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A análise de um texto babilônico escrito em barro há 
mais de 3.700 anos pode ter resolvido um dos enigmas 
mais antigos da matemática.

Dois pesquisadores australianos acabam de publicar os 
resultados de seu estudo da Plimpton 322, uma tábua de 
escrita cuneiforme que data de 1.800 antes de Cristo e 
provém da antiga cidade de Larsa, no sul do atual Iraque. 
O texto contém séries de números ordenados em quinze 
linhas e quatro colunas. Acredita-se que sejam ternas 
pitagóricas, séries de três números que indicam os 
comprimentos dos três lados de triângulos retângulos.

O teorema matemático, provavelmente mais famoso do 
mundo, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma 
dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo. 

Os estudantes do ensino primário aprendem que foi 
formulado por Pitágoras – filósofo e matemático grego 
do século VI antes de Cristo –, estabelecendo as bases 
da trigonometria, a medição de triângulos. O que os 
livros não contam é que 1.000 anos antes os babilônios 
já conheciam essa proposição matemática e a usavam de 
modo habitual, embora ninguém saiba para quê.

A tábua analisada é uma espécie de “Pedra de Roseta” 
da matemática da antiga Babilônia, a primeira civilização 
da História. Assentado entre os rios Tigre e Eufrates, esse 
império foi o epicentro de uma revolução científica e 
cultural sem precedentes, da qual se conservam centenas 
de milhares de tábuas de barro usadas para contabilidade, 
matemática, astronomia e outras disciplinas. Entre todas 
elas, a Plimpton 322 “é sem dúvida a mais famosa, a mais 
bem estudada e a mais controversa”, afirma Mathieu 
Ossendrijver, pesquisador da Universidade Humboldt, 
de Berlim. A razão, explica, é que “é única, não existe 
nenhuma cópia do seu conteúdo. Por isso é tão difícil 
determinar para que servia”.
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O matemático Daniel Mansfield, da Universidade de 
Nova Gales do Sul (Austrália), voltou a analisar o original, 
conservado na Biblioteca de Livros e Manuscritos 
Raros da Universidade de Columbia, em Nova York 
(EUA). Junto com o colega Norman Wildberger, acaba 
de sugerir que essa tábua é a tabela trigonométrica 
mais antiga do mundo e também a mais precisa. Cada 
uma de suas linhas é a descrição de um triângulo 
baseada nas ternas pitagóricas que seguem o teorema 
do matemático grego. Um exemplo simples é 3, 4, 5. 
A soma dos quadrados dos dois primeiros números 
é igual ao quadrado do terceiro. A tábua babilônica 
analisada apresenta ternas mais complexas como, por 
exemplo, 119 120 e 169.

“O grande mistério é por que os escribas babilônicos 
fizeram o complexo trabalho de calcular e organizar 
os números dessa tábua”, explica Mansfield em um 
comunicado de imprensa de sua universidade. “Nosso 
estudo revela que a Plimpton 322 descreve as formas 
de triângulos retângulos usando uma nova forma de 
trigonometria baseada na razão entre os números 
[que expressam os comprimentos dos lados], sem 
usar ângulos ou círculos. É um trabalho matemático 
fascinante que denota genialidade”, acrescenta o 
pesquisador, que publicou sua proposta na revista da 
Comissão Internacional sobre História da Matemática.

Mansfield sugere que os babilônios usaram essas 
tabelas em arquitetura, por exemplo, para calcular 
dimensões de rampas e outras estruturas em 
pirâmides, palácios e canais. O cientista assinala que 
essa peculiar abordagem babilônica da trigonometria 
pode ter usos no mundo de hoje para medir extensões 
de terreno, realizar gráficos por computador e também 
na educação. “É um exemplo de como o mundo antigo 
pode nos ensinar algo novo”, acrescenta.

OS BABILÔNIOS USAVAM A TRIGONOMETRIA 1.000 
ANOS ANTES DOS GREGOS

Alguns anos atrás, outros historiadores analisaram 
uma tábua babilônica conservada em uma instituição 
norueguesa, explica Mathieu Ossendrijver. Ela continha 
uma série de problemas matemáticos com equações 
de segundo grau. Os pesquisadores sugeriram que a 
solução desses problemas eram os números incluídos 
na Plimpton 322, uma espécie de livro do professor 
com problemas e soluções. “Mas nem todos os 
números coincidiam e nunca houve consenso entre os 
especialistas de que essa tábua tivesse tais propósitos 
educacionais”, explica. No ano passado, outra nova 
tradução de uma tábua babilônica realizada por 
Ossendrijver revelou que os babilônios usavam a 
geometria para descrever fenômenos astronômicos 
como o movimento de Júpiter, 14 séculos antes dos 
europeus, que acreditavam ter inventado esse tipo de 
cálculo.

Para Ossendrijver, a nova hipótese de que a tábua era 
uma ferramenta para engenheiros e arquitetos “é mais 
robusta” do que as anteriores, embora advirta que “serão 
necessárias provas adicionais”. E oferece uma pista 
para obtê-las. “Sabe-se que algumas linhas da Plimpton 
322 contêm erros. Se essas tabelas desempenharam 
um papel tão importante na Babilônia, o lógico é que 
fossem muito usadas e que muitas cópias tenham sido 
feitas. Para provar isso seria necessário reanalisar todos 
os textos matemáticos conhecidos dessa civilização 
para ver se algum contém a mesma série de números 
e os mesmos erros. Isso seria uma ótima prova de que 
esses autores estão certos”, diz. Também pode ser um 
dos legados mais bem preservados dos babilônios, 
cujos templos e pirâmides foram arrasados durante 
anos de guerra no Iraque.

Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/24/
ciencia/1503599508_412430.html

A tábua analisada
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Professor
  Elon Lages Lima

Prof. Elon Lages Lima era um dos matemáticos mais 
respeitados do Brasil. Nascido em Alagoas, em 1929, 
morreu na manhã do dia 07 de maio de 2017,aos 87 
anos, no Rio de Janeiro.

Tendo iniciado sua carreira como professor de 
matemática aos 18 anos, fez sua formação inicial no 
Ceará e no Rio de Janeiro, já o mestrado e o doutorado 
foram cursados na Universidade de Chicago, nos 
Estados Unidos, onde se especializou em Topologia 
Algébrica. Foi diretor do Instituto de Matemática Pura 
e Aplicada por três vezes, e era membro da Academia 
Brasileira de Ciências.

