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“Se possível, não faça nada...” 

 

Uma entrevista por Shiing Shen Chern. 

 

  Eu segui um caminho muito diferente do que os Matemáticos e  

Geômetras seguem nos dias de hoje. Estudei em uma universidade, uma 

pequena universidade na China, a qual tinha somente, incluindo todos, apenas 

cerca de 300 pessoas.  Meu pai me enviou para lá por que queria que eu 

tivesse uma educação universitária. Naquela época eu não tinha qualquer idéia 

sobre o que eu iria fazer depois. 

Minha inclinação pela matemática me levou às ciências e através 

disso me tornei um aluno da Faculdade de Ciências, porém minha incapacidade 

para fazer trabalho experimental finalmente me fez optar pela matemática. 

No meu Departamento havia apenas um professor e ele obteve 

seu PhD em Harvard, ele era excelente e tinha muitos cursos e aí eu segui os 

seus ensinamentos, fiz muitos cursos, a princípio, cálculo avançado, álgebra 

linear e mais tarde outras matérias mais adiantadas. O nome desse professor é 

Chiang. Ele se formou com Julian Coolidge, em Harvard e eu acho que ele o 

influenciou bastante.  

E no meu caso, desde bem cedo, sempre tive uma queda para 

fazer algo que não estivesse na moda. E aconteceu que me 1932, Blaschke foi 

até a China nos fazer uma visita e eu então escutei as palestras dele na minha 

faculdade em Bejim, que naquela época se chamava de Pequim. E em 1934 

obtive uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, mas eu solicitei que me 

permitissem ir para a Europa, para Hamburgo, estudar com o Blaschke. Eu não 

assisti a muitas palestras dele porque na época ele viajava muito. Mas foi sob 

sua orientação que então prossegui para procurar Elie Cartan como um 

estudante de pós-doutorado.  

PERGUNTA: Você obteve o seu doutorado em Hamburgo? 

Sim, eu obtive meu grau de Doutor lá em Hamburgo em 1936. E 

de 1936 a 1937 eu estive então em Paris.  
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PERGUNTA: Nesse período você via Elie Cartan regularmente ou 

.... ? 

Cartan era assim do tipo que tinha sempre vários problemas a 

mão. A primeira vez que eu vi Elie Cartan ele me deu um problema. Era uma 

questão de  tendo-se uma estrutura geométrica, tentar definir uma métrica 

intrínseca que deveria dar todas as propriedades geométricas da estrutura. E, 

naturalmente, eu não consegui resolve-lo. Mas um mês depois, eu o vi nas 

escadarias do Instituto. Nós nos cumprimentamos, apertamos as mãos, e ele 

me perguntou: Por que você não veio me ver? E eu respondi: Eu não consegui 

resolver seu problema. E ele me disse: Venha me ver de qualquer forma. E 

assim, passei a conversar com ele. 

Mais tarde, quando eu já sabia mais da área, consegui entender, 

porque o problema era interessante. E então consegui resolver esse problema, 

o primeiro que ele havia proposto. E aí, depois de uns três ou quatro meses ele 

disse que eu poderia procurá-lo no seu apartamento. Naquela época eu estava 

hospedado na “Fundacion Suísse”, na Cidade Universitária, e o apartamento 

dele ficava no mesmo quarteirão. Eu o via mais ou menos uma vez a cada duas 

semanas, e eu ia na casa dele sem marcar hora. Normalmente era ele próprio 

que abria a porta para mim, porque nessa época só ele morava ali naquele 

apartamento. A área de estudos dele ficava bem ali na porta e era ali que a 

gente conversava. Normalmente a gente conversava durante uma hora.  

Eu fazia um relatório. Usualmente eu escrevia os resultados que 

havia obtido nas duas semanas precedentes e escrevia também as perguntas 

que eu tinha, em Francês, para que ele pudesse ler e me desse as respostas 

também em Francês. Nós conversávamos em francês.  Era muito legal porque, 

em geral, no dia seguinte, eu recebia uma carta dele, Elie Cartan, dizendo que 

ele havia lido o que eu escrevera, pensado sobre as minhas perguntas, que 

seria interessante fazer isto ou aquilo... Foi um tempo de trabalho muito duro.  

