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 ...conta com HUMOR COM MATEMÁTICA, DICAS DE LIVROS & LEITURAS. Na seção POR ONDE ANDAM 
OS EX-ALUNOS quem nos fala sobre sua trajetória é o Prof. José Carlos Gonçalves Gaspar. Na seção 
TROCANDO EM MIÚDOS temos um artigo do Prof. Carlos Mathias Mota (GMA). Na seção FALANDO SÉRIO 
quem nos brinda com sua entrevista é a Prof. Solimá Gomes Pimentel (GAN). A seção DÁ LICENÇA PARA 
O BOM PORTUGUÊS é assinada pelo Vice-diretor do IME/UFF, Prof. Paulo Trales. Em DICAS DE VETERANO, 
apresentamos a aluno Danilo Faria. Tente resolver o DESAFIO proposto pelo Prof. Jones Colombo (GAN). 
Desejamos a você uma boa leitura e Boas Festas!

Esse 
número...

Alô, alô, calourada! Feliz, sim, feliz! 

É assim que a equipe do Programa Dá Licença se sente, 
pois o Jornal Dá Licença completou vinte anos dia 21 de 
setembro de 2015. 

Pudemos compartilhar a nossa alegria em um evento 
comemorativo que reuniu um grande número de pessoas 
da comunidade acadêmica (docentes e discentes), que 
sempre contribuíram com a realização deste projeto que 
é tão especial para nós. Agora é arregaçar as mangas e 
continuar a trabalhar, com o intuito de estimular esta 
garotada que está entrando no curso de licenciatura em 
Matemática da nossa UFF.

Aproveitamos esta oportunidade para convidar a todos a 
visitar a nova Sala/Biblioteca Dá Licença no quinto andar do 
Bloco H do Instituto de Matemática e Estatística da UFF, no 
Campus do Gragoatá. 

Venham conferir. Nossa salinha é sua também. 

Nesta última edição deste ano, gostaríamos de desejar aos 
nossos leitores um Natal permeado de alegria e um ano de 
2016 recheado de investimentos e conquistas. Que bons 
fluidos e boas energias invadam nossa caminhada!

Equipe do Jornal Dá Licença

Editorial

rnalJ
Dá Licença

ISSN 2236-899X
Ano XX   -   Nº 65

out nov dez 2015

Desde o final de novembro, a maior árvore de Natal flutuante do mundo decora a paisagem a Lagoa Rodrigo 
de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro.  Fonte: veja.abril.com.br

Foto: Guto Costa/Divulgação/VEJA
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Matemática está presente em 
quase tudo da nossa rotina

NA SALA DE AULA, UM DOS GRANDES DESAFIOS 

DOS PROFESSORES É TORNAR A MATEMÁTICA MAIS 

INTERESSANTE.

O Jornal Nacional começou a semana falando com 
orgulho dos 501 medalhistas da Olimpíada Brasileira de 
Matemática. Na sala de aula, um dos grandes desafios 
dos professores é tornar a matemática mais interessante. 
Afinal, ela está em todo o canto, como mostra agora o 
repórter Felipe Santana.

O mundo estava fazendo o que ele faz de melhor: 
existindo, selvagem. E alguém de repente resolveu que 
as coisas poderiam ser contadas. E depois inventaram os 
números: 1, 2, 3, 4, 5... o que ninguém imaginava é onde 
isso iria nos levar.

Olhe em volta. O mundo é Matemática, matemática, 
matemática! Hoje a gente quer te convidar pra um 
passeio pela cidade. Só que enxergando as coisas de um 
jeito um pouco diferente. Quer ver? A gente vai usar a 
lente de uma câmera pra te mostrar como a matemática 
está em tudo. Só que antes, vamos tomar um cafezinho? 
Quem vai acompanhar a equipe do Jornal Nacional é o 
Rafael, que é professor de matemática.

“Nesse cafezinho que a gente está tomando aqui. Antes 
dele chegar na nossa mesa ele passou por vários processos 
matemáticos. Para compor o preço do cafezinho, ele tem 
que analisar quanto que ele vai gastar comprando o café, 
quanto que ele vai gastar de imposto, pagando as contas 
do estabelecimento, de aluguel, salário dos funcionários. 
Na hora de pagar o café entra o sistema monetário, que 
a gente usa o sistema de base 10, números decimais, 
pra determinar os centavos”, explica Rafael Procópio, 
professor de matemática.

Você deve conhecer a calçada da praia de Copacabana.

Jornal Nacional: Teria sido muito mais difícil se não fosse 
a matemática.

Professor: Pois é. Ele teve que calcular a área do lugar 
para saber a quantidade exata de pedrinhas que ele 
deveria colocar.

Jornal Nacional: E assim ele pode saber a quantidade de 
pedras pretas e a quantidade de pedras brancas, também.
Professor: Exato. Se for a mesma quantidade, é só dividir 
por dois.

Jornal Nacional: E a mesma coisa nos prédios. Nada 
estaria lá se não fosse a matemática. Professor: 
Exatamente. A matemática ela entra na engenharia, por 
exemplo, e o engenheiro precisa saber a proporção exata 

dos materiais pra que o prédio não caia.

A matemática é uma forma de ler a natureza também. 

“Verdade. Através da matemática a gente pode saber o 
comportamento cíclico das marés, por exemplo, calcular 
exatamente como vai se comportar as marés. As abelhas 
para fazer a sua colméia, os favos de mel tem formato 
de hexágono. Nós temos três figuras que preenchem um 
plano, que é o triângulo, o quadrado e o hexágono. E 
dentre essas aí o hexágono é a que tem a maior área. Então 
ela consegue aproveitar ao máximo pra colocar o mel lá 
dentro”, diz o professor.

E se não fosse a matemática esses cabos nunca teriam sido 
postos no lugar. E o bondinho não funcionaria. De cima a 
gente não veria a estátua lá do outro lado. E nem nada da 
cidade do Rio de Janeiro. Nada. Absolutamente nada do 
que foi construído pelo homem está salvo da matemática.
E quando você vê a vista do Rio de Janeiro, você não é 
capaz de ouvir alguma coisa assim? Viu? A matemática é 
capaz de criar até sentimentos.

Cada nota toca na gente de um jeito. “Quando a gente está 
ouvindo uma música, a gente está ouvindo na verdade 
o som das frações. Então por exemplo, se eu considerar 
uma corda aqui, essa corda sendo a nota musical dó, e se 
a gente tocar essa nota musical. Ela vai vibrar numa certa 
frequência. Se você dividir essa corda ao meio e tocar 
novamente, quando você divide ao meio, ela vai vibrar 
com o dobro da frequência, e o nosso cérebro ele identifica 
como sendo a mesma nota musical, só que uma oitava 
acima. Ou seja, ela vai ser uma nota mais aguda”, explica 
o professor.