Produziu mais de 40 livros, e recebeu, por duas 
vezes, o Prêmio Jabuti de Ciências Exatas, da Câmara 
Brasileira do Livro. Considerado um grande expoente 
na construção de uma literatura em matemática em 
língua portuguesa, muito de sua obra foi voltada para a 
difusão do ensino de matemática.  

É muito comum encontrar estudantes de matemática, 
assim como os da área da engenharia ou economia, que 
utilizaram seu Curso de Análise em dois volumes, ou 
ainda o seu livro de introdução à Álgebra Linear. Além 
destes, Prof. Elon idealizou e dirigiu as coleções “Projeto 
Euclides” e “Coleção Matemática Universitária”. 

Em 1990 criou o Programa de Formação e 
Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, 
que continua ativo e já contribuiu para a formação 
continuada de mais de 20 mil professores do país. O 
reconhecimento à sua grande  contribuição para a 
pesquisa e ensino na área da matemática, o levou a 
receber o título de Doutor Honoris Causa por diversas 
universidades brasileiras e também no exterior.

Para saber mais, consulte a página da Sociedade 
Brasileira de Matemática, no endereço: https://www.
sbm.org.br/

UMA HOMENAGEM À MEMÓRIA DE ELON 
LAGES LIMA
Caros colegas,

   Me senti no dever de escrever alguma coisa também, 
nesse momento tão triste para todos nós. 

   O Elon foi uma espécie de segundo pai para mim. 
Como eu escrevi na dedicatória da minha tese de 
doutorado, ele teve grande parte da culpa por eu ter 
me tornado matemático. Quando eu cheguei ao IMPA, 
o Elon, apesar de Vice-Diretor e posteriormente Diretor 
do IMPA, dava muita atenção aos alunos jovens - ele 
orientava uma espécie de iniciação científica informal 
de Análise na Reta da qual eu passei a participar 
quando ainda fazia meu primeiro curso no IMPA, de 
Análise na Reta. Eu era um moleque ainda, e amolava 
ele bastante com uma grande quantidade de perguntas 
(em geral vagas e imprecisas) sobre vários assuntos de 
Matemática, que ele respondia com enorme paciência. 
Foi meu primeiro orientador, o que me dá um orgulho 
imenso. 

   O Elon era um matemático extremamente generoso 
- começou uma carreira de pesquisa brilhante , foi um 
dos grandes matemáticos brasileiros que voltaram ao 
país nas décadas de 50 e 60 e deram um grande impulso 
para que a Matemática brasileira se desenvolvesse e 
alcançasse a solidez e a abrangência dos dias de hoje. 
O Elon logo passou a priorizar a divulgação e o ensino 
da Matemática 

em alto nível, produzindo pelo menos 40 livros 
excelentes que serviram de base para o desenvolvimento 
da pós-graduação em Matemática no Brasil, e tiveram 
um papel central na formação de várias gerações 
de matemáticos no Brasil e na América Latina. Nas 
últimas décadas, ampliou ainda mais o alcance de 
sua imensa generosidade, dedicando-se à formação 
de professores do ensino médio. Criou o Programa 
de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio 
(PAPMEN), que envolveu os melhores professores e 
formadores de professores do Rio de Janeiro, como 
o saudoso Augusto César Morgado, e teve um papel 
muito importante na criação e no desenvolvimento 
do PROFMAT (que foi fortemente influenciado pelo 
PAPMEN). Nesse meio tempo, emprestou seu prestígio e 
sua sabedoria às Olimpíadas de Matemática, aceitando 
presidir da Comissão de Olimpíadas da SBM/IMPA em 
1998, momento de grande crescimento do programa de 
olimpíadas no Brasil, com a ajuda do IMPA e do CNPq 
(o Jacob, que era diretor do IMPA na época, teve um 
papel central nesse processo também). O Elon e seu 
legado continuarão vivos, e seus livros (nos quais, além 
da elegância e da excelência matemática, encontramos 
várias pitadas de seu fino senso de humor) continuarão 
formando muitas gerações de matemáticos pelo Brasil 
e pelo mundo afora.

   Um grande abraço,  Gugu

Carlos Gustavo Tamm de Araújo

UMA BREVE HISTÓRIA

admirável professor Elon Lages Lima
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Biografia
         Gugu
Mestre e doutor em Matemática pelo IMPA, Gugu é 
especialista em Sistemas Dinâmicos. Em sua carreira 
olímpica, ganhou medalhas de ouro na Olimpíada 
Ibero-americana de Matemática (1989). Também 
obteve medalhas de bronze (1989) e ouro (1990) na 
Olimpíada Internacional de Matemática (IMO).

Há seis anos, o matemático é o coordenador geral da 
Comissão de Olimpíadas de Matemática da Sociedade 
Brasileira de Matemática, em que ingressou em 1992.

Gugu já foi agraciado com honrarias como o Prêmio 
UMALCA (2009) e o TWAS Prize in Mathematics 
(2010). Foi palestrante convidado no ICM (Congresso 
Internacional de Matemáticos) em 2014, na Coreia do 
Sul, e será plenarista no ICM 2018, em agosto no Rio 
de Janeiro. 

Este ano,  ele ganhou o Prêmio Paul Erdös da Federação 
Mundial de Competições Nacionais de Matemática 
(WFNMC, sigla em inglês), pela contribuição à 
Matemática Olímpica.

Entregue desde 1992, o Paul Erdös premia pesquisadores 
que atuam no desenvolvimento de desafios 

matemáticos, de forma a 
estimular a aprendizagem da 
disciplina.

Os ganhadores são 
selecionados pelo Comitê 
Executivo e Consultivo 
da Federação Mundial de 
Competições Nacionais 
de Matemática, por 
recomendação do Subcomitê 
de Prêmios do WFNMC. Gugu 
é o primeiro brasileiro agraciado com o Prêmio Paul 
Erdös. Neste ano, ele divide a honraria com Bin Xiong, 
da China, e David Monk, do Reino Unido.

“Fico muito feliz com o prêmio. Eu me dedico às 
olimpíadas matemáticas desde os 14 anos, quando 
entrei no IMPA. Aos 18 anos, fui vice-líder do Brasil 
em competições internacionais. No ano passado, fui 
presidente do Comitê Seletor de Problemas da IMO, 
realizada no Brasil. É uma trajetória longa em Olimpía- 
das”, disse o pesquisador brasileiro.