Nessas duas semanas.... eu tinha que fazer os problemas propostos por ele e 

pensar em muitas outras coisas. 
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PERGUNTA: Você considera que esse ano foi um tempo crucial em sua 

formação? 

Sim, esse ano foi crucial, foi essencial. Nesse ano eu tive que 

fazer muitas coisas e pensar em muitas coisas. Durante esse ano eu escrevi 

muitos trabalhos, mas a coisa mais importante é que depois desse ano eu 

descobri que Cartan não era tão difícil assim de se entender.  

No final, eu conseguia pensar mais ou menos da mesma forma 

que ele pensava. Isso foi muito vantajoso. 

PERGUNTA: Claramente, existem laços muito fortes entre os 

Estados Unidos e a China no que diz respeito à formação de jovens chineses. 

Você acha que no futuro a Europa vai ter um papel importante nisto? 

De fato eu penso que ela já esta tendo um papel importante. A 

grande dificuldade para o aluno chinês ir para a Europa é a língua. Os alunos 

que vão para a França ou Alemanha têm que, não só saber o inglês, mas 

aprender adicionalmente outra língua. Então, muitos vão para Inglaterra. Mas 

até onde entendo a dificuldade também do aluno para ir à Inglaterra é que 

falta apoio financeiro. Sendo assim, muitos vão para os Estados Unidos porque 

é relativamente fácil para o aluno, um bom aluno de matemática, conseguir um 

tal apoio.  

PERGUNTA: Você não vê qualquer motivo científico para eles irem 

para os Estados Unidos. 

Não, não. Existem filhos de matemáticos chineses vindo para a 

Europa.  

PERGUNTA: Mas não tantos quanto os que vão para os Estados 

Unidos. 

De fato, a comunidade de alunos chineses nos Estados Unidos é 

muito grande. Por exemplo, Fui informado que há no momento em torno de 

uns 2.000 alunos que já completaram seus PhD’s ou que estão em vias de 

obter um PhD nos Estados Unidos. É um número muito grande. 
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PERGUNTA: Permita-me isolar uma de suas grandes contribuições 

para a Matemática – seu trabalho sobre “classes características”. Quando foi 

que o senhor percebeu que havia esbarrado num fenômeno muito importante?  

 Foi logo no início. 

PERGUNTA: Poderia ser mais específico? 

Tudo começou já com a minha prova da Fórmula de Gauss 

Bonnet. Foi no ano de 1943. Naquele ano eu saí da China e fui para Princeton, 

para  o Instituto de Estudos Avançados. E ali, eu encontrei Andre Weil. Nessa 

época, ele tinha acabado de fazer seu paper com Allendoerffer sobre a Formula 

de Gauss Bonnet, usando a maneira deles de cortar uma variedade em 

variedades com bordo, e colando-as e assim por diante. E perguntaram: Por 

que não poderia haver uma prova direta?  

Eu naturalmente então olhei para o caso mais simples: o das 

superfícies. E então eu observei que no caso de superfícies o que se escontrava 

era uma “transgression form” no fibrado, e essa “transgression form” contém 

não apenas a prova do teorema de Gauss Bonnet para superfícies com bordo, 

como também a prova do Teorema Egregium de Gauss. Tudo está contido 

nessa única fórmula. Eu fiquei muito contente com isso porque, mesmo no caso 

bidimensional, pessoas como Gauss e Darboux, não tinham obtido esse 

resultado.  

E a questão de Gauss Bonnet  no survey de Heinz Höpf, foi 

apresentado como o problema mais importante e difícil da geometria 

diferencial. É um artigo dele, publicado numa revista alemã. Então eu fiquei 

muito contente com essa prova.  

