu,  qual  houvesse  resolvido  complicado  problema  de 
 matemática:  “O  conserto  todo  fica  em  vinte  e  cinco  reais”.  Não 
 resistimos,  eu  e  Olga,  a  olhar  surpresos  um  para  o  outro  e,  deixando 
 escapar  gostosa  risada,  perguntar  à  jovem  que  parecia  não  estar 
 entendendo  nossa  reação:  “Você  precisou  da  calculadora  para  fazer 
 essa conta?” 

 O  que  muita  gente  não  sabe  é  que,  ainda  estudante  do 
 secundário  -  era  essa  a  nomenclatura  de  então  -  e  porque  me  dava 
 bem  com  números  e  cálculos,  passei  a  dar  aulas  particulares  de 
 matemática,  visando  reforçar  o  apertado  orçamento  familiar,  a  alunos 
 que  “ficaram”  em  segunda  época  naquela  tormentosa  matéria.  Posso 
 dizer,  até  com  justificado  orgulho,  que  muitos  dos  que  passaram  por 
 mim  deixaram  de  ter  ojeriza  a  cálculos  e  números.  Depois  a  vida,  com 
 seus  insondáveis  desígnios,  levou-me  ao  campo  das  letras,  que 
 abracei  com  entusiasmo  e  ardor,  concluindo  que  de  fato  era  essa 
 minha vocação. 

 Todas  essas  agradáveis  lembranças  vieram-me  à  mente  ao 
 ler  a  notícia  de  que,  em  recente  edição  da  Olimpíada  Internacional  de 
 Matemática,  realizada  na  Noruega  neste  mês  de  julho,  a  equipe 
 brasileira  conquistou  duas  medalhas  de  ouro,  uma  de  prata,  duas  de 
 bronze,  além  de  importante  menção  honrosa,  o  que  deixou  nosso 
 país  na  décima  nona  colocação  entre  nada  menos  do  que  cento  e 
 quatro nações. 

 São  notícias  como  essa  que  reforçam  em  mim  a  certeza  de 
 futuro  brilhante  do  Brasil,  na  medida  em  que  revelam  positivo  avanço 



 do  ensino  da  matemática  em  nossas  escolas,  o  que  leva,  sem  dúvida 
 alguma,  ao  desenvolvimento  do  raciocínio  lógico  e  do  pensamento 
 abstrato,  ferramentas  indispensáveis  a  todos  e  quaisquer  ramos  da 
 ciência, da tecnologia e do conhecimento humano em geral. 

 Contudo,  ninguém  mais  precisa  extrair  raiz  quadrada  na 
 ponta  do  lápis,  como  eu  fazia  em  minha  adolescência.  Basta,  hoje,  um 
 simples  toque  no  aplicativo  de  cálculo  desses  mágicos  aparelhinhos, 
 que  até  cabem  no  bolso,  para  se  ter  o  resultado  instantaneamente  e 
 até  com  várias  decimais.  Mas  também,  convenhamos,  não  é  para 
 usá-lo  em  cálculos  simples  que  podem  ser  feitos  de  cabeça,  pois  isso 
 poderá contribuir para gradual embotamento do raciocínio. 

 É  bem  verdade,  também,  que  muitas  vezes  algumas 
 pessoas  têm  uma  espécie  de  liturgia  própria  para  resolver  questões 
 de  matemática.  Eu  mesmo,  voltando  a  falar  de  minha  juventude, 
 resolvia  todas  elas  confortavelmente  instalado  em  velha  banheira  que 
 minha  mãe  enchia  de  água  quente.  Era  o  momento  em  que  meu 
 raciocínio parecia ficar mais aguçado e ativo. 

 Pois  foi  lembrando-me  disso  que  pensei,  diante  do 
 gravíssimo  problema  das  queimadas  e  do  desmatamento  da 
 Amazônia,  em  comprar  uma  daquelas  banheiras  antigas,  e  de  novo 
 instalar-me  dentro  dela  com  água  previamente  aquecida,  desta  vez 
 por  minha  esposa.  E  então,  mesmo  tendo  que  ficar  com  os  joelhos 
 dobrados,  esperar  que  os  deuses,  que  nunca  me  faltaram  na 
 juventude,  inspirem-me  novamente  a  colaborar  com  alguma  ideia 
 para  solução  desse  angustiante  problema,  que  já  vem  de  muitos 
 governos  e  que  inclusive  tem  valido  críticas  de  muitas  nações 
 amigas,  quase  todas  procedentes.  E  sobretudo  que  me  inspirem  em 
 como  poderia  incutir  na  cabeça  dos  brasileiros  a  generosa  ideia, 
 verdadeiro  truísmo,  de  que  a  floresta  em  pé  é  muito  mais  útil  e  vale 
 mais  do  que  sua  madeira  comercializada,  ou  então  transformada  em 
 pasto  para  criação  de  gado.  Se  você,  caro  leitor,  tiver  uma  dessas 
 velhas  banheiras  em  casa,  mas  que  não  esteja  enferrujada,  fale 
 comigo  que  talvez  possamos  fazer  negócio.  Se  não,  vou  ter  que 
 apelar ao Google. 
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