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Professor Romildo nos conta um pouco
sobre a sua caminhada profissional
“Cursei Geometria Euclidiana, com o professor Genésio. Nessa época,  me encantei com esta disciplina”

Professor Romildo Silva Pina (à direita),

em entrevista exclusiva ao Jornal Inte-

grando, fala das dificuldades encontradas

durante sua graduação, sobre o curso de

Licenciatura em Matemática e sobre possí -

veis atividades extra-curriculares para

auxi liar os acadêmicos. PÁGINA 05

O grupo PETMAT, além de desenvolver os proje-

tos, realiza apresentações, oficinas, mini-cursos, entre

outros assuntos relacionados ao meio acadêmico. E

no ano de 2009, o grupo PETMAT marcou presença

em vários eventos de âmbito regional e nacional.

Entre eles, se destacaram o  VII ECONPET (Encon-

tro Centro-Oeste e Nor te dos grupos PET), que foi

realizado em Campo Grande-MS, no período de 14

a 16 de maio, o XIV ENAPET (Encontro Nacional

dos grupos PET) realizado na Universidade Federal

do Amazonas, no período de 13 a 17 de julho e o

I ENA PET-Mat (Encontro Nacional dos Grupos PET

Matemática), realizado na UFOP (Universidade Fed-

eral de Ouro Preto), nos dias 20 e 21 de novembro.
PÁGINA 02

Em diferentes contextos sócio-culturais existem difer-

entes manifestações matemáticas? Você já ouviu falar em

etnomatemática? Venha conhecer um pouco mais sobre

este campo teórico que muito tem contribuído para a

valorização dos conhecimentos cons truídos pelas mino-

rias e menos favorecidos. Saiba mais sobre este assunto

que a cada dia ganha mais adeptos por todo o mundo.
PÁGINA 07

Wellington Lima Cedro, Coordenador do Está-

gio Supervisionado no ano de 2009, fala sobre a

importância dessa disciplina na vida profissional do

estudante de licenciatura.

Fique sabendo um pouco mais sobre os obje-

tivos e a importância dos projetos de estágio su-

pervisionado. PÁGINA 03

Estágio supervisionado 
para o licenciando

Encontros PET 2009

As tecnologias podem contribuir bastante para a melhoria das práticas pedagógicas. Mas é preciso cuidado

para que não se repitam antigas práticas inadequadas por meio de novos recursos. PÁGINA 06

Alunos do Estado de Goiás fizeram bonito na Olimpíada

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas realizada em

2008, obtendo para o estado a impressionante marca de 3

medalhas de ouro, a melhor marca em todo o tempo de

participação em Olim píadas. E, em 2009, quantas medalhas

Goiás ganhou? Saiba como foi o desempenho dos estu-

dantes goianos na OBMEP 2009 (abaixo). PÁGINA 03

Utilização de tecnologias na educação 

OBMEP

Etnomatemática

Neste ano a Jornada de Educação Mate má tica, rea -

lizada pelo Laboratório de Educação Matemática, propõe

discutir  a pesquisa na formação do professor de

matemática. Serão ministradas palestras, minicursos, ofi -

cinas e haverá apresentação de trabalhos no âmbito da

Edu cação Matemática. PÁGINA 05

XIII Jornada de Educação Matemática 
A Semana do IME, tradicional evento no Instituto de

Matemática e Estatística, chegou à sua XXIV edição no ano

de 2008. Maurício Pieterzack, ex-coordenador do curso

de matemática do  IME/UFG, fala um pouco sobre a orga-

nização do evento, que pode sofrer algumas mudanças.
PÁGINA 04

Eventos no IME

Foto: Luis Adolfo de Oliveira Cavalcante

Foto: Álbum do IME
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EDITORIAL
Caro leitor, em suas

mãos está a primeira

edição do Jornal Integran-

do, de tiragem semestral,

um jornal feito por estu-

dantes de Licenciatura em

Matemática, que se destina

a toda comunidade .

Claro que você já deve

ter observado o título,

não é mesmo? Ele pode

ser interpretado de várias

formas. Segundo o di-

cionário Houaiss da língua

portuguesa, integrar signi -

fica:

n incluir um elemento

num conjunto, formando

um todo coerente;

n adaptar a um grupo,

uma coletividade; fazer

sentir-se como um mem-

bro antigo ou natural

dessa coletividade;

n unir-se, formando

um todo harmonioso;

n completar-se, com-

plementar-se, determinar

integral de uma função;

n determinar pelo cál-

culo uma quantidade de

que só se conhece a ex-

pressão diferencial.

Utilizaremos os cinco

conceitos apresentados,

para que em conjunto se

tenha uma pequena re -

presentação do perfil do

jornal.

Acreditamos que estar

integrado à sociedade

acadêmica é indispensável

no decorrer do período

de graduação, e esse “estar

integrado” não diz res -

peito apenas a amizades,

convivência ou estudos,

mas sim fazer-se parte de

um todo que é a univer-

sidade, adaptar-se às suas

vivências, tentar fazer dela

um ambiente relaxante e

prazeroso de estudos e

aprendizado, além, é claro,

de remetermos tudo isso

a uma questão matemáti-

ca... Temos que encontrar

um começo, o ponto de

partida para toda essa in-

serção universitária. Se já

conhecemos o ponto cru-

cial ao qual queremos

chegar, basta encontrar-

mos agora a nossa função

primitiva...

Mas o fato de integrar-

se não pode ficar retido

à universidade em si. De-

vemos lembrar que não

há nada mais enfadonho

que uma aula sem partici -

pação. Então, outra preo -

cupação do jornal é “in-

crementar” a formação

de futuros professores

que, hoje, estão em

processo contínuo de

aprendizado (o nosso “in-

tegrar” também remete,

matematicamente, a essa

“razão incremental”, de

grande importância no

processo de profissiona -

lização dos universitários).

Temos um objetivo não

muito difícil de compreen-

der: garantir o acesso a

conteúdos matemáticos

interessantes aos estu-

dantes e à comunidade

em geral. Afinal, quando

todos nós estivermos

frente a frente com o

mercado de trabalho, não

teremos tanto tempo, nem

seremos tão “donos do

nosso tempo”, ou do “nos-

so nariz”... Então, temos

que aproveitar o momen-

to de agora para expres-

sarmos nossas idéias e in-

tegrar-nos a esse tão fasci-

nante meio acadêmico.

“A melhor maneira que

a gente tem de fazer pos-

sível amanhã alguma coisa

que não é possível de ser

feita hoje é fazer hoje aqui-

lo que hoje pode ser feito.

Mas se eu não fizer hoje o

que hoje pode ser feito e

tentar fazer hoje o que

hoje não pode ser feito,

dificilmente eu faço amanhã

o que hoje também não

pude fazer...”. Paulo Freire

Caso queira participar,

qualquer material escrito

poderá ser enviado para

apreciação do nosso cor-

po editorial.

*Lucianna Marcolino,
aluna de graduação e  ex-
bolsista do PETMAT/UFG 

Lucianna Marcolino da Silva*

A promoção de debates

sobre temas relevantes à

manutenção e ao desen-

volvimento do programa

PET atinge seu ápice em

eventos por área (regionais

e principalmente nacionais).

Os encontros PET têm

grande relevância para o

andamento dos grupos em

todo o país. É a partir das

discussões e decisões des -

ses encontros que se de-

libera sobre o andamento

dos grupos e os encami -

nhamentos à Secretaria de

Educação Superior (SESu/

 MEC).

No mês de abril de 2009

foi realizado o VII Encontro

PET – Região Norte e Cen -

tro-Oeste (VII ECONPET),

com sede na Universidade

Federal do Mato Grosso

do Sul, em Campo Grande-

MS. O tema “Tecnologia e

Qualidade de Vida” desper-

tou discussões sobre o de-

senvolvimento de novas

tecnologias e sua apresen-

tação e utilidade à comu-

nidade científica e à so-

ciedade de modo geral, bem

como meios de con-

tribuição para a melhoria

da qualidade de vida de

petianos e tutores e as

ações e consequências da

mudança de hábitos para a

comunidade. Resultante dos

Grupos de discussão desta-

ca-se o incentivo à pro -

moção de atividades cul-

turais, a maior integração

entre grupos da mesma

universidade, a recepção

aos calouros, a promoção

de atividades para alunos

do curso de graduação ao

qual o PET esteja vinculado,

o relacionamento com pro-

fessores do curso e a di-

vulgação das ações do grupo

dentro da universidade.

Dos três dias de de-

bates, palestras e reuniões,

alguns informes, encami -

nhamentos e deliberações

merecem destaque: 

nA CENAPET (Comis-

são Executiva Nacional do

PET) tem trabalhado em

prol da inclusão do PET

na Plataforma Lattes;

n Em breve, tutores

e/ou interlocutores das

IES  (Ins tituições de Ensino

Superior) passarão por

treinamento para trabalhar

na plataforma FNDE; 

n Informe da resolução

das pendências de paga-

mento das bolsas até o

mês de junho e solicitação

de indexação ao salário

mínimo;

n Criação de um blog

PET - Região Norte e Cen-

tro-Oeste. Administrador:

Humberto Iri neu Chaves

Ribeiro – Bolsista PET-

MAT/UFG;

n Pagamento de bol-

sas-custeio e uso do cartão

pelo tutor:  solicitação

con dicionada  à presta ção

de contas e elabo ração de

critérios para a sua uti-

lização; 

n Pedido de antecipação,

para os meses de outubro

ou novembro, da data de

envio do planejamento de

atividades para avaliação. E

realização de um seminário

para discutir a sistemática

de avaliação (estabelecimen-

to de crité rios, instrumentos

e prazos).

Presente nas pales tras,

reunião de bolsistas, as-

sembléia geral, atividades

de integração e oficinas, o

grupo PETMAT efetivou

sua participação também

com a apresentação de sua

produção acadêmica. Sob

os títulos “A Matemática

e a Realidade em Inte-

gração: Jornal Integrando”

e “A Tutoria no Cálculo:

Vivenciando a Educação

Tutorial” foram apresen-

tados dois pôsteres de im-

portantes projetos do PET-

MAT.