  E, naturalmente, se você faz algo para a classe de Euler, você 

também vai tentar fazer para as classes de Stiefel Whitney. E esse foi o 

primeiro esforço que eu fiz. Um pouco mais tarde eu percebi que era necessário 

complexificar. Isto porque quando se trata de variedades reais, a torção dá 

bastante trabalho. As formas diferenciais e as torções não se encaixam juntas, 
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e eu percebi que tudo se tornava mais simples quando se ia para o caso 

complexo. 

Agora levou algum tempo antes que as classes características 

complexas se tornassem úteis, de fato, bastante mais tempo, mas a prova do 

teorema de Gauss Bonnet funcionava. Fiquei muito contente com isso. 

PERGUNTA: Isso foi bem no início? 

 Sim, foi bem no início. Aliás, eu poderia ter mencionado aqui 

que eu estava no Instituto e eu mostrei esse paper para Herman Weil, o 

manuscrito. E ele me parabenizou, ele estava muito feliz com a prova. 

Antes disso, eu tinha um paper sobre a geometria das superfícies 

isotrópicas, publicado no Annalls of Mathematics e o Herman Weil foi o referee. 

Quando eu primeiro mandei esse paper da China para o Lefchetz, que era o 

editor do Annalls, eu recebi uma carta de volta dele, dizendo que “Bem, nós 

temos tantos outros bons papers e seria melhor se você pudesse retirar o seu. 

Eu não respondi essa carta. Mas dali a um mês e tanto eu recebi outra carta de 

Lefchetz, dizendo que meu paper tinha sido referenciado, tinha sido muito 

elogiado e que eles estariam muito felizes em publicá-lo no Annalls. Foi um 

relatório bem comprido do referee, tinha mais ou menos umas dez páginas. E 

mais tarde, quando eu fui para Princeton, o Herman Weil me perguntou: Chern, 

você sabe quem fez a referee daquele seu trabalho? E tinha sido ele mesmo. 

Bem, então ele conhecia esse meu trabalho, nós tínhamos 

bastante contato, e ele falava que o apreciava muito. 

PERGUNTA: Bem, então você se sentia confiante em você mesmo, 

se sentia encaixado dentro desse ambiente todo? 

 Sim, sim. 

PERGUNTA: A geometria diferencial costumava ser um campo 

mais antigo dentro da matemática e que havia até se tornado um tanto 

marginal, quer dizer, periférico. Mas que nesses últimos 20 anos tem se 

tornado bem mais central para muitos outros campos da matemática. Daria 
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para o senhor comentar como que isso se deu? Como que a geometria 

diferencial voltou a ser central e veio à tona novamente? 

 Bem, no meu ponto de vista, a geometria diferencial nas 

Universidades Européias era usualmente denominada “Aplicação do Cálculo à 

Geometria”. E eu acho que era importante porque no final das contas os 

fundadores do cálculo, todos trabalhavam com conceitos geométricos. E mais 

tarde, pessoas como Euler e Lagrange fizeram muitos trabalhos fortemente 

envolvidos com a Geometria. Assim, em certo sentido, ela sempre foi uma parte 

importante da matemática.  

O interesse por ela foi eventualmente ultrapassado pelo interesse 

pelas Funções de Variáveis Complexas, que tornou-se moda, e foi bem 

dominante em toda matemática durante bastante tempo, e, mais tarde, pela 

Álgebra e pela Álgebra Abstrata. Mas a sua importância sempre foi reconhecida 

pelos desenvolvimentos que se deram na física teórica. A relatividade de 

Einstein mudou o centro das atenções para a geometria diferencial. E agora, 

mais ainda, esse campo se envolve com a matemática mais ainda do que no 

passado. O que é muito natural. 

É difícil se dizer o que é a geometria, porque quando entra nas 

dimensões mais elevadas é difícil se ver a imagem. Tem umas imagens muito 

boas na computação gráfica, mas o verdadeiro progresso ainda se dá 

analiticamente. 