Dicas
  da Rede
1)  https://www.spm.pt/istoematematica/

O ‘Isto é Matemática’, na sua oitava série, é promovido 
pela Sociedade Portuguesa de Matemática e 
transmitido na SIC Notícias e SIC Internacional, com o 
apoio da  Fundação Vodafone Portugal.

Premiado internacionalmente pela Mostra Internacional 
de Ciência na TV VerCiência2013, o ‘Isto é Matemática’ 
é um programa de divulgação científica, com uma 
produção de excelência, apresentado pelo matemático 
Rogério Martins, que aborda tópicos da matemática de 
forma descontraída e divertida.

Além da transmissão televisiva, o ‘Isto é Matemática’ 
tem sido usado nas salas de aula como material didático, 
não só em Portugal mas também no Brasil e em El 
Salvador. A sua primeira série foi traduzida para Inglês 
pela European Mathematical Society, e disponibilizada 
no portal mathematics-in-europe.eu

2) No link   http://epicur.pt/mais-epicur-rogerio-martins/ , a Conversa com Rogério Martins, do programa “Isto 
é Matemática!”

Por  Raquel Dias da Silva  -

29/03/2018 - Rogério Martins, professor de matemática e rosto por detrás do premiado programa “Isto é 
Matemática”, transmitido na SIC Notícias e na SIC Internacional, recebeu a equipa EPICUR no edifício que integra 
o Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT/
UNL). Bem-disposto e conversador, guiou-nos pelo campus universitário até à biblioteca, onde foi entrevistado e 
conversou entusiasticamente sobre duas das suas grandes paixões (a matemática e a comunicação), mas também 
sobre o prazer retirado dos desafios e de outros momentos mais simples do cotidiano.
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Livros &
    Leituras

Autores: Rogério Martins e Tiago DaCunha Caetano

Gênero: Livros Práticos / Matemática

Edição: Mai/2018

Páginas: 200

ISBN: 9789896604868

Editora: Texto

A SÉRIE DA SIC AGORA EM LIVRO

Um programa de enorme sucesso da SIC, Isto É 
Matemática fica agora disponível em versão livro. 
É desta forma que Rogério Martins e Tiago DaCunha 
Caetano continuam o projeto de divulgar matemática 
de uma forma acessível, rigorosa e divertida: adaptaram 
e renovaram alguns dos melhores episódios das 11 
temporadas da série televisiva ao formato escrito, que 
agora podem ser lidos por todos os que gostam de 
aprender sem espinhas matemática.

São 26 capítulos que desvendam outros tantos 
conceitos matemáticos, que nos ajudam a perceber 
melhor o mundo e o universo em que vivemos. Para 
os fãs da série e também para todos os que gostam de 
ciência e de rir, Isto É Matemática é um livro que vai dar 
muito gozo ler.

Oi gente, tudo bom? Então, meu nome é Patricia 
Maigre e vou contar um pouco da minha experiência 
aqui na UFF, e consequentemente dar umas dicas de 
sobrevivência (brincadeira, não era bem sobrevivência 
que eu queria dizer).

  Vamos lá. Quando eu entrei na UFF era tudo novo né, 
18 anos, universidade, viajar do Rio para Niterói todos 
os dias, assim como as disciplinas do primeiro período 
eram coisas que eu nunca tinha visto antes, pois eu fiz 
meu ensino médio em uma escola estadual muito fraca, 
ai muitas coisas que a gente vê no ensino médio eu não 
tinha visto, e só fui descobrir que algumas coisas de 
primeiro período eram dadas no ensino médio quando 
comecei a trabalhar! Daí foi um susto atrás de outro, 
as matérias pareciam impossíveis de se aprender, mas 
o melhor a se fazer nessa hora é tentar se acalmar e se 
dedicar muito, correr atrás dos professores mesmo, dos 
monitores se tiver, e não se envergonhem também de 
pedir ajuda aos veteranos (inclusive pode me procurar 
também que eu ajudo no que puder). 

  Acho que os maiores sustos são nos dois primeiros 
períodos, porque não estamos acostumados com o 
ritmo de estudo, ainda estamos descobrindo qual a 
melhor forma de se estudar, e acreditem, cada um tem 
a sua. Alguns só conseguem estudar sozinhos, outros 
fazem grupos de estudos, e por ai vai.

  

Outra palavra chave 
que deverá te perseguir 
por toda graduação é 
organização. Precisamos 
ser organizados não 
só com nosso material 
escolar, mas também 
com nosso dia a dia, 
principalmente porque 
com o passar dos períodos 
acabamos arrumando uma 
bolsa na faculdade ou um 
estágio em alguma escola, 
daí fica mais difícil ter 
aquele ritmo de estudos 
do primeiro período. Eu comecei a trabalhar no quarto 
período, é difícil sim, mas não é impossível, e também 
não precisamos deixar de ter vida social só para 
estudar ou trabalhar, como disse, sejam sempre bem 
organizados com seu dia a dia que vai dar tudo certo 
sim, acredita em mim, que tá quase dando tudo certo 
(falta um período para eu me formar, amém!).

  Bom, acho que termino por aqui, não sei se consegui 
ajudar muito, mas sempre que quiserem ajuda em 
alguma disciplina, ou só conversar mesmo, pode me 
procurar pessoal! Paz na Terra! Beijos!

Dicas de
   Veteranos
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Por onde
 Andam...

Meu nome é Rony 
Henrique Barros e sou 
ex-aluno da UFF, onde 
cursei licenciatura em 
Matemática, no período 
de 2007.2 à 2011.1.

 Durante a minha 
graduação fui monitor 
de Geometria Básica e 
Analítica por 3 anos e 
meio, monitor de Análise 
I durante 1 período e 
tutor do Pré-vestibular 
social do Cederj em 2010 
e depois já graduado 
em 2012. Iniciei a minha 

carreira como professor em 2012 na prefeitura do 
Rio de Janeiro no cargo de PI - 16 horas e no mesmo 
período fui professor PI - 16 horas na prefeitura de 
Belford Roxo. No ano seguinte, obtive a minha primeira 
matrícula como professor 30 horas do estado do Rio de 
Janeiro e comecei a cursar o Mestrado Profissional em 
Matemática - Profmat na UFRJ, me tornando mestre 
dois anos depois. Em 2014 obtive a minha segunda 

matrícula como professor 30 horas do estado do Rio de 
Janeiro. 

Atualmente,  sou professor 40 horas com dedicação 
exclusiva do Colégio Pedro II desde 2015 no Campus São 
Cristóvão II. No ano passado (2017) fui convidado para 
participar da banca de três defesas de especialização 
em ensino de matemática.

