
1º ENCONTRO COMEMORATIVO 

“PAULUS GERDES” 

(1952 – 2014) 

Universidade Pedagógica, Maputo, 11 e 12 de Novembro de 2015 

 
 

A 10 de Novembro de 2015 estaremos a contar o primeiro ano de ausência física do Professor 

Catedrático Paulus Pierre Joseph Gerdes. É sem dúvida uma data que permanecerá indelével, não só 

na memória dos que o conheceram em vida mas para todos os que conhecem o seu trabalho, que se 

nutrem da sua obra e desejam ver continuado o seu legado científico.   

Estamos cientes de que não é fácil homenagear uma figura tão grandiosa como foi e continua a 

ser no mundo científico o Professor Paulus Gerdes. Trata-se, realmente, de uma das mais brilhantes 

figuras da investigação científica, figura que esteve ligada a quase todos os momentos fundamentais 

do estabelecimento do ensino superior em Moçambique, conduzindo ao surgimento de universidades 

e à formação de inúmeros quadros superiores; figura que contribuiu, significativamente, para a 

criação de uma nova área de investigação científica – a etnomatemática – no país e no mundo.  

Paulus Gerdes falece a 10 de Novembro de 2014, à escassas horas do seu 62º aniversário 

natalício que faria, portanto, a 11 de Novembro de 2014.  

Paulus Gerdes foi um homem muito dedicado ao trabalho e morre deixando muitas obras e 

pensamentos, muitos e grandes sonhos por realizar.  Já em vida, para além de uma rica colecção 

bibliográfica, ele juntou um grande corpo de material artesanal que serviu de inspiração para as suas 

pesquisas. Foi seu desejo que este corpo de material e, sobretudo, os resultados das suas 

investigações estivessem acessíveis ao público. 

É, pensando nestes ideais, que pretendemos apresentar um pouco sobre a obra de Paulus 

Gerdes, como forma de homenageá-lo, de reavivar suas obras e perpetuar o seu legado.  

É com força destes sonhos por realizar que a Faculdade de Ciências Naturais e Matemática 

(FCNM), o Centro de Estudos Moçambicanos e Etnociência (CEMEC) da Universidade Pedagógica e 

demais parceiros convidam a todos os interessados a participar no 1º Encontro Comemorativo 

“Paulus Gerdes”, a realizar-se em Maputo, nos dias 11 e 12 de Novembro de 2015, de acordo com o 

programa que se segue: 

  



Programa 

O programa do 1º Encontro Comemorativo “Paulus Gerdes” terá lugar em Maputo e irá abranger dois dias: 

11 e 12 de Novembro de 2015. 

Primeiro dia: 11 de Novembro de 2015 (Quarta-feira) 

Hora  Actividade Local 

09:30 Cerimónia de Abertura do 1º Encontro Comemorativo 
“Paulus Gerdes” 
 Momento cultural 

- Palavras de abertura pelo Magnífico Reitor da UP, Prof. 
Doutor Rogério Uthui 
- Palavras pela Directora do CEMEC, Prof. Doutora Emília 
Afonso Nhalevilo 

Universidade Pedagógica, 
Campus de Lhanguene, 
Anfiteatro da Faculdade de 
Ciências Naturais e Matemática 

Das 
10:15 

 
às 
 

12:00 
 

Depoimentos: Vida e obra de Paulus Gerdes, por cinco 
testemunhas: 

- Alcido Nguenha 
- Danielle Huillet  
- Aires Aly 

Momento Cultural 
- Abdulcarimo Ismael  
- Marcos Cherinda 

  

16:30 Inauguração da Exposição de fotografias e de artefactos de 
pesquisa intitulada “Paulus Gerdes – uma vida dedicada à 
(Etno)Mátemática” 

Biblioteca Central da 
Universidade Pedagógica, Rua Dr. 
João Carlos Raposo Beirão, 135 

18:00 Lançamento de livro: “Paulus Gerdes – uma vida dedicada à 
(Etno)Matemática”  

 

Segundo dia: 12 de Novembro de 2015 (Quinta-feira) 

Hora  Actividade Local 

 
Das 

09:30 
às 

11:30 

Visita a biblioteca pessoal* do Paulus Gerdes 

 

Quinta da família Gerdes em 
Muntanhana, Distrito de 
Marracuene, localizada junto à 
estrada circular Maputo-
Marracuene.  

15:00 
às 

17:00 

Oficina etnomatemática*: apresentação e construção de 
artefactos matemáticos baseados nas pesquisas do Gerdes. 

UP - Campus de Lhanguene, 
Laboratório de Educação 
Matemática, Bloco B1.03 

 

* Quem deseja participar nas actividades do dia 12, isto é, visitar a biblioteca pessoal e/ou participar na oficina etnomatemática, deverá inscrever-

se previamente,  enviando à organização do evento a ficha em anexo através do e-mail: mCherinda@up.ac.mz  até ao dia 6 de Novembro de 2015. 

mailto:mCherinda@up.ac.mz