PERGUNTA: Você acredita que o  progresso verdadeiro na própria 

geometria diferencial é o que é responsável por esse movimento para o centro 

do palco? Ou isso é totalmente independente? 

   Bem, eu vejo.... um dos grandes progressos foi o 

desenvolvimento em termos de Espaços Fibrados e Espaços Fibrados Vetoriais, 

porque por um lado você tem um espaço simples e por outro lado você tem o 

espaço especial, como por exemplo um Espaço Euclidiano ou um Espaço Não-

Euclidiano, ou algumas outras figuras que estão nesses espaços. E os espaços 

fibrados são uma noção que combina esses dois. Assim, as propriedades na 

fibra permanecem simples, mas o variedade base pode ser bastante geral e as 
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classes características são significativas porque são invariantes reais que estão 

envolvidos com as propriedades tanto locais quanto globais. E assim, 

trabalhando com ambos você obtém os desenvolvimentos mais significativos. 

PERGUNTA: E como você vê o papel da geometria diferencial no 

futuro? 

 Eu penso que ela vai continuar sendo muito central. 

PERGUNTA: Você é muito otimista sobre isto?  

Sim! Sim! 

PERGUNTA: De certa forma, a influência da física na matemática 

tem sido bastante importante e o Instituto de Matemática da Nankai University, 

que foi aberto alguns anos atrás, sob a sua influência e a sua supervisão 

pessoal, vai agora ter uma nova ala na física teórica. Poderia nos explicar como 

você vê essa inter-relação  entre a Matemática e a Física teórica.  

Posso sim. De fato eu espero que elas se tornem cada vez mais 

próximas, porque o tipo de matemática que nós estamos fazendo, olhando aqui 

para esse Instituto, é de grande interesse de muitos físicos teóricos. E a divisão 

da física dentro do Instituto Nankai está sob a supervisão de Shengqiang. E 

eles estão fazendo um trabalho muito bom, como por exemplo, descobriram 

novas soluções para as equações de Navier-Stokes. 

PERGUNTA: Talvez eu possa fazer aqui uma pergunta mais geral. 

Um artigo publicado pelo periódico americano “The American Mathematical 

Monthly”, o senhor traça um paralelo entre o desenvolvimento da geometria e o 

vestuário humano. O conceito de variedade sendo colocado em 

correspondência com  o ser humano moderno e a forma com que ele se veste. 

 Eu não sei... isso foi só uma brincadeira.  

PERGUNTA: Claro, eu entendi. Mas você poderia comentar mais 

sobre esta correspondência entre .....  
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Eu acho que deveria haver novas roupas. Não há motivo para 

se usar roupas de antigamente. O que é moderno hoje vai se tornar antigo em 

alguns anos.  

PERGUNTA: E qual deveria ser a nova roupagem para a 

Geometria? 

Eu acho inclusive que as roupas não deveriam ser tão lisas. Eu 

acho que os geômetras e os geômetras diferenciais deveriam buscar as 

singularidades. Porque que a diferenciabilidade deve desempenhar um papel 

tão importante na geometria. Gostaria de poder pensar que o conceito de 

continuidade fosse o suficiente como na topologia. Mas, parece que de certa 

forma a suavidade o fator de ser liso faz desaparecer as coisas não importantes 

e mantém as coisas realmente interessantes e importantes. É um mistério, que 

as funções tenham que ser pelo menos duas vezes diferenciáveis ... Por 

exemplo, no Cálculo das Variações para se falar de pontos críticos é muito 

melhor que a função seja suave, mas você tem que olhar um pouco mais a 

frente, é preciso calcular uma segunda derivada.  

Parece-me que a suavidade é apenas a propriedade comum, mas 

as propriedades mais importantes estão concentradas em pontos singulares. 