Como pauta final da As-

sembléia Geral, último mo-

mento do evento, foi deci-

dido que a próxima edição

do evento, VIII ECONPET

(em 2010), terá como sede

o estado de Rondônia. E,

por fim, vislumbrando o

XIV Encontro Nacional dos

Grupos PET, que viria a

ser realizado em Manaus-

AM, no mês de julho, foram

prestados alguns esclareci -

mentos sobre a capital do

Amazonas e sugerido que

todos os petianos bus-

cassem conhecer a que se

refere o tema do encontro:

PET: Amazônia, Sociobio-

diversidade, Tecnologia e

Estatuinte. Esse evento tam-

bém contou com a pre-

sença do grupo PETMAT.

No período de 13 a

17 de julho, ocorreu na

Universidade Federal do

Amazonas o XIV ENA -

PET  (Encontro Nacional

dos grupos PET), evento

cujo tema foi mencionado

no parágrafo anterior. O

even to reuniu em Ma naus

petianos de todas as

regiões do país, para dis-

cutir e promover ações

de ensino, pesquisa e ex-

tensão. Esta foi uma boa

oportunidade para os par-

ticipantes comparti lha rem

experiências, assim di-

fundindo a aprendizagem

em diversas áreas do

conhe cimento. Um dos

pontos discutidos no

evento foi o estatuto do

PET, com o objetivo de

promover um ciclo de de-

bates para assegurar

mudan ças. 

O ENAPET também

contou com debates e dis-

cussões sobre os principais

problemas enfrentados pelo

programa em níveis regional

e nacional, além de possuir

mesas redon das, e momen-

tos de inte ração entre os

participantes, com uma festa

a fan tasia e um passeio ao

en contro das águas. O

próximo  ENA PET o co  rrerá

em 2010 na cidade de Na-

tal-RN.

Além desses eventos, foi

também realizado nos dias

20 e 21 de novembro de

2009 o I   ENA PET-Mat (En-

contro Nacional dos Gru-

pos PET Matemática), reali -

zado na UFOP (Universi-

dade Federal de Ouro Pre-

to) que contou com a par-

ticipação de cinco grupos

PET Matemática, sendo eles

UFG, UFSM (Universidade

Federal de Santa Maria),

UFMG (Universidade Fe -

deral de Minas Gerais),

UFSC (Universidade Federal

de Santa Catarina) e UFOP.

Neste, foram apre sentados

aos participantes as princi-

pais ações realizadas por

cada um dos grupos, haven-

do também um espaço para

interação entre eles. Ao fi-

nal do evento, foram de-

batidas possíveis mudanças

a serem feitas para as próxi -

mas edições, além do le -

vantamento de possíveis

grupos interessados em se-

diar o II ENA PET-Mat. Pos-

teriormente, foi comuni-

cado que o PETMAT/UFG

fora escolhido para sediar

o evento.           

O PETMAT/UFG e os encontros PET 
Foto: Nathan Gratão Teixeira

Foto: Giovanna Marques Inácio

Petianos em  apresentação oral no I ENAPETMat 
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Possibilidades para o estágio supervisionado
do futuro professor de Matemática

Analisando a realidade das

nossas escolas, uma das

primeiras constatações que

temos é a de que o desem-

penho dos nossos estudantes

encontra-se em um nível

sofrível. Uma série de fatores

(educacionais, sociais, psi-

cológicos, etc) contribui para

esse pífio desempenho es-

colar de nossas crianças.

Apesar dessa imensa panacéia

de fatores, é evidente para

toda a comunidade educa-

cional, a merecida aten ção

que se deve dar à formação

do professor.

Na busca por esses ca -

minhos, que possam tornar

o processo de formação de

professores mais significativo,

e por consequência adequado

às exi gências atu ais da so-

ciedade, o MEC publicou, há

alguns anos, as novas Dire-

trizes Curriculares Nacionais

para a Formação de Profes-

sores da Educação Básica nos

cursos de Licenciatura Plena.

Nesse documento encon-

tramos um conjunto de

princípios, fundamentos e

procedimentos que devem

ser observados na organiza-

ção institucional e curricular

dos cursos de formação de

professores. Dentre esses

pontos, destacamos a im-

portância dada ao estágio,

que passa a ser entendido

agora como um campo de

conhecimento, suplantando

o tradicional reducionismo

ao qual era submetido, quan-

do entendido como uma

mera atividade prática.

Nesta perspectiva o es-

tágio supervisionado deve

ter os seguintes objetivos:

n integrar o processo de

formação do futuro licenciado

em Matemática, de modo a

considerar o campo de atua -

ção como objeto de análise,

de investigação e de inter-

pretação crítica, a partir dos

nexos com os demais com-

ponentes do currículo;

n constituir-se como um

espaço formativo capaz de

desenvolver a autonomia in-

telectual e profissional, pos-

sibilitando ao licenciado em

Matemática criticar, inovar,

bem como lidar com a di-

versidade dos contextos; e,

oferecer aproximação e com-

preensão da realidade profis-

sional.

Um dos modos de con-

cretizarmos esses objetivos

baseia-se no desenvolvimento

de projetos de estágio. Os

projetos de estágio são mar-

cados principalmente por

serem condutas organizadas

para atingir determinadas fi-

nalidades específicas; por

serem ações de caráter per-

manente ou eventual; e por

terem um caráter interven-

cionista.

Caracterizados dessa for-

ma, os projetos de estágio

assumem o papel de meto -

dologia de trabalho que pos-

sibilita a ressignificação das

ações de todos os sujeitos

envolvidos no processo de

formação do futuro profes-

sor de Matemática. A es-

sência que emana dessa

pers pectiva está vinculada

às questões educativas e ao

trabalho em conjunto.

Outra forma de al   can  çar -

mos os objetivos pro postos

para o estágio supervisionado

é possibilitar ao discente a

vivência da profissionalidade

docente em toda a sua pleni -

tude, inserindo-o no processo

de planejamento, regência,

avaliação e reflexão da práxis

do professor de Matemática.

Ao inserirmos o futuro pro-

fessor nesse contexto, esta-

mos compreendendo que a

pesquisa é o princípio me  to -

dológico da formação do-

cente.  

Neste cenário, a pesquisa

vinculada ao estágio possui

duas facetas principais: uma

que permite a análise dos

contextos nos quais os está-

gios são realizados, possibili-

tando assim a reflexão e sua

ampliação; e outra que per-

mite aos estagiários desen-

volverem postura e habili-

dades de pesquisador, a partir

das situações de estágio, ela -

bo rando projetos que lhes

permitam ao mesmo tempo

compreender e problematizar

as situações que observam.

Deste modo, tendo como

eixo principal a pesquisa vin-

culada ao desenvolvimento

de projetos, esperamos que

o processo de formação dos

futuros professores de Mate -

mática se dê no movimento

que compreende os docentes

como sujeitos que podem

construir conhecimento so-

bre o ensinar tendo como

base a reflexão crítica sobre

sua atividade, na dimensão

coletiva e contextualizada.

*Wellington Lima
Cedro, Professor do

Instituto de Matemática
e  Estatística da UFG,
Doutor em Educação

pela USP.
wcedro@mat.ufg.br

Modalidades do Estágio Supervisionado 
Estágio Supervisionado Obrigatório

Estágio Supervisionado Não-obrigatório

u I. É entendido como 

um componente 

curricular, de caráter

teórico-prático, cuja

especificidade proporcione

o contato efetivo do

aluno com o campo de

estágio, acompanhado 

pela instituição formadora;

u II. Deve ser

desenvolvido

preferencialmente em

escolas públicas, conforme

a resolução em vigor;

u III. Esta modalidade 

de Estágio será

desenvolvida, conforme 

a resolução em 

vigor, por meio das 

seguintes disciplinas

obrigatórias do Núcleo

Específico: Estágio

Supervisionado I e 

Estágio Supervisionado II.

u I. É entendido como

um componente

curricular que 

possibilita ao aluno a

ampliação de sua

formação profissional.

Esta modalidade de

estágio poderá ser

desenvolvida a partir do

terceiro semestre letivo,

durante o decorrer das

atividades discentes dos

alunos do Curso de

Licenciatura em 

Matemática, desde que não

interfiram no

desenvolvimento do Estágio

Supervisionado Obrigatório.

Wellington Lima Cedro *

Foto: Álbum pessoal

Fonte: http://www.mat.ufg.br/estagio/?menu_id=597&pos=esq&site_id=104

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas

A Olimpíada Brasileira

de Matemática das Escolas

Públicas (OBMEP) é um Pro-

jeto dos Ministérios da Ciência

e Tecnologia e da Educação,

realizado pela Sociedade

Brasileira de Ma temática -

SBM e pelo Instituto de

Matemática Pura e Aplicada -

IMPA, desde 2005, que conta

com o apoio de professores

e funcionários das secretarias

de Estado de Educação, e das

secretarias Municipais de Edu -

cação. Na UFG, a OBMEP é

reconhecida como um projeto

de extensão e inclusão social. 

As inscrições na OBMEP

crescem a cada ano. Na

primeira, OBMEP 2005, foram

inscritos 10.520.830 alunos

e nessa quinta versão, a OB-

MEP 2009, contou com

19.198.710 de mais de 43.854

escolas de todo o país, o

que torna a OBMEP a maior

Olimpíada de Matemática do

mundo. Em Goiás, nessa quin-

ta OBMEP, tivemos mais de

600.000 ins critos com pre-

sença em todos os municí-

pios, ou seja, atingimos 100%

dos municípios.

O que torna a OBMEP

uma Olimpíada diferente são

os vários programas atrela-

dos a ela, ou seja, o objetivo

não é apenas premiar o aluno

com uma medalha, mas aco -

lher esse aluno em progra-

mas como:

u Programa de Iniciação

Científica Jr. da OBMEP (PIC),

que tem duração de 1 ano,

e é dirigido aos 3.000 (três

mil) alunos medalhistas de

ouro, prata e bronze de cada

ano. Os medalhistas que

acompanham todas as etapas

do PIC recebem a Bolsa de

Iniciação Científica Jr. con-

cedida pelo CNPq, com valor

mensal de R$ 100,00. As

principais atividades do PIC

são: discussões do material

distribuído, oficinas de reso -

lução e redação de proble-

mas e, ofici nas de leitura e

interpretação de textos

matemáticos. O material usa -

do no PIC está disponível

no site www. obmep. org.br,

na seção “Na ponta do lápis".

u Programa de Iniciação

Científica e Mestrado

(PICME) - Este programa é

uma parceria entre o IMPA,

a CAPES e o CNPq, para

conceder bolsas de Iniciação

Científica e de Mestrado para

alunos meda lhistas da OBMEP

ou da OBM (Olim píada Bra -

sileira de Matemática), em

2005, 2006, 2007, 2008 ou

2009, que estejam cursando

graduação em ins tituições

públicas ou privadas de qual-

quer área de atuação.  O ob-

jetivo do PICME é ofe recer

aos estudantes universitários

que se des tacaram nas

Olimpíadas escolares a opor-

tunidade de concluir sua

gradu ação, em qualquer área,

simultaneamente com um

Mestrado em Matemática.