E daí você sai por aí ouvindo sua música no celular. Você 
sabe que o que está ouvindo são números? Qualquer 
computador é isso: uma combinação gigantesca de zeros 
e uns.

“Sim. Qualquer imagem, qualquer vídeo, qualquer game, 
qualquer processo que está sendo realizado dentro do 
computador ele faz vários cálculos envolvendo os zeros e 
uns”, comenta o professor.

E outra, o cenário também não seria possível sem a 
matemática. Porque na verdade a gente está só dentro 
de um estúdio verde. E também pra imagem chegar até 
lá, precisa de matemática. “Sim. Pra imagem chegar até 
lá vários cálculos matemáticos estão sendo feitos”, diz o 
professor.

E se o mundo é matemática, você tem dúvida de que 
quem domina a matemática domina o mundo?

F o n t e : h t t p : / / g 1 . g l o b o . c o m / j o r n a l - n a c i o n a l /
noticia/2015/07/matematica-esta-presente-em-quase-
tudo-da-nossa-rotina.html  

Edição do dia 24/07/2015
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Prof. Carlos 
Mathias (GMA)

SER PROFESSOR É UMA ARTE DE FIM SOCIAL. 

Ser professor é muito mais do que apenas ensinar 
conteúdos, é educar por meio deles. Conteúdo é meio, 
jamais fim. Não me vejo entrando em sala de aula e ficando 
diante de uma turma de cálculo tendo como fim ensinar 
“derivada”. Meu fim é, não apenas que o aluno aprenda 
o conceito derivada, mas também que ele o apreenda a 
ponto de extrapolá-lo e vê-lo em situações que serão 
comuns em seus caminhos e também naquelas não 
necessariamente científicas. Eu vejo a essência do conceito 
de derivada na urgência das palavras de um poeta, após ele 
tê-las escrito na intenção de perturbar seus leitores. A vejo 
nas notícias de jornal, na variação do tempo e das coisas, 
em sensações. A vejo a ponto de não mais saber quando 
ela deixou de ser o que é no livro de cálculo, ou na cabeça 
do poeta. Vejo assíntotas verticais na paixão. Não importa. 
Nada é mais revelador de que houve aprendizagem do 
que o esquecimento das especificidades locais de um 
conceito, quando tudo tornou-se...você. Aprendizagem é 
esquecimento, por ser.

É por isso que não me sinto professor DE matemática, mas 
sim professor PELA matemática. A matemática é tão apenas 
um meio para que eu sinta e compartilhe experiências, 
sentimentos e significados com meus alunos. Ela me exige 
a humildade de me anular ao fazer refugiar-me no conceito 
em si, dentre e para os meus alunos. Desejo construir, com 
eles, percepções que se deem nesses termos. Quero que 
eles vejam a definição formal de um conceito apenas como 
uma pequena fração do mesmo. Quero que saibam que 
saber derivada é mais do que saber derivar, ou resolver 
um problema estúpido de uma prova de cálculo 1. Saber 
derivada inclui percebê-la como resultado de uma intenção 
histórica, é vê-la, como conceito, mudando no tempo, 
como mudam todas as coisas. Como eu mudo. Ou como 
muda você.

Um curso de formação de professores deve estender 
seus percursos formativos, leia-se currículos, além do 
conteúdo específico formal e das formas de ensiná-lo. Os 
cursos de Licenciatura devem ser capazes de revelar ao 
professor a real importância de suas práticas e de como as 
mesmas afetarão os seus alunos, a escola, a universidade. 
Todo professor deve compreender que o entendimento 
que seus alunos têm acerca do que seja a matemática é 
um elemento determinante da forma com a qual eles a 
aprendem. Esse é o X da questão. O entendimento de que 
a matemática é externa à humanidade impõe a posição de 
que sua aprendizagem se dá pela contemplação de objetos 
matemáticos bem definidos. É por isso que os cursos de 
licenciatura não se preocupam, de modo geral, em estudar 

as teorias de aprendizagem, pois são questões centradas nos 
alunos, platonicamente considerados elementos externos ao 
ato de contemplação em si. Nesse ponto, ganha força a visão 
elitista da matemática: a única justificativa para explicar o 
motivo de um aluno falhar em descrever aquilo que contempla 
seria dizer que ele não tem o “dom” para tal, ou a capacidade 
de transcender ao mundo abstrato da matemática. 

Aprender matemática é muito mais do que ser capaz de 
descrever: é ser capaz de escrever. Para auxiliar um aluno a 
aprender, o professor precisa considerar o que ele e seu aluno 
trazem no peito e na cabeça, a ponto de iluminar significados 
que o farão escrever. As universidades importam-se mais com 
sintaxe do que com semântica. É uma pena, impor tal pena 
aos alunos. Haja semântica. 

É claro que muitos não entenderão o que eu disse e encerrarão 
alguma crítica tola e breve, me chamando de “pedagogo”. É 
a piada padrão utilizada diante de qualquer aparente falta 
de pragmatismo. Mas isso é apenas arrogância, ignorância 
e preguiça: temos muito a aprender com pedagogos, 
matemáticos puros, padeiros, pedreiros, costureiras e índios.
m

Trocando    emMiúdos...

“Ser professor é muito mais do que 
apenas ensinar conteúdos, é educar por 
meio deles.
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Desafios Prof. Jones Colombo
jones.colombo@gmail.com
http://www.professores.uff.br/jcolombo/

+ Paradoxos sobre Probabilidade

OLÁ TUDO BEM, NA EDIÇÃO ANTERIOR TIVEMOS UM 
PROBLEMA QUE ENVOLVIA A ALEATORIEDADE.  

Certo professor de matemática pediu aos seus alunos que 
fizessem como dever de casa  a seguinte experiência: Tomem 
uma moeda e joguem ela para cima 100 vezes. Anotem a 
sucessão de resultados que vão obtendo, sendo 0 cara e 1 
coroa.  Na aula seguinte,  o professor recolheu as listas com 
o resultado dos lançamentos. Como sabemos que o trabalho 
era um tanto tedioso o professor deu uma rápida conferida 
nos resultados, e por incrível que pareça ele descobriu quais 
alunos haviam simulado a experiência e quais haviam de fato 
realizado.  