Então eu penso que o conceito de variedade estratificada ou alguma 

modificação dele deveria receber maior atenção. Para bem dizer, praticamente 

todos os teoremas importantes na geometria diferencial global possuem 

versões discretas ou combinatórias. Esta é uma coisa difícil, como manter as 

coisas importantes e descartar aquelas que não têm importância. Isso requer 

trabalho e grande visão. 

PERGUNTA: Um comentário que o senhor fez aos seus colegas a 

respeito da celebração, outro dia, e o senhor se opôs de certa forma à visão 

oriental da ciência que estaria enfocando, e eu aqui uso suas palavras, 

pequenos problemas. E aí o senhor usou as palavras de Einstein que diz que a 

ciência ocidental enfoca o problema maior único como um todo. O senhor 

poderia fazer comentários a respeito? 
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 Bem, eu não sei se há exatamente uma diferença entre o 

ocidente e o oriente. Deve haver apenas pontos de vista diferentes e devem 

haver pessoas de ambas as escolas em ambos os lugares. Eu só haveria feito 

essas menções por brincadeira. Há de fato uma tendência no ocidente de se 

buscar algo único e que seja a única coisa destas, como antigamente Kant diria 

que o espaço euclidiano é o único espaço. Como também eu pressuponho, 

pessoas do ocidente pensam que existe um único Deus. Esse pensamento é 

baseado na cultura Ocidental. Os chineses, por outro lado, não se sentem 

assim.... por exemplo: Confúcio, ele próprio, ele é muito liberal. Ele se dispõe a 

aceitar todos os tipos de idéias. 

PERGUNTA: então, conforme o senhor falou para os seus colegas, 

o senhor enfatiza a importância de se divertir quando se faz um trabalho. Como 

o senhor vê essa motivação individual sendo regulamentada no nível de 

comunidade? Quando se coloca todas as pessoas juntas o senhor não teme que 

isto possa exacerbar a pesquisa motivada no modismo? 

 É muito difícil dizer. Eu acho que todos os matemáticos gostam 

de pensar nos pequenos problemas. Em um certo período alguem como o Paul 

Adris se tornou muito perigoso se ficar pensando sobre o problema Adris. 

Porque são problemas muito interessantes e importantes, mas você não 

consegue chegar a lugar nenhum após várias semanas e se eu fizesse alguma 

coisa desse tipo me diriam “Não, não faça nada assim”. E de certa forma todo 

matemático tem essa escolha durante a sua vida e durante a sua carreira. 

Então você tem que tomar todo tipo de decisões, e embora você faça 

matemática para se divertir, você deve ter o sentido da importância do seu 

trabalho. Então a linha que se traça entre o trabalho individual e o trabalho 

coletivo, ou a linha que se traça entre o que está na moda e o que não está na 

moda não é uma linha clara e visível. 

PERGUNTA: Então é uma questão de julgamento? 

 Sim, é isso. 
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PERGUNTA: O senhor citou também Andre Wail. Ele também 

influenciou a sua forma de trabalhar e de pensar? Vocês eram colegas durante 

uma época crítica para o senhor lá em Chicago? 

 Sim, Andre teve uma grande influência sobre mim. 

PERGUNTA: Na sua resposta, o senhor disse que também se 

sentiu na obrigação de ajudar alunos que estavam tendo dificuldade em 

preencher todos os requisitos. E o senhor deve tê-lo feito não apenas por 

principio, mas porque viu em alguns deles certo talento.  Como você se 

convenceu de que eles tinham talento suficiente para serem bem sucedidos? 

 Bem, isso é verdade. Eu não posso fazer isso para todo 

mundo. Acaba sendo um tipo de jogo de sorte, você acaba apostando em 

alguns alunos. Eu mencionei o James Simons, ele era claramente um aluno fora 

de série. Quando James, como aluno, queria aprender alguma coisa, ele 

aprendia e depois punha um aviso que ele ia dar uma palestra sobre aquele 

assunto e ele fazia isso tão bem que até os professores assistiam essas 

palestras. Então esse, certamente foi um caso que merecia ajuda. Mas eu 

sempre quis estender essa ajuda para todos na medida do possível. Eu sempre 

fui solidário com alunos que precisavam e tentava assim ajudá-los. 