Além dos prêmios acima,

vários alunos recebem Men -

ção Honrosa e também há

prêmios para as escolas e

professores. O Município

de Palminópolis já foi pre-

miado com uma quadra de

esportes, doada pelo Mini s   -

tério dos Esportes.

Os prêmios já recebidos

pelos jovens talentos goia -

nos foram:

u OBMEP 2005 – 2

medalhas de ouro, 15 de

prata e 15 de bronze além

de 32 bolsas de Iniciação

Científica Jr. para alunos dos

municípios de Anápolis, Buriti

Alegre, Goianésia, Goiânia,

Hidrolândia, Itabe raí, Jataí,

Luziânia, Mara Rosa, Mos -

sâmedes, Novo Gama, Padre

Bernardo, Posse, Rio Verde,

Santa Helena de Goiás, Santo

Antônio do Descoberto e

São Simão.

u OBMEP 2006 – 15

medalhas de prata, 15 de

bronze e 30 bolsas de Inicia -

ção Científica Jr. para alunos

dos municípios de Alexânia,

Anápolis, Ceres, Goianésia,

Goiânia, Luziânia, Novo

Gama, Padre Bernardo,

Palminópolis, Pires do Rio,

Professor Jamil, Rio Verde,

Santo Antônio do Descober-

to e São Miguel do Araguaia.

u OBMEP 2007 – 11

medalhas de prata, 32 de

bronze e 43 bolsas de Inici-

ação Científica Jr. para alunos

dos municípios de Anápolis,

Buriti de Goiás, Edéia, Goia -

nésia, Goiânia, Iporá, Jataí,

Mambaí, Novo Gama, Orizo -

na, Palminópolis, Portelândia

e Rio Verde.

u OBMEP 2008 – 3

medalhas de ouro, 12 me -

dalhas de prata, 20 medalhas

de bronze e 35 bolsas PIC e

PICME para alunos dos mu-

nicípios de Aná polis, 

 A  nhan  guera, Palm i nópolis,

Quiri nopólis, Jataí, Diorama,

Uruaçu, Cidade Ocidental,

Pires do Rio, Santo Antônio

do Des coberto, Rio Verde e

Mambaí.

u OBMEP 2009 – 1

medalha de ouro, 8 medalhas

de prata, 21 medalhas de

bronze e 30 bolsas PIC e

PICME para alunos dos mu-

nicípios de Anápolis, Caldas

Novas  Goianésia, Goiânia,

Mambaí, Orizona, Pal meiras

de Goiás, Pires do Rio, Santa

Helena de Goiás, Santo An-

tônio de Goiás, Teresópolis

de Goiás.

A OBMEP é voltada para

a escola pública, seus estu-

dantes e professores.  A OB-

MEP tem o compromisso

de afirmar a excelência como

valor maior no ensino públi-

co. Suas atividades vêm mos -

trando a importância da Ma- 

temática para o futuro dos

jovens e para o desenvolvi-

mento do Brasil.

OBMEP  e os programas
de bolsa PIBIC E PICME
pelo site: http://www.ime.

ufg.br/obmep/

Foto: Álbum do IME/UFG

Aluno recebendo a sua medalha durante a  cerimônia de premiação da OBMEP 2009

Geci José Pereira da Silva
e  José Hilário da Cruz
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A Semana do IME:
o esforço vale a pena?

O Instituto de Mate -

mática e Estatística tem uma

longa tradição na rea lização

de eventos de extensão.

Muitos têm sido os eventos

dessa natureza organizados

pelo IME há mais de 20

anos.  Alguns desses eventos

tiveram projeção interna-

cional, como por exemplo

a XII Escola de Geometria

Diferencial, realizada em

2002, e o VI Brazilian Work-

shop on Continous Opti-

mization, realizado em 2005.

De alcance nacional, desta-

camos a III Bienal da Socie -

dade Bra sileira de Matemáti-

ca, rea lizada em 2006.

No âmbito estadual são

realizadas as Olim pía das de

Matemática do Esta do de

Goiás e a Semana do IME.

A Jornada de Educação

Matemática e a Escola de

Verão são eventos que têm

contado com a participação

quase em sua totalidade de

pessoas oriun das de Goiânia

e das cidades circunvi zinhas.

Não podemos esquecer

também da Olim píada Br a -

si leira das Escolas Públicas,

de cuja organização o IME

participa no âmbito estadu- 

al. Esta quantidade de even-

tos regulares organizados

pelo IME demonstra seu

compromisso em propor-

cionar a complementação

da formação dos seus alunos

de graduação e pós-gradua -

ção, além de pro piciar o in-

tercâmbio com professores

e pesqui sa dores de outros

centros.

De todos esses eventos,

a Semana do IME é o evento

mais tradicional, oferecido

sem interru pções e há mais

tempo. No ano de 2008, foi

organizada a XXIV Semana

do IME, confirmando  assim 

uma tradição de 24 anos. 

A Semana do IME é a

continuação, dentro do IME,

de um evento que era de-

nominado de Sema na do

IMF, organizada pelo Instituto

de Mate mática e Física, de

onde se originou o IME na

reestruturação da UFG, em

1996.  A Sema na do IMF

teve a sua primeira edição

no ano de 1984, mas teve

origem dois anos antes,

quando o Departamento

de Física do IMF organizou

a sua pri meira semana

acadêmica. 

Ao longo desses 24 anos,

a Semana do IME cumpriu

de forma bastante satis-

fatória com os seus obje-

tivos de oferecer atividades

que possibilitassem a com-

plementação da formação

dos estudantes oferecendo

minicursos, palestras e con-

ferências, além de outras

atividades, ministrados tanto

por professores do IME

quanto por professores e

pes quisadores convidados

de outras instituições.  A

Semana do IME chegou a

contar em algumas de suas

edições com mais de 400

participantes, muitos deles

de outros estados. Também

houve edições do evento

em que pudemos contar

com apoio financeiro das

agências de fomento, como

por exemplo, o CNPq. Nos

últimos anos, devido à mu-

dança na política de con-

cessão de auxílio financeiro

para a realização de eventos,

não temos contado com o

apo io financeiro dessas

agên cias, fazendo com que

todas as despesas com sua

realização sejam custeadas

pelo IME.

Além do alto custo finan -

 ceiro para a realização da

Semana do IME, com as pas-

sagens aéreas, hos pedagem

e pagamento de cachês para

os pales trantes convidados,

que não foram poucos, a

organização do evento de-

manda muito tempo e tra-

balho. Falo isto com co -

nhecimento de causa uma

vez que participei direta-

mente da organização de

pelo menos dez edições da

Semana do IME.

Nos últimos anos,  a par -

ticipação de discentes do

curso de Matemática tem

sido muito baixa e pouco

efetiva. Na última edição da

Semana do IME (2008) hou-

ve cerca de 150 alunos do

curso participando, o que

representa menos de um

terço de nossos alunos,

levando-nos a pensar se

vale a pena tanto esforço

para tão  pouco resultado.

Por esse motivo, vários mini-

cursos tiveram que ser can-

celados pela baixa pro cura

e falta de interesse dos par-

ticipantes.

Já há algum tempo pro-

fessores têm questionado

a organização da Semana

do IME todos os anos, de-

fendendo que a perio di -

cidade fosse bianual. Todos

esses problemas citados an-

teriormente têm contribuí-

do para que o nú mero de

defensores dessa idéia tenha

aumentado consideravel-

mente. Vale a pena salientar

que a Jornada de  Educação

Mate mática, cuja organização

estava começando a se tor -

nar tradicional, passou a ser

oferecida a cada dois anos

em virtude, principalmente,

dos motivos citados acima.

Em outras regiões do

país é comum a realização

de eventos de caráter re-

gional. Tem sido muito dis -

cutida a possibilidade de

organizar eventos regionais

no Centro-Oeste, alternan-

do-se entre os estados e o

Distrito Fede ral.

Nessa direção, no mês

de novembro de 2009,

será  realizado na Universi-

dade Federal de Mato

Grosso do Sul, em Campo

Grande, o primeiro Coló -

quio Regional da Sociedade

Brasileira de Matemática do

Centro-Oeste, contando

com a par ticipação das uni-

versidades federais e algu-

mas estaduais da região na

organização do evento. A

in tenção é que esse evento

tenha periodicidade bia  nual,

alternando-se com a reali -

zação da Bienal da SBM. A

realização desse evento re-

gional vai de encontro com

o que se vem discutindo a

algum tempo no IME quanto

ao verdadeiro motivo pelo

qual fazemos um esforço

todos os anos para organi-

zar e oferecer à comuni -

dade, principalmente interna

ao IME, eventos de extensão

que realmente contribuam

para a complementação da

formação dos nossos estu-

dantes. Todo o trabalho para

organizar esses eventos tam-

bém é um fator prepon-

derante nessa discussão.

Assim, parece-nos que,

ao menos neste momento,

o investimento deverá ser

direcionado para que o

Colóquio Regional  te nha 

êxito nessa primeira exe -

cução e que se torne um

evento de referência re-

gional, contribuindo para o

fortalecimento dos progra-

mas de pós-gradu ação ainda

não consolida dos ou em

fase de consolida ção, im-

pulsionando o desenvolvi-

mento da Mate mática no

Centro-Oeste. Espera mos

que esse even to seja valo -

rizado pelos estu dantes e

tenha a importância que a

Semana do IME já teve em

um passado não muito dis-

tante, contando com a par -

ticipação, senão entu sias -

mada, pelo menos mais efe-

tiva de nossos alunos, valo -

rizando todo o esforço des -

pendido na organização de

eventos dessa natureza.

Eventos capazes de con-

tribuir para a melhoria da

formação dos alunos têm

como primeiro objetivo o

cará ter científico e não ape-

nas como uma das possi-

bilidades para que os alunos

possam cumprir com uma

exigência formal de obten -

ção de horas em atividades

complemen tares. A partici-

pação e o envolvimento de

nossos alunos durante a

rea lização de eventos de

extensão são os fatores que

fazem com que todo o tra-

balho, ao longo de vá rios

meses de prepa ração, não

nos leve a questionar se a

organização desses even tos

realmente vale a pena, e

nos motiva a continuar insis -

tindo.