Veja se você consegue descobrir nesta lista quais são 
simulados e quais são verdadeiros:

Lista 1
10001 10010 10101 10110 00101 11001 10010 01110 10010 
00110 01111 01001 00110 10001 11001 00110 10100 10001 
10110 11100

Lista 2
10001 01100 01110 00110 00000 10111 10110 00100 00111 
11001 10001 00000 01101  11101 11110 01101 11011 00010 
01010 01111

Lista 3
00100 10000 11111 10110 10101 00010 00100 00101 10100 
01100 00100 01101 00110 00100 11000 11001 10001 01000 
10111 00000

Levando em consideração que as pessoas, em geral, não 
sabem o que significa o azar. Portanto, quando tem que 
inventar dados, o fazem de acordo com a sua percepção. 

Vamos fazer uma pequena observação do tamanho das 
franjas de cada lista, isto é,  a quantidade de caras e coroas 
repetidas por vezes.

Franjas da lista 1
132211111121231132221231121322411212211332122111
1213212132

Franjas da lista 2
1311233326114123145223162141522131231211124

Franjas da lista 3
212461211111131314112113242112231223222311131135

Você diria que é grande ou pequena a probabilidade 
de que apareça franjas com 5 ou 6 casas repetidas?  
Em geral, as pessoas pensam que é pequena. Mas na 
verdade, a probabilidade de ter franjas de comprimento 
5 em uma amostra de 100 é quase 81%, e ter uma 
franja de comprimento 6 é de 55% e de ter uma franja 
de 7% é quase de 33%.

Portanto,  ter  a lista 1 tem maior chance de ter 
sido inventada que as outras listas.  Um detalhe 
interessante é que a lista 3 escolhi  a parte decimal do 
número pi escrita na base 2. Parece que os números 
irracionais transcendentes  se comportam parecidos a 
experiências  aleatórias.

Para calcular estas probabilidades precisamos pensar 
um pouco. Atirando uma moeda a probabilidade de 
que saia uma caras ou uma coroas é 1/2.  Agora se 
atirarmos duas moedas: podem aparecer 00, 10, 01 
e 11. Então a probabilidade de aparecer cada uma 
destas configurações é de 1/4. Seguindo este tipo de 
raciocínio obtemos as probabilidades acima. 

O problema desta edição é o seguinte:

Se você estiver em uma sala com diversas pessoas e 
começar a anotar a data e o mês de aniversário de 
cada um dos presentes. A partir de quantas pessoas 
a probabilidade de, pelo menos, duas delas terem a 
mesma data é maior que 50%.  

Dica: o número é bem menor que você esta pensando!
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Frenkel, em visita à Escola Municipal Francis Hime, no Rio de 
Janeiro: ‘É urgente que haja mais diversão na sala de aula’ 
(Divulgação/VEJA)
Firmemente convencido de que todo mundo pode e deve não só 
entender, como gostar de matemática, o russo Edward Frenkel, 47 
anos, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley e autor 
do best seller Amor e Matemática, passou por uma prova de fogo: 
foi visitar uma escola pública do Brasil, país que se encontra entre 
os piores do ranking na matéria. Na Escola Municipal Francis Hime, 
em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro - por sinal, instituição modelo 
da rede --, conversou com os alunos e gostou da reação deles: 
“Percebi uma enorme disposição para aprender”, diz Frenkel, que 
veio ao país para participar da Feira Internacional Literária de 
Paraty (FLIP) e incluiu no roteiro também uma visita ao Instituto 
de Matemática Aplicada (IMPA), seu velho conhecido - já esteve 
três vezes lá, para dar palestras.
Evitando tratar diretamente da matemática ensinada nos 
colégios brasileiros, Frenkel ressalta que o primeiro passo para 
a boa aula é aprimorar a formação dos professores. Uma vez 
melhor preparados, o estágio seguinte é encorajá-los a transmitir 
conhecimento de forma atraente. “Professores de matemática 
geralmente apresentam a disciplina de maneira muito seca e 
distante. Falam basicamente de números, quando, na verdade, 
a matemática é muito maior do que isso. É o dia-a-dia. E cada 

“Acredite: você não odeia matemática”

DEPOIS DE VISITAR UMA ESCOLA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO, MATEMÁTICO RUSSO EDWARD FRENKEL, AUTOR DO LIVRO 
“MATEMÁTICA E AMOR”, INSISTE NA NECESSIDADE DE DESMISTIFICAR A DISCIPLINA

Por: Cecília Ritto, do Rio de Janeiro
12/07/2015 às 08:19

vez mais é preciso entender seus conceitos para viver bem no 
mundo moderno”, afirma. Cita como exemplo a geometria, 
normalmente ensinada através de traços e formas. “Por que 
não pegar o globo e explicá-la através dos meridianos e dos 
paralelos? Isso não requer mais recursos. Requer, isso sim, 
melhores ideias e, acima de tudo, paixão por ensinar”, diz.
Outro avanço necessário, para ele, é reduzir a quantidade de 
exames. O professor que se preocupa demais em ensinar o que 
vai ser cobrado em provas esquece de olhar para o aprendizado 
mais amplo. Fornecer ferramentas para pensar é importante, 
alerta; já decorar matéria para avaliações, não. “Quem vai 
gostar de matemática em um ambiente extremamente 
estressante? É urgente que haja mais diversão na sala de 
aula”, ressalta. Acima do ensino prático, porém, ele coloca 
a necessidade de se trabalhar com a mentalidade do aluno, 
incutindo nele a certeza de que os conceitos matemáticos não 
são um bicho de sete cabeças. “Ele tem que acreditar em uma 
coisa: que não odeia matemática”, enfatiza, com a convicção 
de quem ama a disciplina.

Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/
acredite-voce-nao-odeia-matematica
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NESTA EDIÇÃO QUEM NOS BRINDA COM SUA ENTREVISTA É A NOSSA QUERIA AMIGA PROFª SOLIMÁ GOMES 
PIMENTEL, CHEFE DO GAN.

Dá Licença: Quando se deu o seu interesse pela Matemática?