 Se algum candidato ou aluno que cursa ou 
deseja cursar licenciatura em matemática na UFF me 
pedisse alguma dica, eu lhe diria para escolher os 
professores que cobram mais dos alunos, pois estes nos 
forçam a desafiar e transpor os nossos limites, fazendo 
com que desafios futuros se tornem mais fáceis. 
Também diria para não se preocuparem com as notas 
tiradas com estes professores, mas sim com o quanto 
estão aprendendo. É importante ressaltar que um 
bom curso de licenciatura em matemática se faz com 
didática, prática de ensino e com bons fundamentos 
de matemática, pois sem isto nada adianta para obter 
sucesso profissional. A dedicação e empenho do aluno 
são essenciais para aqueles que almejam ter êxito neste 
curso e principalmente, na profissão de professor de 
matemática. 

Matemática
      & Humor
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Após vários sistemas de unidades (internacional MKS, CGS, etc), que não “pegaram” porque não refletiam o 
universo prático dos engenheiros, estamos oficializando um novo sistema, que já se encontra em uso corrente no 
mundo, pelo sentido implícito que possui.

Confira...

UNIDADES PRÁTICAS DE MEDIDAS

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Unidadesdemedida

PORCENTAGEM

tudo = 95%

quase tudo = 90%

todos = 85%

quase todos = 80%

meio = 60%

metade = 40%

ninguém = 15%

nada = 10%

quase nada = 5%

nadica de nada = 2%

1 titiquinha = 1%

1 pelinho = 0,1%

COMPRIMENTO

um palmo = 30cm (na compra)

um palmo = 20cm (na venda)

um quilômetro = 600m (ida)

um quilômetro = 1400m (volta)

um pinto = 30cm (dono)

um pinto = 6,31cm (outro)

GRAU DE PRECISÃO

mais ou menos = erro de aprox. 
20%

exatamente = erro de aprox. 5%

perfeitamente = erro de aprox. 4%

na bucha = erro de aprox. 3%

na lata = erro de aprox. 2%

na mosca = erro de aprox. 1%

MASSA

um pedação = 400 g

um pedaço = 200 g

um pedacinho = 199,5 g

VOLUME

um gole de cerveja = 600 ml

um gole de chopp = 300 ml

um gole de caipirinha = 250 ml

um gole de pinga = 100 ml

um gole de café = 50 ml

um gole de água = 25 ml

um gole de leite = 2,6 ml

um gole de remédio = 2,5 ml

um balde = 7500 ml

um pinguinho = 2 ml

um cuspe = 1,5 ml

uma gota = 0,1 ml

TEMPO

uma semana = 14 dias

duazoras = 5 h

um minuto = 30 min/1 segundo=?
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Falando 
        Sério...
Quem nos deu a honra de conceder ao Jornal Dá Licença uma interessante entrevista foi o professor Marcelo 
Viana (IMPA).

1) DE ONDE SURGIU A IDEIA DO BIÊNIO DA 
MATEMÁTICA?

Marcelo Viana: Sempre tivemos a convicção de que 
realizar o Congresso Internacional de Matemáticos 
no Brasil deveria reverter em ações de disseminação 
da cultura matemática no país. Esse princípio já fazia 
parte da nossa candidatura à União Matemática 
Internacional. A questão que se colocava era como 
formular isso da melhor forma.

Quando soubemos que a organização da Olimpíada 
Internacional também seria

no Brasil, em julho de 2017, e o Congresso, em agosto de 
2018, eu tive a ideia de propor às instâncias de governo 
que o período entre os dois eventos fosse proclamado 
o Ano da Matemática no Brasil. A oportunidade 
acabou surgindo por meio de contatos com alguns 
parlamentares.

Nesse ponto, surgiu uma dificuldade gramatical: foi-me 
dito que, por definição, o ano começa em 1 de janeiro 
e termina em 31 de dezembro (risos). A contraproposta 
foi termos um Biênio da Matemática e é claro que 
aceitei na hora, sem pensar que resultaria no dobro do 
trabalho.

O projeto de lei do Biênio tramitou no Congresso 
Nacional ao longo de 2016, sendo aprovado e  
sancionado no final do ano. Paralelamente, fomos 
trabalhando na organização das atividades.

2) COMO VOCÊ AVALIA AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO PRIMEIRO ANO?

Marcelo Viana: Eu estou realmente muito satisfeito com 
os resultados. Além dos eventos “oficiais”, organizados 
pelo IMPA e pela SBM - Bienal da Matemática, Festival 
da Matemática, IMO 2017, Semana Nacional da Ciência 

e Tecnologia, OBMEP e OBM e Simpósio Nacional da 
Formação do Professor de Matemática -,  conseguimos 
incentivar uma agenda notável de eventos organizados 
por outras instituições e organizações em todo o país, 
que atualmente alcançam uma média de vinte por mês.

O Festival da Matemática, que foi uma experiência 
inédita, saldou-se por um sucesso rotundo, com  
mais de 18 mil visitantes, que aderiram totalmente à 
proposta de que “a matemática é um barato!”

E foi emocionante ver a Matemática no palco central 
em todo o país durante a SNCT.

3) O QUE VOCÊ ESPERA PARA 2018?

Marcelo Viana: Além do ICM 2018, que será o clímax 
de todo o Biênio, e no qual o Brasil se apresentará ao 
mundo como um grande ator do cenário mundial da 
matemática, teremos muitas outras novidades.

O Encontro Mundial de Mulheres em Matemática, a 
Assembleia Geral da União Matemática Internacional, 
nova edição do Festival e muito mais. Além disso, 
deveremos acentuar ainda mais a ofensiva na direção de 
utilizar os grandes meios de comunicação para alcançar 
toda a  sociedade, como aconteceu recentemente com 
o Jornal Nacional. 

4)  PELA PRIMEIRA VEZ O BRASIL ORGANIZOU A 
IMO. COMO FOI A EXPERIÊNCIA?

Marcelo Viana: Foi fantástica. Muito trabalhosa, 
evidentemente, mas extremamente gratificante. A 
emoção da cerimônia de abertura, com apresentação 
de jovens rostos vindos de todo o mundo, a animação da 
garotada, as tensões da prova e a emoção ainda maior 
do encerramento, com a premiação e as comemorações 
de despedida. Tudo isso foi inestimável. Para mim, que 
apostei desde o início nesse projeto, a maior satisfação 
foi receber felicitações de colegas do exterior, dizendo 
que as suas delegações nacionais estavam regressando 
com elogios rasgados ao Brasil, à nossa hospitalidade e 
à nossa capacidade de organização.