*Matéria escrita 
antes da semana 
do IME de 2009

Mauricio Donizetti
Pieterzack, ex-Coordenador
do curso de matemática do
IME/ UFG

Luis Adolfo de Oliveira Cavalcante

Ensino da Matemática
Alguém pode achar

mundano pôr em discussão

pela n-ésima vez o ensino

da Matemática. Mas, por fa-

vor, leia um pouco do que

segue, pois o meu tópico é

diferente de que na grande

maioria dos casos. De fato,

discute-se bastante o ensino

de Matemática nas  escolas

de ensino funda mental e

médio, onde há a maioria

dos alunos e as dificuldades

mais visíveis também. Mas

é a universidade que é o

local da formação de pro-

fessores para atua rem nes -

ses níveis de ensino e local

também de forma ção de

futuros pesqui sadores de

Matemática e outros que

trabalharão “em nível su-

perior” com Mate mática:

os estatísticos, os físicos e

químicos, os econo mistas

e todos os engenhe i ros. O

ensino de Matemática na

universidade é no mí nimo

tão importante quanto o

ensino da Mate mática em

nível anterior.

A carga horária de aula

no curso de Matemática é

reduzida – muito menor

de que o equivalente em

muitos cursos próximos:

engenharia, por exemplo.

O motivo disso é de dar

ao aluno tempo para estu-

dar.  E o problema com isso

é que poucos realmente

mos tra ao aluno o que é

“estudar Matemática”.  Ape-

sar de tentar dizer algo a

respeito de como os meus

alunos devem agir, é difícil

transmitir uma idéia que

implica em (presumida)

auto-disciplina, interesse ou

até fascínio pelo  trabalho

e  condições psicológicas

ade quadas. Estes fatores

nem sempre existem.

Uma tese já proferida a

respeito desta questão é

aquela que diz que muitos

alunos, na maioria licencia-

dos e não bacharéis, não

têm capacidade de verda -

deiramente entender Mate -

mática ou ter interesse por

si na Matemática. A Mate -

mática não é para todos.

Muitos docentes já ouviram

alguém dizer isso, e ficaram

calados. Não concordam,

mas não sabem refutar esta

afirmação. Deixe eu tentar

mostrar a saída.

Como quase toda

hipótese de difícil refutação,

esta tem uma medida de

verdade.  Muito pouca gente

pode ser considerada um

grande matemático (ou

matemática). Nem todo

mundo tem cabeça para

doutorado e nem mestra-

do. Mas entendamos pre-

cisamente por que. Não é

falta de inteligência, que é

o fator principal. Afinal, há

muitas pessoas inteligentes

ou até geniais que não têm

cabeça para Mestrado em

Matemática. O mestrado

exige uma intenção de limi -

tar seus estudos por certo

período (dois anos comu-

mente) a um elenco não

muito amplo de tópicos.

Muitos interesses em ou -

tras áreas e também na

Matemática terão que ser

sacrificados. 

Voltando à questão do

ensino de Matemática, qual

o significado deste fato da

maioria das pessoas não

se  encaixarem nas poucas

categorias para as quais a

metodologia do ensino su-

perior parece ser dirigida?

No meu entender significa

que nossa metodologia é

pouco eficiente: muitos alu -

nos poderiam aproveitar

me lhor os quatro anos de

permanência entre nós do

IME. Para isso teríamos que

ter algumas respostas para

a seguinte pergunta.

Todos que entendem

mesmo a Matemática sa -

bem que pelo menos 70%

do processo de aprendiza-

gem é interno.  Você lê

com calma, num ambiente

tranqüilo um livro básico

como análise, de Djairo

Figueiredo, de topologia, de

Simmons, ou teoria dos

conjuntos de Halmos. Lê-

o com lápis na mão, fazendo

anotações. Às vezes você

pára um pouco e pensa

com todo cuidado algum

conceito novo. Faz exem -

plos. Pensa em contra-

 exemplos. Medita sobre a

relação daquilo com outras

coisas que você já lera.

Quando você lê livros mais

avançados dez anos depois

você faz a mesma coisa. Já

se tornou automático. 

Qual é a pergunta?

Como induzir este proces-

so de auto-organização?

Não é através de uma sim-

ples aula. Por mais bem

ministrado determinado as-

sunto, aula dada é aula dada,

enquanto a aprendizagem

mesma é outro processo.

Alunos que conseguem

chegar nesta auto-organi-

zação são quase sempre

bons alunos. Já que eles

conduzem seu próprio

itine rário pedagógico, eles

são aqueles que têm per-

guntas na sala de aula. São

aqueles que lembram me -

lhor da matéria dada um

ou dois anos mais tarde. 

Assistir aulas na forma

de conduzido inteiramente

pelo professor é uma ex-

periência muito negativa –

por mais bem intencionados

que sejam os docentes con-

dutores! O aluno nunca vê

a direção da disciplina. Sem-

pre terá compreensão par-

cial da motivação pelo es-

tudo e das conseqüências

advindas.  Já que formal-

mente o que é exigido é

boa performance em duas

a seis provas ao longo do

semestre, sem a exi gência

de que haja uma com -

preensão final do assunto,

freqüentemente os alunos

farão isso mesmo. Eles es-

tudam na véspera da prova

e com sorte conseguem

alcançar média maior ou

igual a cinco. Mas apren-

deram Matemática?

Faço uma última pro-

posta polêmica. Eu gostaria

muito de saber o que nossos

formandos em Mate mática

aprenderam mesmo no cur-

so. Que tal uma prova (sem

peso em permitir formatura)

no final do último ano onde

vemos se o aluno ou aluna

ainda lembra o teorema de

Cauchy de inte grais no plano

complexo, dos básicos da

teoria de grupos, de avaliar

séries como convergentes

ou não, do significado e for-

mulação formal do teorema

de Gö del e axioma de es-

colha e da resolução de

equações diferenciais or-

dinárias de uma variável. De-

sconfio que nunca irei saber.

Bryon Richard Hall
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u ENTREVISTA Romildo da Silva Pina

N
esta entre-

vista , o

professor

Romildo da Silva Pina,

bacharel em Mate má -

tica pela UFG em

1989, Doutor em

Geo metria Diferencial

pela UNB, bolsista de

produtividade do

CNPq e professor

com dedicação exclu-

siva do IME/UFG des-

de 1991, fala da im-

portância da circula -

ção de um jornal

voltado à comunidade

matemática, e também

ressalta importantes

aspectos dos projetos

desenvolvidos pelo

PETMAT. Em conversa

descontraída, Romildo

revela que foi muito

di fícil fazer o primeiro

ano do curso de gra -

duação, mas que, com

muita força de vonta -

de, persistência e tra-

balho, conseguiu con-

cluir esta primeira

etapa. Durante os ou -

tros três anos, foi des -

cobrindo e gostando

da área de Geometria,

para a qual voltou

seus estudos após a

graduação. 

Qual foi a maior difi-
culdade dentro da sua
graduação?

A minha maior dificul-

dade foi fazer o primeiro

ano porque eu não tinha

estudado vários assuntos

que são usados como pré-

requisitos. Por exemplo, eu

não me lembro de ter es-

tudado, no  ensino médio,

Geometria Espacial,  Análise

Combinatória e tantos ou -

tros. Vale ressaltar que eu

fiz o ensino médio em um

cur so técnico de contabili-

dade, estudando à noite em

um colégio da rede estadual.

Assim, principalmente no

pri meiro semestre, cursar

Cálculo 1, Geometria Analíti-

ca, Processamentos de Da-

dos e Geometria Descritiva

e, ao mesmo tempo, estudar

os conteúdos do ensino

mé dio que estavam sendo

usados, foi muito difícil.

Quando começou o segun-

do semestre, eu já estava

com um pouco mais de ma-

turidade, as coisas ficaram

mais fáceis: no lugar de

Geometria Analítica entrou

Álgebra Linear, que não de-

pendia tanto de conheci-

mentos anteriores, o que

me possibilitou conseguir

melhor rendimento. 

Ao concluir o primeiro

ano, passei por média em

Geometria Analítica e Ál-

gebra Linear; fiz prova final

de Cálculo e Processamen-

tos de Dados, mas, infeliz-

mente, em Geometria Des -

critiva e Desenho Geo -

métrico não teve jeito, fiquei

de segunda época, e só com

muita sorte fui aprovado. 

Eu me lembro de um

fato curioso que foi o se -

guinte: assistindo às aulas

no início do curso de cál-

culo, o professor Mauro (ali -

ás, um excelente professor)

dizia assim: “Seja ‘f de x’

uma função derivável” e aí

eu  me perguntava “Meu

De us, o que é f de x”. Faço

questão de lembrar esse

fato porque ele evidencia a

dimensão de minha dificul-

dade. Meu exemplo demons -

tra, também, a preocupação

que nosso instituto já tinha

com o ensino, ou seja, prati-

camente há 25 anos já havia

a preocupação que existe

hoje, que é dar condições

para que todos os alunos

que queiram estudar Mate -

mática possam fazê-lo, in-

dependentemente do jeito

que eles ingressam no curso. 

Na verdade, não ficamos

aqui esperando o aluno ideal

e sim tentamos fazer esse

aluno ideal. A criação do

vestibular estendido é uma

das ações que considero

muito boas neste sentido.

Concluído o primeiro ano

em 1985, em 86, tive que

trancar a matrícula, por mo-

tivos familiares e, quando

retornei em 1987, as ferra-

mentas já eram mais natu-

rais. Mesmo trabalhando

como professor da rede es-

tadual no período noturno,

fechei o segundo ano com

média geral 9,7 e, por causa

dessas notas, ganhei a minha

primeira bolsa de iniciação

científica, sob a orientação

do professor Genésio.

A partir de 1988 passei

a me dedicar integralmente

ao curso e neste mesmo

ano cursei Geometria Eu-

clidiana, com o professor

Genésio. Nessa época, me

encantei com esta disciplina,

e a forma com que o pro-

fessor conduziu o curso,

certamente, foi decisiva para

que eu escolhesse a área

de Geometria para a con-

tinuação dos meus estudos.

No seu ponto de vista,
qual a importância da
implementação e cria -
ção do PETMAT para o
IME? Para o curso de Li-
cenciatura em Mate -
mática? E para os estu-
dantes?