Solimá: Como aluna do antigo Segundo Grau, atual Ensino 
Médio, sempre gostei e me destaquei nas aulas de História 
e de Matemática. No vestibular, no momento da escolha 
da carreira, fiquei em dúvida entre os cursos de Economia 
e de Computação. Devido ao grande apelo da Computação 
à época, optei pela última, e ingressei no Curso de 
Matemática no início da década de 80 com a intenção de 
me tornar Analista de Sistemas. Logo no primeiro semestre 
tive contato com as disciplinas de Análise e Álgebra Linear 
e, ao contrário da maioria dos meus colegas, percebi que 
era esse o meu maior interesse. Já no segundo semestre 
com a disciplinas de Álgebra, tive certeza de que gostava 
mesmo de Matemática. Esta disciplina foi fundamental 
na minha escolha de seguir estudando a Matemática dita 
“teórica”e me afastando do interesse pela Computação. 
Naquela época, a partir do quarto semestre os alunos 
deviam escolher uma área de interesse. Inicialmente fiquei 
na dúvida entre Análise e Geometria, porém, devido a 
uma grande afinidade com os professores Bria e Nedir, do 
Departamento de Geometria, escolhi me candidatar para 
monitoria naquele departamento, onde permaneci por três 
anos, sob a orientação destes professores. 

Dá Licença: Fale um pouco do como foi o seu curso de 
Matemática.

Solimá: Bem, cursávamos 4 semestres de um Básico 
comum para Licenciatura e Bacharelado. Embora as aulas 
se concentrassem entre 12h e 22h cursávamos, em geral, 
4 ou 5 disciplinas por semestre, sendo a maioria delas 
com 6 créditos. Após o Básico escolhíamos uma área de 
concentração e tínhamos a opção de seguir Análise, Lógica 
Matemática, Geometria ou Matemática Aplicada. Esta última 
daria suporte para seguir Computação. Muitos amigos, 
naquela época, escolhiam Matemática Aplicada, cursavam 
disciplinas de aperfeiçoamento em programação em outras 
instituições e se qualificavam como Analistas de Sistemas. 
Muitos já saíam empregados em grandes empresas de 
tecnologia tais como IBM do Brasil e COBRA. 

Dá Licença: Como foi sua vida na universidade?

Solimá: O ingresso na universidade coincide com o final 
da adolescência, quando o jovem vivencia a dificuldade 
de estabelecer sua identidade. É o início da vida adulta. A 
convivência amigável com colegas e professores foi muito 
importante. Sem ser muito saudosista, naqueles tempos 
encarávamos a universidade como uma extensão da nossa 
casa. Os alunos do curso frequentavam, sem grandes 
restrições, os departamentos de ensino e tinham grande 
amizade pela maioria dos professores. Mantive, neste 
período, quase toda a minha vida social junto aos amigos da 
universidade.  

Dá Licença: Como você conduziu sua carreira acadêmica 
(Mestrado, Doutorado) e quais foram as respectivas 
implicações?

Solimá: Assim que terminei a graduação, iniciei 
imediatamente o mestrado na UFRJ. Neste período 
trabalhei em escolas dos Ensinos Fundamental e Médio 
de Niterói. Na mesma época iniciei a carreira docente de 
Nível Superior dando aulas na PUC, no IME e na UFRJ, 
nesta como professora substituta. Para minha sorte, 
assim que defendi a dissertação de Mestrado, passei 
nos concursos do Colégio Pedro II e do Departamento 
de Análise do Instituto de Matemática. Quando entrei 
para UFF, a exigência mínima para o ingresso na carreira 
docente era titulação de Mestre. Nesta época existia um 
grupo de pesquisa na UFF coordenado pelos professores 
Luiz Adauto e Manuel Milla. Estes dois professores me 
orientaram para o doutorado na UFRJ na área de Equações 
Diferenciais Parciais, tendo o Milla como orientador. Após 
o termino do doutorado, voltei para minhas atividades 
acadêmicas no GAN e fui convidada pela professora Ana 
Isabel Spinola a fazer parte do Curso de Especialização do 
Instituto de Matemática. 

5) Dá Licença: Como foi seu envolvimento com o Ensino 
de Matemática da Educação Básica:

Solimá: O credenciamento no Curso de Especialização me 
aproximou da Educação Básica, pois comecei a participar 
de Grupos de Estudos e a lecionar e orientar monografias 
na área de Ensino de Matemática. Nesta fase tive grandes 
experiências através dos alunos do curso, em geral 
professores da rede pública de ensino. Esta aproximação 
me estimulou a buscar aprofundamento nas teorias que 
historicamente sustentam as práticas pedagógicas para o 
Ensino de Matemática. Como conseqüência, estive à frente 
da coordenação deste curso por 8 anos e me aproximei 

Falando
           Sério...
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do Programa Dá Licença e assumindo a coordenação do 
Projeto Eventos Dá Licença em 2004. Neste período o 
projeto firmou parceria com a coordenação da Licenciatura 
em Matemática e com outros projetos do instituto tais 
como:  Laboratório de Ensino de Matemática, coordenado 
pela professora Ana Kaleff e Educação Matemática: Indo 
além dos livros coordenado pelo Prof. Jorge Bria. 

Dá Licença: Fale sobre a sua experiência com o PIBID.

Solimá: Em 2013 assumi a coordenação do projeto, à 
frente do qual estive por dois anos. Neste período me 
aproximei da realidade da escola pública e, através das 
minhas próprias vivências, pude articular o conhecimento 
científico com o saber acadêmico em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas de caráter inovador 
e interdisciplinar. Este projeto estabelece um diálogo 
entre professores do ensino superior (coordenadores), 
alunos de licenciatura (bolsistas) e professores da rede 
pública de ensino (supervisores), o que cria um ambiente 
de integração e de aproximação da universidade com 
a realidade do ensino básico. Foi um período de grande 
aprendizado, pois me deparei com os desafios do dia a dia 
da vida de um professor. Estas experiências provocaram 
reflexões sobre a formação dos nossos alunos do curso de 
Licenciatura em Matemática. Muitas indagações surgiram: 
Será que nossa licenciatura está adequada as novas 
políticas educacionais? Nossos alunos, futuros professores 
estão preparados para implementar  os objetivos e atingir 
as metas traçadas nestas políticas?

Dá Licença: Fale sobre a sua visão em relação ao curso de 
Licenciatura de Matemática da UFF.