5)  EM 2018, TEREMOS O ICM. QUAIS SÃO SUAS 
EXPECTATIVAS?

Marcelo Viana: O ICM 2018 culmina uma caminhada 
que o Brasil iniciou seis ou sete décadas atrás, quando 
as atividades de pesquisa em Matemática começaram 
a tornar-se regulares no país. Estamos desenvolvendo 
todos os esforços para que este seja um congresso 
memorável em que fique definitivamente estabelecido 
o status do Brasil como grande ator da cena mundial 
na Matemática. A Medalha Fields, ganha pelo Artur 
Avila em 2014, constitui, sem dúvida, um grande trunfo 
nessa direção.
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6) GOSTARIA QUE VOCÊ COMENTASSE COMO VOCÊ 
VÊ A PARTICIPAÇÃO FEMININA NA MATEMÁTICA E 
NAS CIÊNCIAS EM GERAL. 

Marcelo Viana: Há um nítido desiquilíbrio, sobretudo, 
nos estratos superiores da carreira científica, e 
isso é muito ruim, para todos. Creio que estamos 
despertando para o fato de que essa é uma questão 
a ser pensada e estudada. Há muitos fatores em jogo: 
embora discriminação nua e crua seja provavelmente 
um fator relevante, estamos começando a tomar 
consciência de que alcançar uma distribuição de gênero 
mais equilibrada implicará resolver também outros 
obstáculos, de natureza cultural e social, que são muito 
mais sutis e por isso mesmo mais insidiosos. Um sintoma 
disso é, por exemplo, a evolução dos percentuais de 
meninas entre os medalhistas da OBMEP: cerca de 30% 
no nível 1 (6 e 7 anos), 20% no nível 2 (8 e 9 anos) e 
10% no nível 3 (ensino médio). Claramente, há fatores 
externos ao mundo acadêmico em ação.
     

7) COMO INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DAS 
MULHERES NA MATEMÁTICA?

Marcelo Viana: Identificando e combatendo os 
fatores adversos a que me referi na resposta anterior; 
atentando para a necessidade de que as mulheres se 
sintam “em casa” na carreira científica, e buscando 
compensar as dificuldades adicionais que a maioria 
das mulheres enfrenta, decorrentes da maternidade e, 
tradicionalmente, de uma maior responsabilidade nas 
obrigações domésticas e tarefas familiares. 
Um pequeno exemplo: o ICM 2018 disporá de um 
espaço de recreação infantil. O objetivo é facilitar que 
matemáticas possam participar do Congresso, mesmo 
que tenham filhos pequenos para cuidar. 

8)  RECENTEMENTE, FOI ANUNCIADO UM 
CORTE NA VERBA DA OBMEP. QUAIS SÃO OS 
EFEITOS NEGATIVOS DESSA MEDIDA CASO SEJA 
CONFIRMADA? 

Marcelo Viana: Eu sou otimista até o ultimo segundo 
e estamos trabalhando para reverter ou, pelo menos, 
minimizar os efeitos dos cortes. A Olimpíada não é 
elástica, não dá para fazer pela metade. E os benefícios 
que ela traz para a melhora do ensino da matemática 
no Brasil estão mais do que comprovados. 

Dá Licença para 
o bomPortuguês
Nesta edição, apresento algumas ideias básicas para se escrever um artigo científico. Essa orientação está escrita 
em linguagem simples e lúdica, mas certamente é um primeiro passo para se começar a estruturar o raciocínio 
para sua redação e para sua publicação. Geralmente, um artigo deve considerar, com pequenas alterações na 
forma e na apresentação, as seções abaixo, que aqui aparecem descritas em letras maiúsculas e que devem ser 
efetivamente inseridas no texto do artigo (*) que o aluno, ou o professor, irá escrever ao responder, com rigor e 
clareza, à pergunta ou às perguntas que aparecem especificadas ao seu lado.

TÍTULO DO TRABALHO :  Qual é o nome que melhor 
retrata o conteúdo do meu artigo?

AGRADECIMENTOS :  Que órgão, instituição ou 
pessoa(s) me auxiliaram na realização do meu trabalho?

RESUMO:  Como descrevo meu artigo em poucas 
palavras? Qual é o propósito do meu trabalho? Meu 
resumo está claro e conciso, e apresenta continuidade 
e coesão para quem o irá ler?

INTRODUÇÃO: Qual é o problema, questão ou situação 
efetivamente tratados na minha pesquisa?

REVISÃO DA LITERATURA: O que já foi falado sobre 
o problema que estou tratando? Quais dessas 
considerações, que foram por mim analisadas, devo 
colocar no artigo?

METODOLOGIA: De que forma ataco e resolvo o 
problema por mim proposto? 

RESULTADOS: Ao encontrar os resultados, o que devo 
destacar de relevante e/ou interessante para apresentar 
nessa seção? 

DISCUSSÃO: Após realizada e finalizada a pesquisa, 
qual é a importância do que constatei e descobri nos 
resultados encontrados?

ANEXOS: Possuo informações adicionais ou 
complementares para enriquecer o meu trabalho?

REFERÊNCIAS:  A que fontes me referi no artigo? Que 
fontes consultei para a pesquisa?

(*) Baseado em material da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações .

          Prof. Paulo Trales
                                                                                                                     
GAN / IME-UFF
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Matemática
   & Arte
A Profª Márcia Cezar Queiroz, (profmarciaqueiroz@gmail.com) professora da FAETEC, ex-aluna do Curso de 
Matemática do IME-UFF, desenvolve um projeto super interessante sobre matemática lúdica e nos brinda com a 
seguinte poesia:
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Desafio
COMO QUADRAR UM RETÂNGULO
Vou começar recordando o problema que deixei na edição 67:  Suponha que temos 
duas rotações no plano, de ângulos diferentes,  através de dois pontos distintos. 
Mostre que a composta é novamente uma rotação e encontre o ponto fixo pela 
nova rotação e o ângulo que ela vai rodar em termos dos ângulos das duas rotações 
iniciais. 

Para resolver este problema vamos chamar a atenção para alguns fatos:

Fato 1: Se no ponto A existe uma rotação de 80 graus no sentido anti-horário que 
pega o ponto B e leva no    ponto B’. Considere a bissetriz do ângulo BAB’. Agora, para 
cada setor deste, trace a bissetriz obtendo as retas i e j. Observe que podemos obter 
o mesmo resultado se refletirmos o ponto B pela reta i obtendo B’_1 e refletindo 
este ponto pela reta j obtemos novamente o ponto B’. Então podemos reescrever 
a rotação como a composta de duas reflexões em retas que passam pelo centro da 
rotação.