O PET na área de licen-

ciatura foi muito bom para

o IME e para o curso de Li-

cenciatura em Matemática,

porque este programa con-

segue envolver alunos da

licenciatura em projetos de

pesquisa com financiamento,

nos mesmos moldes do nos-

so programa de iniciação

científica (PIBIC). O desdo-

bramento disso é que, no

futuro, esses alunos vão con-

tinuar estudando, já estarão

ambientados com a pesquisa

e aumentarão suas chances

de cursar Mestrado em Edu -

cação Matemática ou Ma -

temática. Outro aspecto im-

portante é a abrangência

do programa: após dois

anos, já conta com doze

bolsistas e isso é pratica-

mente o número de alunos

de iniciação científica que

nós conseguimos com o

PIBIC, fruto de vários pro-

jetos e do esforço de muitos

professores.  Agora, o que

eu espero dos bolsistas é

muito trabalho e dedicação

ao projeto. O fato de le -

varem a sério o trabalho

po de parecer simples, uma

obrigação, no entanto é de-

cisivo para a formação de

futuros professores e para

a melhoria da qualidade do

nosso curso de licenciatura. 

Que tipo de ações o
PETMAT pode realizar
em  prol da melhoria da
qualidade da Licenciatu-
ra em Matemática? E
para a formação do fu-
turo professor de Ma -
temática? 

Penso que uma das ações

que o PETMAT pode rea -

lizar é a continuidade dos

projetos ligados ao ensino

das disciplinas do curso,

pois, para a formação de

bons professores, é preciso

melhorar a formação dos

nossos alunos em todos os

aspectos. Precisamos re-

forçar ainda mais na licen-

ciatura, o ensino de disci-

plinas como Álgebra Linear

e Análise Real. Elas são dis-

ciplinas imprescindíveis na

formação de qualquer aluno

do curso de Matemática.

Seria muito interessante ter-

mos um projeto, no PET,

que trabalhasse a questão

do ensino de Análise Real

por ser uma disciplina em

que nossos alunos têm mui-

ta dificuldade.

No seu ponto de vis -
ta, qual seria a relevância
do Jornal Integrando
para a comunidade ex-
terna da UFG?

Uma das contribuições

que o PETMAT poderia

pres tar à comunidade seria

a divulgação deste jornal

nas escolas públicas. Digo

isso porque a quantidade

de alunos que conclui o en-

sino médio na rede pública

e não procura nenhum cur-

so da UFG é muito grande.

Desistem antes de tentar o

vestibular por acharem que

não são capazes de passar,

de ingressarem em uma

Universidade Federal. Com

o jornal, teríamos um espaço

de divulgação privilegiado

do trabalho desenvolvido

no PETMAT e, ao mesmo

tempo, de nosso curso de

Matemática, principalmente

neste momento em que

mudamos a forma de in-

gresso no curso através do

vestibular estendido.  Acredi -

to que todas as ações que

possibilitem mostrar para

a sociedade um pouco do

que é feito dentro da Uni-

versidade são bem vindas.

É preciso evitar que muitos

alunos acabem perdendo a

chance de fazer um curso

aqui na UFG por não terem

nenhuma informação sobre

ele. 

Professor, fique à von-
tade para fazer as suas
considerações finais.

Finalmente, gostaria de

dizer que a nossa sociedade

tinha que aproveitar melhor

todos os cursos oferecidos

pela nossa Universidade, prin-

cipalmente neste momento

em que estamos vivendo

uma grande expansão com

a criação de novos cursos e

o fortalecimento dos já exis -

tentes. Por exem plo, nunca

tivemos na his tória do IME

a quantidade de bolsas de

trabalho, inicia ção científica

e de mestrado que temos

hoje. Para termos uma pós-

graduação forte precisamos

continuar cui dando muito

bem da nossa graduação, e

vocês podem ter certeza

que o sucesso da carreira

de vocês depende muito

pouco de como chegaram

aqui no IME e sim do esforço

e da dedicação de cada um

durante o curso. Muito obri-

gado pelo convite para esta

entrevista e boa sorte para

todos nós. 

Foto: Nathan Gratão Teixeira

u XV ENDIPE - Encon-
tro Nacional de Didática
e Prática de Ensino 
Período:  20 a 23 de abril de
2010
Local:UFMG - Universidade
Federal de Minas Gerais
Mais informações: www.fae.
ufmg.br/endipe/

uVII ECONPET -  En-
contro do Centro Oeste
e Norte dos Grupos PET 
Período:  25 a 27 de Abril
de 2010
Local:  UNIR - Universidade
Federal de Rondônia 
Mais informações: www.pet.

unir.br/econpet/
uIII Jornada Nacional
de Educação Matemáti-
ca e XVI Jornada Re-
gional de Educação Ma -
temática (UPP)
Período:04 a 07 de maio de
2010 
Local: UFP - Universidade
de Passo Fundo 
Mais informações: www.upf.
br/jem/2007/

uXIII Jornada de Edu-
cação Matemática: O pa-
pel da pesquisa na for-
mação do professor de
matemática (UFG)

Período: 27 a 29 de maio de
2010
Local: UFG, Campus Samam-
baia, Goiânia - GO
Mais informações: www.ime.
ufg.br/jornada/ 

uX Encontro Nacional
de Educação Matemática
Período:  07 A 09 julho de
2010 
Local: Centro de Convenções
da Bahia e campus de Pituaçu
da Universidade Católica do
Salvador (UCSal) 
Mais informações: www.
sbem.com.br/xenem/index.
 html

uXV ENAPET (Encon-
tro Nacional dos Grupos
PET) 
Período: 25 a 30 de julho de
2010 
Local:UFRN -Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte - Natal - RN 

uIV Congresso Interna-
cional de Etnomatemá -
tica
Período: 25 a 30 de Julho de
2010
Local: Towson, Maryland, Es-
tados Unidos 
Mais informações: icem-4.
 org/proposals.html

EVENTOS
A Jornada de Edu-

cação Matemática (JEM)

é um evento que se tor -

nou tradição entre os

aca dêmicos do curso de

Licenciatura em Ma -

temática na UFG, che -

gando neste ano a sua

13ª edição. Contará com

a presença de alguns ex-

pressivos nomes da área de Educação Matemática.

O XIII JEM se realizará nos dias 27, 28 e 29 de

maio com o tema “O papel da pesquisa na formação

do professor de matemática”.

Fonte: http://www.ime.ufg.br/jornada

XIII Jornada de Educação Matemática

A importância de um jornal voltado à matemática



Que influência teve 
Abu’Jafar Mohamed Ibn Musa
al-Khwarizmi na Matemática?

Um Núcleo para o 
Professor de Matemática

Professores da subárea

de Matemática do Centro

de Ensino e Pes quisa Apli-

cada à Educação (CE -

PAE/UFG) e professores

do Instituto de Ma te mática

e Estatística (IME/UFG)

perceberam que suas idéias

se concatenavam no sen-

tido de criar um espaço

para a realização de estu-

dos, pes quisas, projetos de

extensão e estágios. 

Um local permanente

para reflexão sobre a

Matemática e seu ensino

na Educação Básica e nas

Licenciaturas configura-se

como uma necessidade im-

prescindível para os docen -

tes. De fato, exis tem pou -

cos ambientes abertos ao

professor de Matemática,

favorecendo o estudo, a

sua  formação continuada,

a exposição de seus proje -

tos, dificuldades, dúvidas,

espera nças e desesperan -

ças. E há poucos espaços

em que pesqui sadores com

interes ses afins, oriundos

de contextos próximos,

possam divulgar e com-

partilhar es tudos em Edu-

cação Ma temática, estabe -

lecendo uma comunicação

essencial para o fortaleci -

mento de uma comuni -

dade de educadores mate -

máticos.

Em novembro do ano

de 2006, resultado do tra -

balho e da vontade desses

professores, nasce o Nú-

cleo de Educação Ma -

temática de Goiás, NuEM-

GO, constituindo-se em

um Núcleo de Estudos e

Pesquisas, conforme pre-

visto pelo Art. 71 do Es-

tatuto e Regimento da UFG

e pela resolução n. 01 de

2007 do Conselho Univer-

sitário (CONSUNI).

Sediado no CEPAE, ten-

do como unidade acadêmi-

ca parceira o IME, o núcleo

conta com o apoio do La -

bo ratório de Educação

Matemática (LEMAT/IME)

e já conta com a adesão

de professores da Univer-

sidade Católica de Goiás

(UCG) e da Universidade

Estadual de Goiás (UEG).

Mensalmente, as ativi-

dades do NuEM-GO são

divulgadas no site http//:
www.cepae.ufg.br e por

email, bastando cadastrar-

se enviando uma mensagem

para edmatgoias@
gmail. com. Desse modo,

é sempre possível efetuar

inscrição para cur sos e

outros, como também é

possível participar de ativi-

dades even tuais como

palestras e workshops. 

Atualmente, o Núcleo

realiza um cadastro de

pesquisadores da Educação

Matemática do Estado de

Goiás, a fim de conhecer,

entender e divulgar o movi-

mento da pesquisa goiana.

O pes quisador interessado

em integrar esse cadastro,

di vulgando seu trabalho,

pode fazer contato pelo

email supracitado ou pelo

telefone (062) 3521 1103. 

De 22 a 24 de outubro

de 2009, foi realizado o II

Encontro Goiano de Edu-

cação Matemática, organi-

zado pela Sociedade

Brasileira de Educação

Matemática - Regional

Goiás (SBEM-GO), com o

apoio do NuEM-GO.

Maiores informações estão

dispo níveis no site: www.

sbem-go.com.br.

No segundo semestre

de 2009, teve início o pro-

jeto “Byte-Mática” que, den-

tre outras ações, propõe

catalogar planos de aulas

de Matemática já realizadas,

abrangendo diferentes con-

teúdos, séries e metodolo-

gias. Qualquer professor

po  derá contribuir com seu

plano de aula, desde que

ela já tenha sido realizada

e o plano contenha uma

breve reflexão sobre a sua

realização: uma refle xão

sobre a prática. 

Em 14 de março de

2009, juntamente com a

subárea de Matemática do

CEPAE, o NuEM-GO reali -

zou o “I LUDENS: Jogos e

Brincadeiras na Matemáti-

ca” e o “I Concurso Mate -

mática e Brinquedo”; even-

tos que pretendem ser

anu ais e obje tivam pro-

mover a cultura e o gosto

pela Matemática de alunos

da Educação Básica. Em

maio de 2008, o núcleo foi

parceiro na realização da

XII Jornada de Educação

Matemática, reali zada pelo

IME/UFG. E também neste

mesmo ano realizou o Cur-

so de Extensão “Investi-

gando e Aprendendo Ma -

temática”, voltado a pro-

fessores e estudantes de

Mate mática. 