Solimá: Nos últimos anos a legislação que trata do sistema 
de ensino básico estabeleceram diretrizes para a educação 

escolar, cujo foco é vincular o ensino à cultura, ao mundo 
do trabalho e às práticas sociais. Estes objetivos exigem 
mudanças nas formas e nos meios de aprender e de ensinar. 
Estas propostas surgidas nos últimos 20 anos, em geral, não 
foram absorvidas pelos cursos de licenciatura, que ainda não 
estão dotados de estratégias que misturem conhecimento 
acadêmico e vivências, a fim de alcançar as metas do PNE 
- Plano Nacional de Educação 2014-2024. Nossa realidade 
não é diferente daquela de outros cursos de licenciatura 
Brasil afora. Em geral, o corpo docente, muito especializado 
em suas áreas de conhecimento, ainda acredita que para 
ensinar bastar ter um bom conhecimento específico e, 
por consequência, elaboram currículos de formação de 
professores baseados no modelo da racionalidade técnica 
em detrimento da realidade da prática docente em escolas 
pública. Nossa principal crítica é a separação entre teoria e 
a prática na preparação profissional, onde se prioriza uma 
formação teórica sem significado prático e sem um estatuto 
epistemológico próprio. Estas questões têm sido tratadas em 
diversas pesquisas e o que se encontra, ainda, é um grande 
abismo entre a universidade e a escola básica.

Dá Licença:  Conte-nos sobre como está sendo a experiência 
de chefiar o GAN.

Solimá: O envolvimento com um cargo administrativo 
tem sido uma ótima oportunidade de conhecer mais a 
universidade. Estar à frente do Departamento de Análise com 
auxílio e o companheirismo do amigo Haroldo Belo, tem me 
proporcionado gratas experiências sobre o funcionamento da 
universidade. A colaboração dos funcionários da secretaria e 
de vários colegas do departamento também tem facilitado 
muito o exercício da função. 

Dá Licença:  Você gostaria de deixar alguma mensagem 
para o nosso alunado?

Solimá: Queridos alunos, saibam que estar numa 
universidade pública de qualidade é um privilégio de poucos. 
Certamente não foi fácil entrar e se manter na universidade 
exigirá grande dedicação. Em geral, toda conquista é feita 
com grandes sacrifícios. Não vejam o estudo apenas como 
uma obrigação de qualificação profissional, mas como 
uma oportunidade de aprender, de ensinar e compartilhar 
saberes, o que, provavelmente lhe trará grande satisfação 
pessoal. Encarando desta forma, os sacrifícios serão 
amenizados. Para você que escolheu a carreira docente, 
parabéns pela valorosa e importante escolha, tenha em 
mente as sábias palavras do grande escritor Guimarães Rosa:

“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem, de repente, 
aprende”.
m
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“Hoje sou muito realizado por todo 
trabalho que venho realizando dentro 
e fora de sala de aula, sem dúvida sinto 
a cada dia mais feliz pelas conquistas na 
minha vida profissional e o Dá Licença/
UFF faz parte de cada uma delas.

Por
ondeAndam...

José Carlos Gonçalves Gaspar

Olá pessoal, 

é com grande alegria que venho 
dar a minha singela contribuição 

ao Jornal Dá Licença. 

Afinal já se passaram cerca 
de 14 anos que me formei 
no curso de Licenciatura em 
Matemática, aonde tive o 
privilégio ter ser bolsista de 
extensão do ambiente Dá 
Licença. 

Primeiramente em 
1999 atuando no Projeto 

Caderno de Licenciatura em 
Matemática com a colaboração 

da colega de curso Ilma Coelho 
onde aprendemos a manipular o 

software Pager Maker para realizar a 
diagramação tanto do jornal quanto do 

caderno Dá Licença, essa foi a minha primeira 
experiente sob orientação do queridíssimo professor Wanderley 
Moura Rezende. 

Em 2000 voltei a ser bolsista de extensão, agora no Projeto 
Filosofia das Ciência e da Matemática, sob orientação do 
também querido professor José Roosevelt Dias. Esses dois anos 
enquanto bolsista foram de grande valia para o meu crescimento 
acadêmico, além das atividades de extensão pude participar de 
inúmeras palestras e mini cursos oferecidos pelo “Dá Licença”. 
Por fim não posso deixar de destacar que em 1998 participei do 
Projeto “Qualidade e Integração na Matemática da UFF (PROIN-
CAPES)” no qual elaborei com uso do editor de texto LATEX o 
trabalho intitulado “Fórmula de Taylor em duas variáveis”, sob a 
orientação da professora Cruz Sonia Quiroga de Caldas.

Em 2001 concluir a graduação, mas não consegui me afastar da 
UFF, visto que em 2002 ingressei no curso de Especialização para 

Professores onde após realizar todas as disciplinas no 
mesmo ano acabei trancando o curso para realizar 2003-
2004 no IMPA o curso de Capacitação para Professores 
organizado pela SBM, prévia do que hoje se tornou o 
ProfMat, no qual fui bolsista pela FAPERJ. 

No meado de 2004 voltei para a UFF para realizar o TFC 
tendo novamente a oportunidade de ter o Professor 
Wanderley Rezende como orientador, concluindo em 
2005 a especialização. E a minha história tanto com 
o Wanderley como com a UFF não para por aí, pois 
após ingressar no Mestrado em Ensino de Ciências, 
na Unigranrio, em 2007 volto a UFF, agora já em 2008 
atuando como tutor a distância do LANTE tanto no curso 
de Novas Tecnologias no Ensino da Matemática (NTEM), 
como no de Planejamento, Implementação e Gestão de 
EAD (PIGEAD) aonde estou até hoje, sendo que desde 
o ano passado atuando como Professor Pesquisador 
na Orientação de Trabalho de Final de Curso. Já com 
o Professor Wanderley tive a honra de tê-lo, em 2009, 
como membro da banca de defesa da minha dissertação. 
Por fim, este ano tive um novo reencontro com a UFF, 
onde puder dar a Palestra intitulada “Desvendando 
o ENEM”, por meio do convite que o Professor Ion 
Montinho, a turma do curso Presencial de Especialização 
para Professores de Matemática.

Paralelo as idas e vindas da minha trajetória com a 
UFF, tive a oportunidade de ser aprovado em diversos 
concursos públicos, entre eles posso destacar a Seeduc/
RJ onde atuei por quase 12 anos (2002-2013) no 
Instituto de Educação Governador Roberto Silveira em 
turmas de ensino médio regulares e de formação de 
professores, na Fundação Municipal de Niterói (2003-
2010), na Secretária de Educação da Prefeitura de 
Duque de Caxias, onde desde 2006 tenho desenvolvido 
atividades em sala de aula e na sede, nesta participando 
dos Projetos Prosseguir, ConSeguir, Garantia de Sucesso, 
Alegria de Aprender, Prova Caxias e na coordenação da 
reformulação curricular de Matemática do 2º segmento. 
Por fim destaco o Instituto Federal do Rio de Janeiro onde 
desde 2010 atuo no curso de licenciatura em Matemática 
e em projetos de pesquisa ligado a instituição. 