Fato 2: O ângulo entre as retas que refletimos é da metade do ângulo de rotação 
inicial e a composição deve ser no mesmo sentido que a rotação inicial.

Fato 3: Podemos escolher quaisquer outras retas para serem as retas de reflexão, 
desde que elas se interceptem no centro de rotação, o ângulo entre elas seja a 
metade do ângulo de rotação e a reflexão seja feita no mesmo sentido da rotação. 

Estabelecido isso, digamos que queremos compor duas rotações, sendo a primeira 
a rotação no ponto A e ângulo a no sentido anti-horário e seguida pela rotação no 
ponto  B com ângulo b no sentido horário. 

Vamos reescrever estas duas rotações como a composição de duas reflexões em 
retas observando os seguintes detalhes: 

a) Escolha a primeira reta h de tal forma que passe pelo ponto A e B. 

b) No ponto A escolha a segunda h reta que passa por A com ângulo a no sentido 
anti-horário;

c) No ponto B marque a reta m passando por B e formando um ângulo b no sentido 
horário com a reta AB. 

b) O ponto de intercessão C das retas h e m será o centro da nova rotação, e o 
ângulo será no sentido anti-horário com ângulo 180-(a+b) (por conta da soma dos 
ângulos internos de um triângulo é de 180).   

O problema desta edição é o seguinte:  Seja ABCD um retângulo, determine um 
corte em linha reta no papel de tal forma que depois de cortado as partes possam 
ser reorganizadas de tal forma a obter um quadrado de mesma área do retângulo 
ABCD inicial. 

!

?
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Trocando
   em Miúdos
Os Bastidores da Entrevista do Professor Carlos Mathias para a jornalista Denise Drechsel do jornal Gazeta 
do Povo na ocasião da divulgação de que 3 de cada 4 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental não sabem 
o esperado em matemática, em 85% dos municípios brasileiros. (Versão editada disponível em http://www.
gazetadopovo.com.br/educacao/3-de-cada-4-alunos-nao-sabem-matematica-do-9-ano-em-85-dos-municipios-
b3li68hlf8hmqlsgpfat84l2r )

DENISE - Se a disciplina de matemática não 
é tão difícil assim (e o ensino até o 5º ano 
está melhorando), o que acontece no ensino 
fundamental II? Onde está o problema? 
Formação de professores?

Carlos Mathias - 
Veja Denise, no 
que se refere aos 
índices e medidas, 
já está instituída 
no senso comum a 
responsabilização do 
professor, sobretudo 
pelo fracasso na 
aprendizagem da 
matemática. Veja o 
próprio ato falho que 
você cometeu em 

sua pergunta, ao dizer 
que “o ensino até o 5º ano está melhorando”. Veja, o 
fato de os índices educacionais atuais das séries iniciais 
terem tido uma leve melhora não é (necessariamente e 
exclusivamente) consequência da melhoria no ensino. 
É importante termos em mente que o IDEB é um índice 
composto pela proficiência média dos alunos medida 
pelo teste (que, esperançosamente, é decorrente da 
aprendizagem dos alunos referentes a habilidades 
específicas que se dão em torno de conteúdos da 
matemática) e pelo tempo médio de permanência 
dos alunos na escola, naqueles anos de escolaridade 
em que os testes foram aplicados. Um aumento no 
IDEB, portanto, não é suficiente para garantir que 
houve aumento na qualidade da educação, uma vez 
que o mesmo pode ser decorrente da aplicação de 
testes de baixa qualidade (com itens tecnicamente 
inadequados e que podem ser acertados por alunos de 
baixa proficiência), em decorrência de treinamentos 
para os testes feitos localmente, ou, até mesmo, 
pela utilização de estratégias que reduzem o tempo 
médio de permanência dos alunos na escola (como a 
promoção automática, por exemplo). A análise ingênua 
desses dados, portanto, particularmente a inferência 
leviana de que os alunos não aprendem apenas 
porque os professores não estão bem preparados, 
acaba omitindo fatores fundamentais que devem ser 
considerados em qualquer análise mais ampla. O INEP 
investiu bastante nos últimos anos na capacitação dos 
elaboradores e revisores de itens, a qualidade dos itens 
utilizados no SAEB aumentou muitíssimo. No entanto, 
as características atuais da matriz de referência de 
matemática facilitam bastante o treinamento para a 
realização dos testes.  

Você já deve ter ouvido muitas vezes que “os 
professores precisam adaptar suas práticas para 
o século XXI”, e muitos devem mesmo, diga-se de 
passagem. No entanto, meu ponto é: como alguém 
pode adaptar qualquer coisa se precisa trabalhar 80 
horas por semana, em três ou quatro escolas diferentes 
para, efetivamente, conseguir sobreviver? Sem dúvida 
há muitos professores que ensinam matemática e não 
possuem formação inicial mínima para tal, que carecem 
de saberes específicos, pedagógicos e curriculares. 
Esse é um problema grave sobre o qual já se atua há 
bastante tempo. Há muitos professores que precisam 
adaptar suas práticas, particularmente em questões 
que perpassam a metodologia de ensino e o uso de 
novas tecnologias. Mas não podemos deixar de fora a 
valorização do professor, que se dá por meio de melhores 
salários e condições de trabalho, que permitiriam a ele 
ter tempo para executar seus estudos e planejamentos 
de forma satisfatória. Não podemos, também, deixar 
de fora o fracasso da própria escola, enquanto 
instituição sociocultural. Quando falo “escola” não me 
refiro a um prédio, nem tampouco apenas a um lugar 
onde os alunos aprendem. Falo de uma instituição cuja 
valorização e reconhecimento social está em profundo 
declínio no Brasil, tanto diante dos alunos como do 
senso comum. Infelizmente, já há bastante tempo 
que reduziram “educação” à qualificação profissional 
e o preço que estamos pagando agora é a crescente 
evasão escolar, que decorre da percepção de que tal 
qualificação pode ser obtida por outros meios que não 
incluem a escola.  

