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deltaKappa       Continuação da Conversa de Sábado de Manhã 

 

Nota inicial: Esta é a continuação da conversa do Professor Antunes com os seus alunos de que 

demos conta no mês passado e que pode ler aqui. 

 

Professor Antunes (PA): - Já algum de vocês ouviu falar do Projeto Mizar? 

Bernardo (B): - Eu não!... ouviste tu? 

João (J): - Eu também não, o que é isso?! … um projeto para aterrar em Marte ou explorar a 

Galáxia? 

PA: - Qual quê, é algo muito mais ambicioso! Trata-se de produzir Matemática em computador, 

Toda a Matemática! Eu também não tinha ouvido falar, dei com isto ao ler recentemente o livro 

de Marcus du Sautois com o sugestivo título de o Código da Criatividade. 

J: - Mas há um código para a criatividade!? 

B: - Quem é esse Sautois? 

PA: - Sautois é um eminente professor em Oxford e um premiado divulgador de Ciência. Se 

estiveram com atenção ao Clube da SPM há anos devem lembrar-se de uma maravilhosa História 

da Matemática apresentada por ele que o Clube editou numa sequência de vídeos. 

B: - Não vi, nessa altura não frequentava o Clube… 

J (interessado): - Temos de cravar os editores do site para voltarem a pôr esses vídeos no ar. 

PA: - E eu farei força para isso… 

Mas nesse livro ele fala do que sentiu quando visitou o centro onde trabalhavam no projeto.  

O que estavam a fazer era fornecer um algoritmo computacional com os axiomas de uma teoria 

e regras de dedução lógica e de seguida apresentar-lhe uma proposição, qualquer proposição, 

sem critério, dentro da teoria em questão, para que ele a demonstre ou a sua negação. Se, e só 

se, algo é demonstrado entra na Base de Dados. 

J: - Caramba, parece-me que vamos ter matemáticos no desemprego! 

PA: - E foi isso que lhe ocorreu e o tornou apreensivo. Até que consultou a dita Base de Dados 

com os resultados provados. Era uma Biblioteca de Babel! Era quase tão difícil encontrar um 

resultado com a relevância de um Teorema de Fermat, Liouville ou d’Alembert como um livro já 

editado na dita Biblioteca. O algoritmo não era um criador, era um demonstrador cego! 

B: - Deve ter ficado aliviado! 

PA: - Nem mais, ao ponto de transcrever esta frase lapidar do grande Poincaré: 

«Criar consiste precisamente em não fazer combinações inúteis. A criação é discernimento, 

escolha.[…]. As combinações estéreis nem se apresentam à mente do criador.» 

https://clube.spm.pt/files/Prob_02_Res_2020_12.pdf


Uma lápide para colocar à porta da Biblioteca de Babel. É preciso a altura dum génio para pôr 

os rótulos certos, aqueles que deixam as coisas na sua real dimensão! 

J: - Então nem vale a pena ler esse livro… 

PA: - Errado! Se quiserem conhecer, num relato fascinante e muito documentado, o estado da 

arte no uso dos algoritmos computacionais para jogar jogos, compor música, pintar, escrever 

poesia ou prosa, contar histórias… então o livro é imperdível. É uma espreitadela furtiva para o 

futuro próximo. 

 

A conversa ainda continuou, mas agora mudaram de tema para algo mais imediato…, mas acho 

que o Bernardo e o João foram dali diretos para a livraria mais próxima. 

 

Nota final:    Uma correção 

No deltaKappa do mês passado, pode ver aqui, dissemos que John Wheeler tinha sido o autor 

do nome Buracos Negros.  

Não é bem verdade: de facto numa conferência em Nova Iorque ele confidenciou que continuar 

a usar a designação de “Objectos gravitacionalmente completamente colapsados” era muito 

incómodo. Alguém da assistência sugeriu: - Que tal Buracos Negros? 

Wheeler resolveu usar o termo numa próxima conferência no Hilton de Nova Iorque e incluiu-o 
na versão escrita.  

E pegou… Mas não sem que Feynman, que tinha sido seu aluno, com a habitual malandrice 
genial, o tivesse acusado de … ser um grande maroto! 

 

https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2020_12.pdf