O NuEM-GO nasce

den tro da Universidade, mas

tem como importante ob-

jetivo tornar-se um centro

de desenvolvimento profis-

sional, alcan çando princi-

palmente os professores do

Ensino Básico, que precisam

ser chamados não somente

para participar de cursos

ou ouvir palestras, mas para

contar e ensinar com sua

experi ência, propondo de-

safios e, por que não, pro-

pondo e reali zando pes- 

quisas conjuntas com os

integrantes do núcleo. Esse

precisa ser o caminho: um

núcleo para o professor de

Matemática.

Marcos Antonio
Gonçalves Júnior

A história da pós-graduação no

IME tem início em 1973. Em 1996,

foi elaborado um projeto de con-

solidação do Mestrado em 

Matemática que se pautava, dentre

outras ações, no apoio efetivo do

IME em viabilizar as qualificações

de docentes em Cen tros de Ex-

celência. Tendo isto feito, o Mestra-

do em Ma temática passou por

uma fase de revitalização, obtendo

em 2006, na avaliação feita pela

CAPES, nota 4, que é a nota máxi -

ma para Programas de Pós-Gradua -

ção sem o doutorado.

A partir daí, nossa meta passou

a ser o Doutorado. O Conselho

Diretor do IME aprovou sua cri a -

ção na reunião de 11/09/2008. Em

novembro de 2008, tivemos uma

visita de uma comissão CAPES,

que fez uma análise positiva sobre

as nossas condições de implantação

do doutorado. Com base nesta

análise foi elaborado o projeto de

criação do doutorado, que foi sub-

metido à CAPES, que o aprovou

em maio de 2009. 

Com certeza hoje reunimos as

condições necessárias para a im-

plantação com êxito do Curso de

Doutorado e este caminho foi tri -

lhado com apoio de todos os do-

centes do IME.

O tempo para chegarmos a

este ponto foi curto se considerar -

mos que a maioria dos docentes

que hoje dá suporte ao curso de

doutorado foi graduada no IME e

que, com liberação de suas ativi-

dades docentes, está continua-

mente se qualificando.

Parabéns para todos nós!!!

A Utilização das Tecnologias na Prática Pedagógica

A sociedade contem-

porânea tem vivenciado, si-

multaneamente ao contex-

to de globalização mundial,

o acesso cada vez maior

aos artefatos tecnológicos

e de comunicação. Em meio

ao desenvolvimento tec-

nológico incessante, ao

acesso crescente à Internet

e à oferta cada vez maior

de informações, a forma

de se comunicar no mundo

vem se modificando signi-

ficativamente. Consequen -

temente as interações en-

tre os cidadãos estão, tam-

bém, sendo influenciadas e

modificadas.

As instituições de ensi-

no, como agentes sociali -

zadores validados social-

mente, não podem ser in-

diferentes a essas trans-

formações. O debate sobre

elas faz-se imprescindível.

Verifica-se, contudo, um

fosso entre o desenvolvi-

mento tecnológico e comu -

nicacional e as suas apro -

priações por essas ins ti -

tuições. Percebe-se que

quando esta apropriação

oco rre, ela se utiliza de

um modismo ou de, apenas,

uma “jogada de marketing”;

ou seja, uma adaptação

mercadológica.

Nesse contexto, muitas

escolas e instituições de

ensino superior – na ten-

tativa de se apropriarem

das tecnologias revertendo-

as para o âmbito educacio -

nal, bem como responder

às necessidades de se fo-

mentar cursos de gradu-

ação – divulgam possíveis

propostas de ensinos de

qualidade e promovem cur-

sos de graduação e pós-

graduação à distância com

qualidade pedagógica ques-

tionável.

As críticas feitas a estas

instituições de ensino, e a

esses cursos à distância,

perpassam a específica

apropriação técnica das

tecnologias em detrimento

ao enfoque pedagógico que

é, muitas vezes, deficitário.

Percebe-se, assim, apenas

uma adaptação de aulas

tradicionais e presenciais

– cujo enfoque comunica-

cional resume-se à trans-

missão – desenvolvidas por

meio de computadores ou

por outros artefatos reali -

zados via Internet. 

Há, nesse sentido, apenas

uma maquiagem no ensino

tradicional e que é re -

 vestido de inovador, apenas,

por utilizar-se dos mais re-

centes artefatos tecnológi-

cos.

O problema qualitativo

desses cursos não se res -

tringe ao uso das tecnolo-

gias, sejam em qualquer

âmbito profissional, mas

sim às suas apropriações.

No âmbito educacional, po-

dem-se desenvolver ensi-

nos com qualidade peda -

gógica ou não – tanto pre -

senciais quanto à distância,

utilizando-se ou não dos

artefatos tecnológicos. 

As tecnologias podem

subsidiar, sim, novas pers -

pectivas pedagógicas e/ou

comunicacionais. No entan -

to, não esqueçamos que

elas são criações humanas;

são desenvolvidas por su-

jeitos que necessitam de

capacitações e que se pre-

disponham a rever e modi -

ficar suas práticas pedagógi -

cas. Nesse sentido, as tec-

nologias podem poten-

cializar práticas pedagógicas

de qualidade.    

Gisele de Araújo
Prateado Gusmão

Weldson Luiz
Nascimento

Goiânia, maio de 20106

ASPECTOS HISTÓRICOS

Toda ciência tem seus

precursores. São gênios

que nos meandros dos

fatos  e  fenômenos, con -

se  guem distinguir, in       -

 terpretar, dar signifi cados

e ler os enigmas da lin-

guagem da natu reza.  

Mohamed Ibn Musa

foi um desses pre cur -

sores, que asso lado pelo

fogo da ge nia lidade, dei -

xou para a humanidade

um conjunto de ensi na -

men tos no campo da

ma   te mática, que tem

absor vido estudiosos

em     todos os cantos do

mundo.

É bastante obs cura e

pouco difundida a bio -

grafia de Mohamed, para

elaboração de da dos his -

tóricos sobre este ma -

temático árabe. Tive mos

dificuldade de en   contrar

dados mais atualizados

sobre o mes mo.

Das consultas rea -

lizadas, podemos retirar

as informações seguin tes:

Matemático e as  trô no -

mo árabe do fim do séc.

VIII e do início do séc. IX

(c. 780 - 835 ?). Viveu na

côrte do califa abássida

Al- Ma’mun, que teria

sido bibliotecário do cali -

fa Al-Ma’mun por volta

de 830.

Pelo apelido de “AL -

KARIZMI” tornou-se fa -

mo so e o mais ilustre

dos matemáticos árabes

- Abu Jafar Mohamed ibn

Musa  - que viveu, em

Bagdá, na primeira me -

tade do século IX.

Com sua obra, de

acentuado valor, con -

tribuiu Al-Karismi, de

forma notável para o

progresso da Mate má -

tica. A ele devemos, entre

outras coisas na grafia

dos números, o sistema

de posição, isto é, sis tema

no qual o algarismo tem

um valor conforme a

posição que ocupa no

número.

AL-KHOWARIZMI,

no me de uma pequena

cidade de Korassan (Pér-

sia) é forma inco rreta do

árabe da pa la vra “AL-

KOWA RÉSMI”. Certa-

mente o local onde 

nasceu Mo ha med.

Deve-se ainda a este

matemático, segun do a

lite ratura, as pri  meiras

regras do cál culo algé -

brico; trans    posição de

um ter mo de um mem -

bro para o outro de uma

equação (mudando-lhes

o sinal), supressão de ter-

mos iguais nos dois

membros de uma  equa -

ção algé brica, teoria das

equações do segundo

grau. Seu nome, defor -

mado pela lati ni zação,

forneceu a palavra “Al -

goritmo”. Autor de es -

tudos de álgebra, no mais

antigo documento árabe

sobre o assunto, e de

vários trabalhos so bre

as tro nomia. (O étni co da

pa lavra alga rismo pro -

vém do nome de família

desse mate má tico).

O nome Álge bra foi

pela primeira vez ado -

tado pelo mate mático

árabe Al- Ko wâ rizmi que

publicou em Bagdad, por

volta do ano 825, um

tratado sobre equações

ao qual denominou: AL-JE-

BRW’ALMUQABALAH,

expressão híbrida com -

posta pela palavra árabe

AL-JEBR traduzida por

alguns como equa ção e

pela palavra persa

MUQÂBALAH de signi -

fi cado desconhecido.

Esta obra é consi -

derada por muitos, a

mais im portante con -

tribuição ma temática de

Moha med Ibn Musa, que

o levou a ser consi de -

rado, ao lado de Dio -

 fanto, sá bio grego, o pai

da Álgebra.

Sua obra é niti da -

mente influenciada por   

Euclides e Diofanto e sua

in fluência foi consi de -

rável, inclusive nos pri -

mórdios da civilização

ocidental. 

O seu nome também

está ligado ao grande

movimento de restau -

ração técnica cul tural e

científica no que se re -

fere ao Renas cimento

Matemático, pois  Leo nar -

do de Pisa, mais conhe -

 cido por Fi bo nacci, que

viveu na Ar  gélia, onde as-

similou a cultura e apren-

deu a língua árabe, des -

taca em Liber Abaci (livro

de Ábaco), as vantagens

dos símbolos introduzi-

dos por Mohamed, hoje

de no minado Algarismo.

Este sábio merece ser

divulgado no mundo atu -

al, que se tem pri mado

pelo es que cimento dos

trabalhos e da vida dos

ilustres e insignes pen -

sadores do passado.

Reverenciar o pas-

sado é preservar a his- 

tória, é fazer cultura, é

criar uma memória.

*Esta pesquisa foi
feita na época em
que eu (Silmara)

fazia minha
graduação

(Licenciatura em
Matemática)  e fez

parte de uma
atividade da

disciplina Didática e
Prática de Ensino

ministrada pela
profa. Zaíra da Cunha
Melo Varizo em 1985 

Silmara E. de Castro
Carvalho e Zaíra da
Cunha Melo Varizo 
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LEMAT
O Laboratório de Edu -

cação Matemática do IME-

UFG nasceu do sonho de

suas idealizadoras que bus-

cavam, incessantemente,

romper com certos mitos

ligados ao ensino e à apren-

dizagem em Matemática.