PERGUNTA: Quer dizer que o senhor achava que às pessoas 

deveria ser dada uma chance? 

 Sim, sem dúvida. 

PERGUNTA: Para se tornar, se voltar a um assunto mais geral, em 

alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos e na França, pode-se notar um 

certo desprezo com estudos científicos e principalmente matemáticos. O senhor 

vê as causas óbvias para essa situação? Eu falo do ponto de vista dos jovens. 

 Sim, é óbvio. Porque demanda trabalhar duramente, por longo 

tempo, e não é muito claro se a pessoa vai se dar bem ou não, mesmo depois 

de anos de empenho dentro do assunto. Então há um certo risco. E o risco a 

que a pessoa se expõe e o esforço que ela tem que desprender não são 

compatíveis com a recompensa. Então é natural que a gente não consiga atrair 
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um número maior de matemáticos. Mas eu acho que o assunto é tão 

interessante e tão importante que vai perdurar. 

PERGUNTA: Então o senhor não vê nenhuma forma de remediar 

essa situação? 

 Bem, eu não acho necessário. É possível até que a gente já 

tenha um número exagerado de matemáticos como por exemplo esse Instituto 

de Verão (Summer Institute). Talvez fosse melhor se fosse da metade do 

tamanho que é. 

PERGUNTA: O senhor quer dizer é em termos de se comunicarem, 

mas há uma deficiência em número de matemáticos na sociedade. Não apenas 

como professores mas também na indústria e daí por diante? 

 Sim, a matemática, como profissão, tem-se modificado. É 

possível que a vida de um matemático não tenha se tornado mais confortável. 

Antigamente você fazia algo, você publicava, você tinha alguns amigos e você 

se comunicava através de cartas. Para mim, esse período foi muito bom. Agora, 

você tem multidões que vêm assistir uma palestra, e daí termos computadores. 

PERGUNTA: Então o senhor acha que ser um matemático puro e 

ser um matemático aplicado são profissões distintas?  

 Não, eu próprio não vejo grande distinção.  

PERGUNTA: Então o senhor está a favor de que haja treinamento 

para as pessoas nessas duas direções dentro de um único Instituto? 

 Sim, eu penso assim. Por exemplo, um assunto como a 

geometria diferencial ou um assunto como Processos Estocásticos  tem sua 

aplicação na física. Não somente isto, a geometria diferencial também tem sua 

importância nos problemas biológicos, na estruturação do DNA, etc. Eles se 

deparam com as propriedades geométricas das curvas fechadas ou de pares de 

curvas fechadas. Então nesse sentido, as pessoas da matemática pura podem 

fazer uma contribuição fundamentais aos problemas da matemática aplicada. 

PERGUNTA: Mas então elas devem manter suas mentes abertas? 
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 A sim, sem dúvida. 

PERGUNTA: E, na sua opinião, qual é a melhor forma de se 

introduzir o jovem à matemática? No sentido de que, como o senhor disse, eles 

teriam que dar trabalho duro e não teriam recompensas de imediato. Sobre 

esse ponto de vista, como o senhor acha que o jovem deveria ser exposto à 

matemática? 

 Eu não sei exatamente... Como eu já disse, a minha filosofia é 

diferente. Eu não tento fazer propaganda, eu tento atrair as pessoas para a 

matemática. Aqueles que estão dispostos a fazer esse esforço, esses devem vir 

de própria vontade, e se eles não fizerem nada, ou se eles depois acharem 

outras atividades com maior remuneração  ou mais interessantes; bom, então 

eu os deixo fazê-las. Eu não vejo que haja, ou que irá haver falta de 

matemáticos.  

PERGUNTA: Esse é o seu sentimento? 

Sim! é o meu sentimento. Essa é a minha forma chinesa de ver as 

coisas. Se possível, não faça nada. Deixe estar. 

 