Fora de sala de aula tenho desenvolvido algumas 
atividades, como a produção de material didático para 
EAD pela Fundação de Cecierj (2011-2013) e para Editora 
Saraiva (2014), elaboração de itens Prova Brasil/SAEB/
ENCCEJA/ENADE para o INEP (2012-2015), consultoria 
técnica pela Editora FTD (2013-2015), coordenação de 
tutoria/EAD pela Fundação de Cecierj (2013-2015) e 
colaborador externo CAEd (2014-2015).

Hoje sou muito realizado por todo trabalho que venho 
realizando dentro e fora de sala de aula, sem dúvida 
sinto a cada dia mais feliz pelas conquistas na minha vida 
profissional e o Dá Licença/UFF faz parte de cada uma 
delas.
m



9Jornal Dá Licença  •  Ano XX  Nº 65 • out nov dez  2015

DESPEDIDA DO TREMA

Os tempos mudaram. Inventaram 
uma tal de reforma ortográfica e 
eu simplesmente fui colocado para 
fora. Fui expulso dos dicionários. 
Isso é uma delinqüência de lingüistas 
grandiloqüentes! Estou indo embora. 
Não há mais lugar para mim. Eu 
sou o trema. Você pode nunca ter 
reparado em mim, mas eu estava 
sempre ali, no mundo lingüístico, há 
mais de quatrocentos e cinqüenta 
anos nas palavras aqüíferas, nas 
lingüiças, nas seqüências da análise, 
nas conseqüências lógicas e em outras 
palavras e termos.

O resto dos pontos e o alfabeto não me 
deram menor apoio. A letra U se disse 
aliviada porque eu era um peso, e vou 
finalmente sair de cima dela. Disse até 
que eu sou um preguiçoso, que trabalha 
deitado, enquanto ele fica em pé.

Até o cedilha foi a favor da minha 
expulsão, aquele  C  medroso como ele 
só, que fica se passando por S, e nunca 
tem coragem de iniciar uma palavra. E o 
obeso do O e o anoréxico do I. 

Desesperado, tentei chamar o ponto 
final para trabalharmos juntos, fazendo 
um bico de reticências, mas ele foi 
encerrando logo as discussões. Será 
que se eu deixar um topete moicano 
posso me passar por aspas?... a verdade 
é que estou fora do páreo, e quem está 
na moda são os estrangeirismos, é o K  do 
“kkk” no facebook,  o W do “WWW” dos 
endereços eletrônicos e eu ... bem, deixa 
pra lá.

Até o jogo da velha que  nunca teve 
prestígio, virou celebridade  no Twitter, 
que, aliás, deveria se chamar TÜITER. 
Também se fala muito em #hashtag. Chega 
de argumentações, seus moderninhos: 
haverá conseqüências! 

Tudo bem vou-me embora da língua 
portuguesa. Foi bom enquanto durou. 

Vou para o alemão, lá eles adoram os tremas. E 
um dia vocês vão sentir saudades de mim. E não 
irão agüentar e vão insistir para que eu volte!...

Nós nos veremos nos livros antigos. E, lembrando 
de uma célebre frase dita pelo presidente Getúlio 
Vargas, insisto: Saio da língua para entrar na 
história.

                                                                                      
                                                                                        

Dá Licençapara 
o bomPortuguês Prof. Paulo Trales 

 GAN / Vice diretor do IME/UFF 
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Dicas
deVeterano

Bom, essencialmente, a Matemática do Ensino Superior é 
bem mais complicada que a Matemática do Ensino Médio. 

Alguns alunos entram no curso almejando cravar seu próprio 
nome na história da matemática, criando um teorema louco 
ou qualquer coisa do tipo. Eis uma tarefa que não está nem 
perto de ser simples como aparenta, embora não seja uma 
missão impossível. 

O mais importante para um aluno que entra no Curso de 
Graduação em Matemática é a saga para descobrir quais são 
as suas afinidades, seja o estudo da Geometria, da Álgebra, 
do Cálculo, da Educação (como é o meu caso)... com isso em 
mente, fica mais simples de traçar o próprio caminho dentro 
do curso, puxando as matérias e assistindo 
as aulas mais afins com seu próprio gosto.

A vida universitária oferece muitas opções 
de diversão. Como ouvi uma vez, “a 
faculdade é tão legal que você pode até 
estudar, se quiser”. Aproveitar as festas, 
viagens e, principalmente, o tempo com os 
amigos é tão indispensável quanto estudar. 
Quanto mais cedo o graduando aprender a 
medida certa de cada coisa, melhor. 

O seu tempo na UFF é como um 
microcosmo da própria vida: você começa 
meio perdido, precisa de ajuda pra tudo 
e depois começa a andar com as próprias 
pernas. 

As pessoas vêm e vão, e aquelas primeiras 
disciplinas e experiências começam a 
parecer longínquas demais para terem 
acontecido. 

Após algum tempo, tudo ao seu redor está 
tão diferente que é fácil se sentir perdido 
dentro de um prédio que você frequenta 
há quatro ou cinco anos. Nesse momento, 
espero que você compreenda a maneira 
correta de mensurar se o seu tempo foi bem gasto: mais 
vale se graduar após seis anos, carregando aprendizado 
significativo para a sua vida pós-graduação, do que se 
formar em tempo recorde sem ter aproveitado tudo o que a 
universidade pode oferecer. 

Por fim, com um pouco de sorte, você estará cercado por 
pessoas que o farão recordar de toda a sua trajetória e 
alguns amigos que te ajudarão a enxergar o diploma no fim 
do túnel.Também não é raro encontrar (ou ser encontrado) 
por alguém que vai te acompanhar pelo resto dos seus dias.
Desejo à você belos dias e longas noites nessa jornada.

Saudações,
Danilo Farias

m
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Humor    comMatemática
O pai, ao ajudar o filho a fazer o dever de casa, confessa-lhe:
- Olha, filho, receio que um dia a professora perceba que sou eu quem faz os seus exercícios de Matemática.
O filho responde: 
- Não se preocupe pai! Ela já descobriu. Ainda ontem me disse: parece impossível que você cometa tantos erros! 

Por que o livro de matemática se suicidou?
Porque estava cheio de problemas.
Dinheiro no bolso 
 
O professor de matemática pergunta ao aluno: 
- Luizinho. 
- Pode perguntar, professor. 
- Se você tivesse 30 reais num bolso e 70 no outro, o que teria? 
- A calça de uma outra pessoa, professor!