Tarefa difícil visto que, até

os dias atuais, perduram as

idéias de que essa ciência

é para poucos, os escolhi-

dos, aqueles privilegiados

de mente que, com certeza,

já nasceram com o dom

para a mesma. Será?

Antes de querermos

classificar os alunos é fun-

damental a reflexão sobre

a forma como se tem en-

sinado Matemática para

eles, que oportunidades

eles tiveram de “brincar”

com números, que jogos

adquiriram na infância, que

estímulos receberam para

pensar alto – parti lhando

suas dúvidas e incertezas.

Raciocinar coerentemente

e logicamente é fundamen-

tal em qualquer área do

conhe cimento. E na Ma -

temática isso não é apenas

fundamental, é essencial.

Com relação ao profes-

sor de Matemática, ou tros

elementos são também exi -

gidos para que a formação

que sonhamos aconteça.

Dominar o conteúdo que

vai ensinar é condição sine
qua non, assim como o do -

mínio de metodologias

neces sárias para que ela

ocorra. A transposição

didática precisa deixar de

ser algo apenas refletido,

mas ser vivenciada por to-

dos aqueles envolvidos com

o ensino.

Neste contexto, o LE -

MAT agrega tarefas de suma

importância ao longo dos

seus quinze anos de exi s -

tência. 

Um dos objetivos prin-

cipais do laboratório é es-

tudar, investigar e pes quisar

formas para que o apren-

dizado em Mate mática seja

mais eficiente. Os projetos

ligados ao LEMAT estão di-

retamente vinculados a pro-

postas metodológicas, es-

tudos exploratórios e pes -

quisas relacionadas à forma -

ção do professor de Mate -

mática. Dentre eles po -

demos destacar: Projeto

Colméia, Projeto de Atua -

lização, Projeto de Asses-

soria, Projeto de Estágio

Voluntário e a Jornada de

Educação Matemática que

nasceu, praticamente, junto

com o laboratório.

Com vários materiais

didático-pedagógicos, ele

tem se firmado como um

espaço de aprendizado para

todos aqueles que buscam

conhecer e aplicar esses re-

cursos que vão desde o

ábaco, números coloridos,

tangrans, material dourado

etc. Estamos oferecendo,

constantemente, oficinas

com esse intuito.

Providos de sala de aula,

muitos professores do Ins -

tituto utilizam também desse

espaço para trabalharem

com os alu nos da Licen-

ciatura em Ma te mática.

Alunos estes que, como

toda a comunidade, são

sem pre bem-vindos e muito

bem recebidos pelos nossos

alunos estagiários.

Num dia normal de fun-

cionamento do laboratório,

você verá alguns alunos dis-

cutindo projetos, outros es-

tudando, outros auxiliando

alunos com dificuldade em

conteúdo específico, outros

buscando materiais para seu

Trabalho Final de Curso,

ou tros elaborando e tes-

tando materiais novos. 

O LEMAT é um sociali -

zador de saberes. Segundo

Varizo, fundadora do labo-

ratório, as pra teleiras das

universidades estão cheias

de monografias, disser-

tações de mestrado e teses

de dou torado, que cons -

tituem um grande esforço

inte lectual criativo e crítico

da comunidade acadêmica,

mas que nada representam

se ali permanecem adorme-

cidas. É preciso que as

palavras saiam desses docu -

mentos e ganhem vida, que

as idéias ali veiculadas sejam

concretizadas, criticadas,

aplau didas, sejam recria das.

O laboratório é ins -

trumento dessa socializa-

ção, por sua natureza, pois

esse saber é sua matéria

prima (cf. Varizo, 1997:45).

Para finalizar esta breve

apresentação do LEMAT,

queremos destacar, tam-

bém, outra função que ele

exerce de grande importân-

cia que é a de ser um elo

entre a universidade, o en-

sino básico e outras insti-

tuições de ensino superior.

Ao trabalhar com projetos

que envolvem professores

da rede pública, da univer-

sidade e alunos da licen-

ciatura, desenvolve-se um

trabalho cooperativo. Nele

os alunos têm uma opor-

tunidade ímpar de vivenciar

os problemas que aconte-

cem nas salas de aula, rever

teorias já estudadas e plane-

jar formas que sejam ade-

quadas ao contexto. Sabe-

mos que precisamos, nós

mesmos, ter vivência neste

campo, pois não basta do -

m i  nar teorias, é preciso

vivenciá-las e incorporá-las

no nosso dia-a-dia.

Quando a professora

Zaíra da Cunha Melo Vari-

zo sonhou com o LEMAT,

ela lançou idéias, sonhos,

projetos. Concretizando

este espaço, juntamente

com Silmara Epifânia de

Castro Carvalho, este labo -

ratório, que começou no

Departamento de Ma te -

mática do antigo Instituto

de Mate mática e Física I

(IMF-I), com uma única sala

e um acervo bem modesto,

hoje é um refe rencial para

o ensino e a aprendizagem

em Ma te mática. Convi-

damos você a visitar nosso

site (que ainda passa por

reformas) e esperamos que

se sinta à vontade para

entrar em contato co -

nosco sempre que desejar.

A equipe do LEMAT ficará

feliz em lhe ajudar, orientar,

indicar, partilhar idéias e

sonhos com você.

Maria Bethânia Sardeiro
dos Santos

Orientadora Maria Bethânia e bolsistas  PIBID  realizando atividade no LEMAT

ETNOMATEMÁTICA

PETMAT: NOVA FORMAÇÃO
Especialização em 
Educação Matemática

Da esquerda  para direita: (em cima) Ângela, Anna
Beatriz, Ana Paula, Gabriela Araújo, Manuella Heloísa,
Gabriela Camargo, Melissa, Cristiane, (em baixo) 
 O tutor do PETMAT José Pedro, Rafael, Vinícius, 
Humberto, Luis Adolfo, Luiz Fernando,  Nathan e Waldo

Foto: Gabriel Alessandro de Oliveira

No mês de novembro do ano passado, o PET-

MAT realizou um processo seletivo para o

preenchimento de vagas para bolsistas (em virtude

da conclusão de curso de quatro bolsistas)e seis

vagas para não bolsistas. Nesse processo assumiram

quatro bolsistas e três não bolsistas.

No momento, o PETMAT se encontra com

doze bolsistas e desenvolve suas principais  ações

por meio de seis projetos:

uVivenciando o Calculo no Curso de

Matemática;

u Re-vivenciando o Colmeia:

u Jornal Integrando: A Matemática e a Reali -

dade em Integração;

u IME vivenciando a Escola;

uA Escola vivenciando o IME;

u Oficinas e Seminários do PETMAT.

Foto: Luis Adolfo de Oliveira Cavalcante

Primeiramente, quero

dizer que foi com grande

prazer que aceitei o convite

para participar como autor

da primeira edição do Jor-

nal Integrando. Estou con-

victo de que este novo es-

paço irá constituir-se em

um importante meio de

divulgação científico-aca -

dêmico-cultural. Para be -

nizo os idealizadores pela

atitude signi ficativa de pro-

mover o conheci mento de

mo do, em um só tempo,

estimu lante e inovador.

A idéia central deste pe-

queno artigo é instigar você,

leitor, para uma aprox  i mação

ao universo da Etno-

matemática.Escre ver sobre

este campo de modo breve

é uma tarefa arriscada, visto

que as temáticas que o

compõem exigem domínio

teórico em uma gama de

saberes que são próprios

de di fere ntes vertentes, tais

como  a Antropologia, His -

tória, Sociologia, Ma te -

mática, etc.

Deste modo, optei por

fazer um tratamento que,

apesar de rápido, pretende

não ser superficial. Então,

vamos lá!

A etnomatemática vem

constituindo-se como um

campo de pes quisa que

oportuniza uma leitura de

distintos universos sócio-

culturais a partir das mani -

festações matemáticas lo-

calmente observadas. Par -

te-se delas para um mundo

maior, na expectativa de

torná-las contextuali zadas

e, assim, carregadas de si -

gnificado. Deste modo, a

Etnomatemática surge

como um movimento teó -

rico transformador que vai

além das manifestações

matemáticas  o bser   vadas

em contextos específicos.

Ao valo rizar prioritaria-

mente o contexto cultural

que as envolve, este campo

teórico coloca em evi dência

a valo rização das diferenças

e a relatividade cultural.

Com este perfil bre -

vemente delineado, a Etno -

matemática vem sen do

construída em um explíci -

to enfrentamento com a

certeza há tempos pre-

sente no meio científico

que diz ser a Mate mática

um conjunto de saberes

universais. A não aceitação

deste pilar, por sua vez,

permite visi tar novos mun-

dos, de modo aberto, sem

a inter fe rê n      cia de idéias

pré-con   ce bidas. Assim,

surge um claro fundamento

da Etno mate mática: o

 co nhe  ci mento é uma

cons  tru ção culturalmente

situada. Essa base é forte

o suficiente para desesta-

bilizar uma estrutura até

então equi librada junto à

idéia da existência de um

conhe     cimento único para

todo o plane ta. 

Com a diversidade só -

 cio-cultural pulsando por

todo o tempo junto aos

pensamentos etno ma te -

máticos, estes rapi da mente

passaram a atu ar em rea -

lidades distintas. No encon-

tro etnográfico com gru -

pos/ po vos di fe  ren ciados, um

fator essen cial foi então ob-

servado: diversas culturas
não possuem a Ma -
temática como uma cat-
egoria de co nhe cimento.

Este fato traz para o interior

da Etnomatemática ques -

tões de natureza bastante

distinta daquelas com as

quais os estudos ma te -

máticos re gu lar mente se

preocupam. Há, de fato, a

ascensão de uma nova área

que, apesar da impregna ção

inicial ocorrida, flui por novos

ares, por meio de um cons -

tante desvelamento históri-

co-cultural.

Fica aí a você, leitor, o

convite para aproximar-se

das diferentes  dimensões

que compõem as pesquisas

etnoma temá ticas. Deixo a

você a cer teza de que esta

aproximação certamente

irá cons tituir uma viagem

de grande prazer por uni-

versos plurais que nos

fazem crescer a cada ins -

tante. Seja, então, muitíssi-

mo bem-vindo a essa nova

experiência em prol da di-

versidade! 