Sobre o Ensino Médio, preciso pontuar que o maior 
problema perpassa a evasão escolar que ocorre no 
Ensino Fundamental. A política de ampliação da oferta 
de vagas não vem sendo eficaz, justamente porque o 
problema não é a baixa oferta, mas a baixa demanda... 
O aumento da proficiência dos alunos no segundo 
segmento do Ensino Fundamental poderia promover 
melhorias nos índices do Ensino Médio, se tais alunos 
permanecessem no sistema. Já há bastante tempo que 
uma das coisas mais difíceis de serem feitas no Brasil 
é montar um teste de matemática no nível de 3º ano 
do Ensino Médio. Se não fossem pelos itens de 9º ano 
do Ensino Fundamental que a tais testes são comuns, 
praticamente haveria apenas respostas aleatórias. 
A proficiência média dos egressos do Ensino Médio 
brasileiro é pouco maior do que a proficiência média 
dos egressos do Ensino Fundamental. Sabemos disso 
há anos, por isso não entendo a surpresa com os dados 
que foram revelados recentemente. 
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DENISE - Qual seria o melhor caminho para o Brasil melhorar o seu desempenho em matemática?

Ser  professor  é  muito  mais  
do  que  apenas  ensinar  
conteúdos,  é  educar  por  
meio  deles.”

Prof. Carlos Mathias  (GMA/IME/UFF)

Carlos Mathias - Temos vários caminhos que devem 
ser trilhados ao mesmo tempo. O primeiro caminho 
passa pela divulgação da matemática. Ainda não há 
no Brasil um entendimento do senso comum sobre 
dois fatos importantes: o primeiro é que todos nós, 
em diferentes níveis, fazemos matemática no dia-a-
dia e o segundo é que vamos para a escola não para 
“aprender matemática”, mas sim para “aprender por 
meio da matemática”. Matemática não é fim, é meio. 
Não podemos ensinar matemática na escola como se 
todos buscassem ser um matemático. Esses são pontos 
que deveriam ser entendidos e encaminhados em 
termos curriculares nacionalmente. Dito isso, deve-se 
destacar que a única política brasileira de divulgação 
em larga escala da matemática é a Olimpíada Brasileira 
de Matemática (OBMEP), que busca, grosso modo, 
descobrir “talentos”. Veja, dispor de instrumentos para 
descobrir jovens com alta habilidade matemática é 
fundamental, no entanto, o fato de a OBMEP ser a única 
política de divulgação da matemática acaba reforçando 
posicionamentos elitistas que a consideram algo para 
poucos. É de responsabilidade da Escola a educação 
matemática de todos, acredite, dom ou talento têm 
nada a ver com isso. A OBMEP consegue identificar 
centenas de talentos, mas, para milhares, ainda que 
sem querer, o faz ao custo de divulgar a matemática 
como “algo impossível”, diante da alta dificuldade 
das questões que compõem o teste e dos milhares de 
muxoxos e lamentos que são seguidos do pensamento 
“não adianta, matemática não é para mim”. Precisamos 
também de iniciativas em larga escala que divulguem a 
matemática como algo possível para todos e promova 
a domesticação de um monstro que hoje vive dentro de 
milhões de brasileiros. 

Em termos curriculares, temos muito a avançar. Muito 
mesmo. Primeiro, porque não temos um currículo 
nacional comum. Segundo, porque ainda insistimos em 

entender currículo como “o conteúdo a ser ensinado” 
em vez de como um “percurso de formação do qual o 
conteúdo é apenas uma parte”. O desafio a ser vencido 
no Brasil é construção de um currículo amplo, flexível 
e comum, que seja sensível às especificidades culturais 
e à autonomia das escolas. Precisamos construir 
entendimentos acerca do que seria um bom uso de 
recursos tecnológicos (como os computadores e a 
calculadora, por exemplo) nas práticas matemáticas 
cotidianas. A internet virou uma vitrine de dados, 
caótica, e isso tem consequências sobre os alunos. 
Precisamos de um currículo que permita não apenas 
o acesso aos dados da internet, mas que fomente 
também análises desses dados e a construção de 
conhecimentos, assim como a articulação de tais 
conhecimentos em quadros mais amplos. 

A formação de professores de matemática, em pleno 
século XXI, ainda insiste em perfis de formação nos 
quais os estudantes estudam conteúdos matemáticos 
específicos e conteúdos pedagógicos gerais, sem 
que sejam feitas articulações adequadas entre os 
diferentes saberes. As universidades estão atualmente 
reformando suas licenciaturas, para atender às novas 
diretrizes que foram postas pelo MEC em 2015. No 
entanto a falta de articulação entre saberes ainda 
é notória e persistente, os currículos não dão conta 
de formar professores capazes de relacionar o que 
aprenderam na universidade com o trabalho que farão 
na escola. 

Para fazer um fechamento das suas duas perguntas 
Denise, trocando em miúdos, eu diria que  se 
conseguirmos valorizar nossos professores, reduzir a 
evasão escolar no Ensino Fundamental e no 1º ano do 
Ensino Médio, construir um currículo real em torno do 
que é importante para as pessoas, diante de programas 
de divulgação da matemática para todos, não apenas 
atingiremos metas, mas as superaremos. 
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MATEMÁTICA ERA SUA INIMIGA NA ESCOLA? ESTAS PROFESSORAS VIERAM 
AJUDAR...
CONHEÇA A HISTÓRIA DE DUAS PROFESSORAS BRASILEIRAS QUE AJUDAM A MUDAR A 
EDUCAÇÃO NO PAÍS: AS FINALISTAS DO 21º PRÊMIO EDUCADOR NOTA 10

É só falar em matemática e muitos já torcem o nariz, 
sacodem a cabeça e declaram seu desgosto pela 
matéria.  Aos avessos a números e cálculos, provas 
complicadas, fórmulas impossíveis e outros traumas   
são, via de regra, associados à disciplina.

Era essa a reação que Ivonete Dezinho via no rosto de 
seus alunos do 8º ano toda vez que entrava na sala. 
Era um retrato de desânimo geral com a sua aula e em 
aprender a matéria.

Como muitos antes deles que já se formaram e têm 
seus empregos, os jovens se perguntavam: para quê eu 
vou usar isso na vida?

Com a missão de resgatar a curiosidade desses alunos, 
a professora de Naviraí, em Mato Grosso do Sul, pediu 
que os alunos da EMEF Professor Milton Dias Porto 
procurassem nas 
profissões do 
dia a dia como a 
matemática era 
utilizada.