Seno e coseno no banheiro 
  
O seno estava no banheiro. O coseno chegou e bateu na porta. 
O que o seno respondeu?
Resposta: Tangente
 

Por que um matemático viaja sempre com uma meia preta e outra marrom?
Porque a chance de uma avião cair com um matemático usando meias de cores diferentes é muito pequena.

Fonte: http://www.somatematica.com.br/piadas.php
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Um dos maiores filósofos e lógicos do século 20, Bertrand Russell 
tinha uma visão um tanto solene da matemática. “Se corretamente 
observada, ela possui não somente a verdade, mas também a 
suprema beleza - uma beleza fria e austera, sem os belos ornamentos 
da pintura ou da música, mas sublimemente pura”, refletiu em um 
ensaio de 1919. De lá para cá, quase um século se passou e muita 
coisa mudou na matemática, mas uma coisa permanece a mesma 
- aqueles que se dedicam ao seu estudo continuam considerando 
algumas equações tão belas quanto, digamos, a Nona Sinfonia de 
Beethoven. Foi este o assunto de um dos encontros da primeira 
edição brasileira do festival de divulgação científica Pint of Science 
(algo como “chope de ciência”).

O festival surgiu na Inglaterra em 2013 com uma proposta bem 
original: tirar os pesquisadores de seus laboratórios por algumas 
noites para que dialoguem com a população em ambientes 
descontraídos, como bares e restaurantes. A ideia tem sido um 
sucesso e, neste ano, o evento foi realizado simultaneamente entre 
os dias 18 e 20 de maio, em 50 cidades espalhadas por 9 países. 
“Esta foi a primeira vez que pude falar de matemática com um copo 
de cerveja na mão, na USP não posso por motivos óbvios”, brincou 
Daniel Smania, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação (ICMC) de São Carlos, órgão que trouxe o festival 
para o Brasil.

Fonte:http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/05/
matematica-pode-ser-considerada-uma-forma-de-arte.html

SOBRE A BELEZA DOS NÚMEROS

Junto da colega Thaís Jordão, que coordenou o bate-papo, Smania foi 
além da discussão filosófica ao apresentar dados empíricos que deixam 
bastante evidentes as relações entre a beleza na matemática e nas 
expressões artísticas tradicionais. “Quando uma pessoa vê um quadro 
que considera belo ou escuta uma música que julga ser bonita, ativa uma 
região do cérebro que se localiza logo acima dos nossos olhos. E quando 
um matemático se depara com uma equação que julga bela, essa mesma 
região é ativada”, explicou. A conclusão foi comprovada em um estudo 
recente que analisou através de ressonância magnética a reação no 
cérebro dos cientistas quando viam equações que consideravam “feias” e 
outras que julgavam “belas”.

PESQUISADORES DA USP TROCARAM IDEIAS COM LEIGOS EM UM BAR DE SÃO CARLOS PARA TENTAR ESTABELECER PONTES ENTRE A 
BELEZA MATEMÁTICA E A ARTÍSTICA - E MOSTRARAM QUE ELAS SÃO MAIS PARECIDAS DO QUE SE IMAGINA

“Quando uma pessoa vê um quadro que considera belo ou 
escuta uma música que julga ser bonita, ativa uma região 
do cérebro que se localiza logo acima dos nossos olhos. E 
quando um matemático se depara com uma equação que 
julga bela, essa mesma região é ativada.

DANIEL SM
ANIA, NO PINT OF SCIENCE (FOTO: PAULO ARIAS)

Mas, afinal, o que determina a beleza matemática? São dois fatores principais: 
originalidade e simplicidade, capazes de gerar raciocínios e resultados considerados 
elegantes. Originalidade significa conectar coisas que não parecem ter nenhuma 
relação entre si - “a gente entra em alfa quando isso acontece”, brinca Daniel 
Levcovitz, professor livre-docente do ICMC que acompanhou o debate. Já a 
simplicidade tem a ver com um poder de síntese, clareza e até de estética nos 
cálculos. “Nem sempre conseguimos alcançá-la, quando vamos provar algo novo, a 
primeira prova geralmente é muito feia e técnica”, explica Smania, que enxerga esse 
primeiro momento um pouco como o futebol. “Como um atacante, o matemático 
quer chegar primeiro e fazer o gol, não interessa muito se vai ser de bicicleta”, 
compara.

A ARTE DO CÁLCULO

Quando observado sob determinados ângulos, o trabalho do matemático é 
surpreendentemente semelhante ao do artista. De um jeito parecido com o de 
um pintor ou um escritor, ele costuma se debruçar sobre a abstração produzida 
para torná-la cada vez mais elegante. “Uma prova do amor do matemático pela sua 
ciência é que eles ficam muito tempo pensando como melhorar a prova”, aponta 
Levcovitz. O pesquisador destaca também que, ao contrário do que muitos pensam, 

THAÍS JORDÃO NO PINT OF SCIENCE (FOTO: PAULO ARIAS)

A MATEMÁTICA PODE SER CONSIDERADA UMA FORMA DE ARTE?

Curiosidades      Matemáticas
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trata-se de uma atividade com contornos subjetivos, já que cada matemático 
tem um jeito próprio de encarar os problemas - enquanto uns são mais 
detalhistas, outros tendem mais ao generalismo. Smania não exita em 
considerar a matemática como uma arte. “Não é só terminar seu argumento, 
é você escrevê-lo de maneira elegante. Como a arte, é uma coisa social, as 
pessoas têm que apreciar seu trabalho”, explica.

Fonte:http://revistagali leu.globo.com/Ciencia/noticia/2015/05/
matematica-pode-ser-considerada-uma-forma-de-arte.html
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FRACTAL DE MANDELBROT 

Não é qualquer pessoa que 

consegue enxergar plenamente 

a beleza dos números e do 

raciocínio lógico: é preciso um 

entendimento teórico para 

poder “fruir” uma equação, o 

que não ocorre com um quadro 

ou uma música, por exemplo. 

Mas, ainda assim, os leigos são 

capazes de contemplá-la, mesmo 

que intuitivamente. “A beleza 

matemática é tão verdadeira no 

nosso mundo que até as pessoas 

que não têm contato direto com 

ela conseguem perceber que a 

conexão existe”, comentou Priscila Gutierres, também do ICMC. 

A maneira mais comum pela qual ela se manifesta é na natureza e 

em suas formas exóticas, cujo estudo sempre foi um desafio para 

a geometria clássica.