No Instituto de Mate -

mática e Estatística (IME) da

Universidade Federal de

Goiás inicia-se no mês   de

junho de 2010 a especializa-

ção em Educação Matemá -

tica. O curso destina-se aos

licenciados em Matemática

e aos demais profissionais

que atuam no ensino da

Matemática.  O objetivo

principal do curso é permitir

um maior aprofundamento

da formação docente, asse-

gurando-lhe uma qualifi-

cação que ajude a captar a

dimensão de totalidade e de

movimento do processo de

ensino. Além de fornecer

conhecimentos teóricos so-

bre aprendizagem de mate -

mática, o que constitui  fator

relevante na melhoria da

qualidade da escola. As dez

disciplinas do curso buscam

contemplar as diversas áreas

de atuação e de pesquisa

dentro da educação mate -

má tica. A carga horária total

do curso é de  480 horas e

as aulas serão ministradas

em dois finais de semana al-

ternados por mês (sextas-

feiras das 14h às 22h e aos

sábados das 8h às 18h). 

Maiores informações
pelo fone: 3521-1208, na

página do IME
(http://www.ime.ufg.br)

ou pelo email: 
wcedro@mat.ufg.br.

Rogério Ferreira
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TESTE DE SANIDADE

PIADA

Três loucos vão fazer o exame mensal para ver se já podem receber alta. 

O médico pergunta ao primeiro deles: - Quanto é dois mais dois?

- 72 - res ponde ele.

O doutor balança a cabeça como quem diz: "Esse não tem mais jeito", e

virando-se para o segundo, repete a pergunta:- Quanto é dois mais dois?

- Terça-feira - responde o segundo.

Desanimado, o médico vira-se para o terceiro louco:- Quanto é dois mais

dois?- É quatro, doutor! - responde ele, com firmeza .- Parabéns, você acertou!

Como você chegou a essa conclusão?

- Foi fácil! Baseei-me nas respostas dos meus amigos: 72 menos terça-feira

dá 4!

Fonte: http://www.colegiocascavelense.com.br/piadas.htm 

JÁ PENSOU EM FICAR 
RICO COM A MATEMÁTICA?

Em agosto de 1900 o

matemático alemão David

Hilbert, durante uma con-

ferência em Paris, anunciou

23 problemas os quais ele

julgava os mais significativos

dentre todos ainda não re-

solvidos da ma temática. Os

“Problemas de Hilbert” aju-

daram no desenvolvimento

da mate mática. Porém, alguns

pro blemas apresentaram-se

mais fáceis que Hilbert es-

perava.

Em 2000, todos os pro -

blemas de Hilbert, exceto

um, haviam sido soluciona-

dos. Então o Clay Mathe-

matics Institute (CMI) achou

que era a hora de recriar a

história. Em maio deste ano,

Landom Clay, presidente do

CMI, anunciou que pagaria

sete milhões de dólares –

sendo um milhão para cada

problema – para aqueles que

solucionassem qualquer um

dos “Proble mas do Milênio”.

Problemas estes selecionados

por um Comitê Cientifico,

formado por renomados

matemáticos, que os esco -

lheram dentre todos os pro -

blemas não resolvidos da

matemática, por serem consi -

derados os mais difíceis e

de maior importância para

a ciência.

Aqui tentaremos des crevê-

los de uma maneira não for-

mal, para que todos os leitores

possam compreender a im-

portância do pro blema, pois

até mesmo seus enunciados

são des critos de uma forma

complexa.

Os Problemas do

Milênio:
u Primeiro problema:

A Hipótese de Riemann
Dentre todos os “Pro -

blemas de Hilbert” este é o

único que ainda não foi solu-

cionado.

Este problema foi formu-

lado pelo alemão Bernhard

Riemann em 1859, a partir

de uma conhecida função

por ele criada, a Função z

(zeta) de Riemann.

A solução deste proble -

ma ajudaria a responder uma

das maiores e mais antigas

questões da mate mática:

Qual é, se é que existe, o

padrão de distribuição dos

números primos no conjunto

dos nú meros naturais?

u Segundo problema:

Teoria de Yang-Mills e a
Hipótese da Lacuna da
Massa

Assim como outras

questões dentro da mate -

mática, as equações de Yang-

Mills foram impulsi o nadas

pela física, nesse caso pela

física quântica. Estas questões

foram formuladas por Cheg-

Ning Yang e Robert Mills

para caracterizar forças da

natureza diferentes da gravi-

dade e apesar de observados

em laboratório, não foram

verificados matema tica men -

te. A resolução deste proble -

ma ajudaria os físicos a ex-

plicarem a se guinte pergunta:

“Por que os elétrons têm

massa?”

u Terceiro problema:

P versus NP
Dentre todos os Pro ble -

mas do Milênio, este é o

único que está ligado à com-

putação.

A ciência da computação

divide suas tarefas computa-

cionais em dois grupos: tare-

fas do tipo P (polinomiais),

aquelas que podem ser solu-

cionadas em uma maquina;

e do tipo E (exponenciais),

aquelas que ainda não po-

dem. Porém, a grande maioria

destas tarefas classifica-se

em uma terceira categoria,

NP (não-polinomiais), que

aparentemente seria um

meio termo. Mas a grande

questão é: NP seria uma

versão disfarçada de P? Ou

seja, será que existe uma

transformação de P em NP?

A grande maioria dos espe-

cialistas acredita que elas

são categorias distintas.

Porém, após mais de trinta

anos de estudos em com-

putação, ninguém conseguiu

provar se elas são distintas

e nem que elas são as mes-

mas.

u Quarto problema:

As equações de Navier-
Stokes

Assim como o segundo

problema, foi impulsionado

por outra ciência distinta da

matemática, neste caso, en-

genharia.  Equações – Di -

ferencias Parciais – de Navier-

Stokes descrevem o movi-

mento de fluidos e gases,

tais como a água ao redor

do barco ou o ar em torno

da asa de uma aeronave. Ape-

sar de parecer muito com

outras Equações Diferencias

Parcias (EDP’s)  estudadas, estas

equações não as des crevem.

Na verdade, não exi s   tem nem

pistas de equações que for-

mulem tais movimentos e

nem se realmente elas exis-

tem. 

Apesar de não contarem

tais formulas a engenharia

naval e aeronáutica conti -

nuam evoluindo, utilizando

de fórmulas construídas por

computador para casos par-

ticulares, de forma aproxi-

mada.

u Quinto problema: A
conjectura de Poincaré

Este problema foi le va n     -

tado pelo matemático Henri

Poincaré há aproximada-

mente um século é aparente-

mente simples, pois inicia-

se pela seguinte pergunta:

“Como você pode distinguir

uma maça de uma rosquin-

ha?”. Mas, aparentemente,

essa não é uma pergunta

mate mática e por ser tão

simples não merecia valer

um mi lhão de dólares.

Porém, Poincaré queria uma

res posta matemática que

pudesse ser generalizada

para situa ções quaisquer.

Dentre todos os Pro -

blemas este é o único solu-

cionado no ano de 2002,

pelo russo  Gregory Perel-

man, de 40 anos. Porém, o

russo não foi receber o seu

prêmio e a Medalha Field

(veja comentário abaixo),

que recebera pela solução.

Os motivos da recusa de

Perelman nunca foram es-

clarecidos, embora a impren-

sa tenha afirmado que ele

estava chateado por não ter

sido reeleito membro do

Instituto Matemático Steklov,

de São Petersburgo.

u Sexto problema:

A Conjectura de
Brich e Swinnerton-Dyer

Desde a Grécia antiga,

matemáticos tentam encon-

trar todas as soluções in-

teiras para a equação

Xn+Yn=Zn. Para o caso es-

pecial n=2, Euclides encon-

trou a solução completa, ou

seja, uma fórmula que produz

todas as soluções. Porém,

para n maior que 2, Andrew

Wiles provou que a equação

não tem solução inteira não

nula, conhecido como Último

Teorema de Fermat. Para

equações mais complicadas

fica muito difícil  saber se

existem soluções ou como

são elas. Para isso, a Con-

jectura de Brich e Swiiner-

ton-Dyer fornece possíveis

so luções para alguns casos.

u Sétimo problema:

Conjectura de Hodge.
A conjectura de Hodge

parte de  uma questão bá -

sica como objetos mate -

máticos complicados podem

ser construídos a par tir de

outros mais simples. Segundo

a conjectura de Hodge, uma

classe importante de objetos

co nhecidos como variedades

prospectivas algébricas, são

na verdade uma combinação

de partes geométricas,

chamadas de ciclos algébri-

cos. Talvez seja com   plicado

compreender do que se tra-

ta realmente esta conjectura.

Por esse motivo, esse é

conside rado dentre todos

os Sete Problemas o mais

com pli cado para a com-

preensão de leigos.

Além destes problemas,

existem outros prêmios para

aqueles que se destacam na

matemática, dentre eles desta-

ca-se a Medalha Field – en-

tregue a cada 4 anos à jovens

matemáticos. Prêmio este

conside rado o Nobel da

Mate mática.

O verdadeiro motivo de

não existir um Nobel para

a matemática é des  co nhecido,

porém existem várias

especu lações. A mais conhe -

cida é que Nobel teria se

declarado para uma amante

sua para que ela fosse sua

esposa e ela havia recusado

(ou o traído), por causa do

mate mático sueco Gösta

Mittag-Leffler. Outro supos-

to motivo, talvez o mais

válido, seja o simples fato

de ele não dar muita im-

portância à Matemática e

de esta não ser considera -

da uma ciência prática da

qual a humanidade pu desse

se bene ficiar (o principal

motivo da criação da Fun-

dação Nobel).

Apesar de haverem vá -

rios prêmios ligados à ma -

temática é importante res -

saltar que eles não devem

ser a motivação para estu -

dá-la.  A escolha por estudar

tal ciência deve ser feita,

simplesmente, pela aptidão,

pois em alguns casos, o in-

dividuo pode possuir uma

facilidade em trabalhar com

assuntos matemáticos, mas,

não sente prazer em estudar

tal área de conheci mento,

também há pessoas que

gostam de estudar ma te -

mática, mas, não conse guem

assimilar de maneira eficáz

os conhecimentos e apre-

sentam alguma dificuldade

em expressar o ra ciocinio

lógico-matemático. Outro

fato importante, é conside -

rar  o mercado de trabalho,

não necessariamente pelo

salário, e sim pela capaci-

tação adquirida. E a quanti-

dade de prêmios deve servir

como um estímulo a mais.

Para saber mais: 
DEVLIN, Keith J. Os

Problemas do milênio:
sete grandes enigmas

matemáticos do nosso
tempo - Rio de Janeiro:

Record, 2004
http://www.ifgoias.edu.br/

matematica/index.php/
medalha-fields
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