Abrindo espaço 
para sugestões dos 
alunos, Ivonete 
deixou que eles 
i n v e s t i g a s s e m 
t r a b a l h o s 
pelos quais se 
i n t e r e s s a v a m .  
Médico, chefe 
de cozinha e 
a s t r o n a u t a 
foram algumas 
das profissões 
sugeridas e os 
estudantes também 
e n t r e v i s t a r a m 
profissionais próximos do seu cotidiano como, por 
exemplo, padeiros e garçons.

Após a investigação inicial, a etapa seguinte foi na 
sala de informática. Os grupos fizeram exercícios para 
os colegas responderem, elaborados de acordo com 
os desafios cotidianos em que a matemática se faz 
presente. No papel de professores, eles até corrigiram 
e deram as notas.

Para lidar com outro trauma, o dos pais chamados à 
escola somente para ouvir reclamações, ela convidou 
os responsáveis dos alunos para conhecer o projeto, 
se envolver no assunto e explicar em casa como a 
matemática também estava em suas vidas.

“Ao longo do projeto, fui me surpreendendo, 
naturalmente eles começaram a se interessar e falar de 
matemática no dia a dia. O fantasma da matemática foi 
se dissipando. O mais importante foi eles entenderem 
que é possível aprender”, diz Ivonete.

Os alunos começaram a entender como seus pais 
faziam o orçamento da casa ou como cuidavam da 
aposentadoria. “Foram momentos muito ricos de trocas 
de experiências com pais e avós, todos aprenderam, 
inclusive eu. Eles trouxeram outros conhecimentos 
para a aula, como o pai que calcula área sem usar a 
fórmula ou como o avô calcula os juros”, fala ela.

Com esse projeto, Ivonete foi uma das 10 finalistas do 
prêmio Educador Nota 10 entre mais de 4 mil iniciativas 
em educação inscritas de todo o Brasil.

O prêmio em 
sua 21ª edição é 
uma iniciativa do 
Grupo Abril em 
parceria com a 
Globo, organização 
da Fundação 
Victor Civita e da 
Fundação Roberto 
Marinho, com apoio 
da Associação Nova 
Escola e patrocínio 
da Fundação 
Lemann e Somos 
Educação.

Os ganhadores 
recebem um vale-
presente no valor 
de R$ 15 mil. 
Em outubro, na 

cerimônia de premiação em São Paulo, será anunciado 
o Educador do Ano, que ganhará o prêmio adicional de 
R$ 15 mil.

Ivonete tem 30 anos de carreira e esse foi seu primeiro 
projeto inscrito no prêmio. Ela conta que nasceu no 
Ceará, filha de pais lavradores e analfabetos, que 
aprenderam a ler com sua irmã mais velha.

Ela depois ensinou seus dois irmãos mais novos a ler 
e escrever. “Eu os alfabetizei com carvão, onde dava, 
quando foram para escola, já sabiam ler. Meus pais 
diziam que a única riqueza que podiam dar para os 
filhos era a educação”, conta.

Matemática
     é Essencial



15Jornal Dá Licença  •  Ano XXI  Nº 70 • ago 2018

A professora de São Sebastião do Paraíso, em Minas 
Gerais, Elenir Novaes sempre quis dar aulas. Ela assumiu 
sua primeira turma aos 16 anos e nunca mais parou de 
lecionar. Com 25 anos de carreira, ela também nunca 
parou de estudar: tem pós-graduação em supervisão, 
orientação e inspeção escolar e em psicopedagogia.

Sua maior inspiração é a mãe, Luzia Maria Jesus 
Oliveira. “Ela ensinava cinco séries juntas em uma sala 
só, dava conta de tudo. No tempo dela, não tinha quem 
ajudasse na merenda e ela mesma tinha que fazer o 
lanche dos alunos”, conta.

Na mãe, ela viu a influência que um educador pode ter 
na comunidade e como ela inspirava os jovens a pensar 
de formas diferentes.

Esse foi o desafio assumido com seus alunos de 8 anos, 
na Escola Municipal Campos do Amaral, que passavam 
mais tempo desenhando os números do que pensando 
na solução de problemas matemáticos.

Com seu projeto “De cor e salteado”, Elenir também 
se tornou uma das 10 finalistas do Educador Nota 
10 de 2018. Assim como Ivonete, ela precisava ligar 
o conteúdo da sala de aula com o uso prático da 
matemática.

Seu objetivo era que seus alunos se apropriassem de 
estratégias de pensamento lógico para resolução de 
problemas. Para isso, ela desenvolveu exercícios que 
exigiam raciocínio e eles deveriam apresentar caminhos 
diferentes para a solução.

Ela introduziu a ideia de “sobrecontagem”, por exemplo, 
em que o aluno realiza a soma a partir do número de 
maior valor. Nos jogos e atividades, até a calculadora 
estava liberada, o importante era desmembrar o 
processo matemático.

Muitas vezes, a solução de um problema, como a 
resistência ao aprendizado da matemática, não é 
tão complexa. É necessário o trabalho, como o da 
professora mineira, de diagnosticar a dificuldade e agir 
com os recursos disponíveis. Acima de tudo, o professor 
ensina a pensar, e faz toda a diferença.

“Fiquei contente quando eles começaram a 
compartilhar esse conhecimento com a outra turma. 
Tive que preparar uma atividade para que ajudassem os 
amigos.  E outras crianças começaram a tirar a dúvida 
com eles”, diz.

Para ela, a premiação foi a coroação de anos de 
persistência dedicados à educação.

“No momento em que nos encontramos no país, o 
reconhecimento do professor se faz necessário. Muitos 
fazem trabalhos brilhantes, mas sem valorização, nem 
na escola ou na secretaria. A organização desse prêmio 
contribui para a melhoria da educação. Ele traz um 
consolo profissional, de que alguém está percebendo 
que você faz a diferença onde está”, confessa Elenir.

   Fonte: https://exame.abril.com.br/carreira/
matematica-era-sua-inimiga-na-escola-estas-

professoras-vieram-ajudar/

Pensar sozinho

Conteúdos Digitais para o ensino e
aprendizagem de Matemática e Estatística
A página http://www.cdme.im-uff.mat.br/  do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal 
Fluminense oferece um conjunto de aplicativos, atividades com material concreto e clips de áudio, todos gratuitos, 
para vários assuntos do Ensino Médio. Entre os temas abordados estão: números, geometria espacial, geometria 
plana, estatística, combinatória, probabilidade e funções. O material desenvolvido teve financiamento do MEC/
MCT pelo Edital de Conteúdos Digitais de 2007/2008.

Humberto Bortolossi (UFF)
hjbortol@vm.uff.br
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