“Um raio não se parece com uma reta. A superfície do mar 

não é plana. Uma montanha não é um tetraedro. Se tentarmos 

compreender o mundo usando as figuras geométricas 

tradicionais, não vamos conseguir entendê-lo. Precisamos de 

uma nova geometria para descrever essas coisas, e é aí que 

nasce a geometria fractal”, explica Smania. Os fractais surgiram 

nos anos 1970 a partir de uma matemática avançada gerada por 

computadores. Quanto mais se mergulha dentro dos padrões, 

mais intrincados eles ficam, revelando cópias cada vez menores, 

rodeadas por cores e formas incríveis. Essas estruturas são 

matemática ou arte? Certamente, as duas coisas.

A descoberta recente dos fractais também evidencia que a 

matemática não é um campo estático, como muitos pensam 

depois do que aprenderam no ensino básico. “As pessoas às 

vezes têm essa ideia de que a matemática é uma coisa fixa, 

mas ela também evolui, é um ramo criativo”, diz Smania. 

Estudos em física quântica e teoria das cordas, por exemplo, 

exigem uma matemática cada vez mais sofisticada. E, ao 

contrário do que pensava Russell, para o pesquisador ela 

deixou há tempos de ser fria e austera. Em muitas ocasiões, a 

matemática chega até a ser lúdica. “Para as crianças que fazem 

olimpíadas de matemática, ela é um jogo, um passatempo, 

algo muito mais colorido”.
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MATEMÁTICA E ARTE

COL. TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Gênero: Ciências Exatas, Ciências Humanas e Sociais
Subgênero: Matemática,  Pedagogia
Autor: Dirceu Zaleski Filho
Editora: AUTENTICA EDITORA

Neste livro, Dirceu Zaleski Filho propõe reaproximar a Matemática e a Arte 
no ensino. A partir de um estudo sobre a importância da relação entre essas 
áreas, o autor elabora aqui uma análise da contemporaneidade e oferece ao 
leitor uma revisão integrada da História da Matemática e da História da Arte, 
revelando o quão benéfica sua conciliação pode ser para o ensino.

O autor sugere aqui novos caminhos para a Educação Matemática, mostrando 
como a Segunda Revolução Industrial – a eletroeletrônica, no século XXI – e a 
arte de Paul Cézanne, Pablo Picasso e, em especial, Piet Mondrian contribuíram 
para essa reaproximação e como elas podem ser importantes para o ensino de 
Matemática em sala de aula.

Matemática e Arte é um livro imprescindível a todos os professores, alunos de graduação e de pós-graduação e, 
fundamentalmente, para professores da Educação Matemática.

PÁGINAS: 184 • FORMATO: 14 X 21 CM • ACABAMENTO: BROCHURA • ISBN: 9788582172049 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/05/2013

http://www.buscape.com.br/matematica-e-arte-col-tendencias-em-educacao-matematica-dirceu-zaleski-
filho-8582172044.html#precos

LivroseLeituras

ONDE A MATEMÁTICA ENCONTRA A ARTE?

LIVRO DE DIRCEU ZALESKI FILHO DESCREVE A IMBRICAÇÃO 
DOS DOIS CAMPOS AO LONGO DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE

por Claudia Sabba

 Ligar a matemática com suas fórmulas, gráficos, teorias e 
lógica à arte parece, à primeira vista, algo impossível, uma 
vez que a arte é, entre outras coisas, um canal de expressão 
e manifestação de sentimentos. Basta lembrar-se de quando 
ouvimos músicas ou contemplamos um quadro. Entretanto, 
alguns pesquisadores vão a fundo para responder como as duas 
áreas estão interligadas.

Dirceu Zaleski Filho é um deles. Em Matemática e Arte, ele descreve 
de diversas maneiras que a matemática está impregnada na 
arte: suas formas, relações, proporções, geometrias permeiam 
pinturas, esculturas, obras musicais e mais uma série de objetos 
culturais. Essa constatação fica evidente conforme avançamos 
pelos capítulos, organizados para conduzir o leitor por épocas distintas.

http://revistaeducacao.com.br/textos/207/onde-a-matematica-encontra-a-artelivro-de-dirceu-
zaleski-filho-318095-1.asp
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LÓGICA - UMA ABORDAGEM 
INTRODUTÓRIA
MÁRCIA DA SILVA MARTINS

1ª Edição - 2012
168 Páginas
ISBN: 9788539902552
Formato: 16 x 23

O presente livro consiste em uma abordagem introdutória da 
Lógica como é desenvolvida atualmente. 

Sua leitura não exige qualquer conhecimeanto prévio do 
assunto. Sua proposta é discorrer sobre um conceito central da 
lógica, denominado “consequência lógica”. Esta tarefa é levada 
a termo através da apresentação dos dois Sistemas Lógicos 
mais importantes: a Lógica Sentencial e a Lógica de Predicados 
de Primeira Ordem. Estes assuntos são apresentados através 
de suas sintaxe, semântica e sistemas dedutivos. 

O texto contém variadas observações que visam esclarecer 
a importância desses sistemas. Contém variadas questões 
de Raciocínio Lógico, assim como aplicação dos conceitos e 
resultados desenvolvidos. 

http://www.buscape.com.br/logica-uma-abordagem-introdutoria-marcia-da-
silva-martins-8539902559.html

ENSINAR MATEMÁTICA - 
DIFICULDADES E PERSPECTIVAS
JOSÉ ROBERTO JULIANELLI

1ª Edição - 2015
112 Páginas
ISBN: 9788539907441
Formato: 16 x 23

“ENSINAR MATEMÁTICA – Dificuldades 
e Perspectivas” é um convite à reflexão. 
O autor fala de sua prática docente 
de quase quatro décadas e de sua 

experiência em ensinar Matemática.

Neste livro, você fará um breve passeio pela história do 
ensino da Matemática no Brasil, e poderá refletir acerca de 
alguns movimentos mais recentes que têm transformado 
o ensino da disciplina no Brasil e no mundo, tais como a 
Educação Matemática, a Educação Matemática Crítica e a 
Etnomatemática.

A linguagem própria da Matemática, as metodologias utilizadas 
e a relação do professor com seus alunos, são apontadas como 
alguns dos fatores que dificultam o ensino da Matemática, mas 
também são sugeridos caminhos que podem ajudar a melhorar 
esse ensino.

“ENSINAR MATEMÁTICA” é uma leitura leve e instrutiva. 
Certamente agradará àqueles que estão de alguma forma 
envolvidos com o ensino e com a arte de educar. 

https://www.lcm.com.br/site/#/livros/detalhesLivro/ensinar-matematica---
dificuldades-e-perspectivas.html


