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ENTREVISTA
Veja a importância de 
projetos de formação 
continuada de profes-
sores. 
Nessa entrevista, a professora do Colégio Estadual Waldemar 
Mundim, Izabel Custódio, fala um pouco de sua caminhada jun-
tamente com o projeto Revivenciando o Colmeia. pág.7w 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR QUE ENSINA A MA-
TEMÁTICA   NA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

w pág.2
u ENCONTROS PETMAT

Em 2011, o PETMAT propiciou aos seus bolsistas, não-bolsistas e tutor uma grande 
contribuição no âmbito da formação, proporcionando momentos em que os integrantes 
do grupo pudessem trocar conhecimentos com pessoas de diversas áreas, contribuindo 
também na execução dos projetos propostos pelo mesmo, uma vez que, durante estes 
eventos o grupo pode analisar a forma como os estes projetos vem sendo realizados.

w pág.5

III ENAPETMAT
Evento realizado        
em Florianópolis 
movimentou a 
UFSC.              

“HUMANAMENTE”
Como o pensamento 
humano interferiu 
nas concepções so-
bre o infinito?5w w 5

ROGÉRIO FERREIRA

A LICENCIATURA 
INTERCULTURAL IN-
DÍGENA DA UFGw 3

MATEMÁTICA  NA 
TEORIA DA INFOR-
MAÇÃO 

Professor traça um parale-
lo histórico das teorias de 
Shanon.

XXV SEMANA DO 
IME 

As Professoras Rosângela e 
Marta Cristina fazem um ba-
lanço do evento promovido 
IME/UFG.

w 3

PETMAT_UFG

NOS SIGA PELO
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facebook.com/PETMAT.UFG

“Pesquisas na área de Educação Matemática têm apontado que ter o domínio do conteúdo é importante, mas não é condição 
suficiente para o professor desempenhar bem suas funções. Vários estudos mostraram que tentar estabelecer uma relação 
direta entre o conhecimento do conteúdo matemático do professor e a aprendizagem do aluno é, no mínimo, um engano.”

w 
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Grupo teve a possibilidade de participar de vários congressos nacionais, internacio-
nais, regionais e locais.
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      Querido leitor, o que você espera 
de um Jornal que tem como tema 
a  matemática e  é elaborado por 
graduandos em matemática? Nú-
meros? Jogos de raciocínio lógico? 
Notícias sobre teorias “inovadoras” 
no “fantástico” mundo matemático? 
   Essa disciplina é considerada  por 
muitos, “um bicho de sete cabe-
ças”, motivo de inquietação  para os 
alunos da Educação Básica. Você 
conhece alguém que não gosta de 
matemática? A resposta para essa 
pergunta é tão óbvia quanto “dois e 
dois são quatro”, com certeza sim. 
   Agora imagina um curso de 
graduação em matemática, você 
sabe o que acontece nesse cur-
so? Para os leigos, talvez, venha 
na cabeça um castelo mal as-
sombrado, com professores por-
tando livros empoeirados cheios 
de rígidas intenções. Por incrí-
vel que pareça não é bem assim! 

    O curso de matemática do Ins-
tituto de Matemática e Estatística 
(IME) da UFG se  divide em duas 
habilitações, licenciatura e ba-
charelado. Você sabe a diferença 
entre elas? A licenciatura possui 
disciplinas específicas do conhe-
cimento matemático e disciplinas 
pedagógicas que são essenciais 
para a formação do professor. E 
no curso de bacharelado os alu-
nos estudam as disciplinas es-
pecíficas, aprofundando assim o 
estudo matemático. São muitos 
estudos, pesquisas e projetos re-
alizados pelos alunos, orientados 
pelos professores do IME/UFG. A 
finalidade desses projetos é aten-
der a comunidade direta ou indire-
tamente, porém, muitas vezes por 
falta de incentivo ou motivos ad-
versos a vontade destes pesqui-
sadores, os resultados dos proje-
tos não chegam ao conhecimento 
da comunidade não acadêmica.
É com esta preocupação, de va-
lorizar o conhecimento produzido 
por estas pessoas, que o Jornal 
Integrando se empenha e vence 
desafios para levar à comunida-
de o que a universidade está pro-
duzindo no âmbito da Matemá-
tica e da Educação Matemática. 
   Dentro do IME, a primeira edi-
ção do Jornal  Integrando mos-
trou ter um papel importante de 
levar aos alunos da graduação 

em Matemática notícias sobre 
congressos, publicações, even-
tos, entretenimento, curiosida-
des, os projetos criados e tam-
bém uma interessante entrevista 
com  o professor Romildo do IME.     
    O PETMAT comemorou no 
dia 1° de setembro de 2011 o 
seu quarto aniversário. Carrega-
do de significados, esses quatro 
anos representam muito traba-
lho em prol de uma formação di-
ferenciada aos alunos envolvi-
dos com os projetos propostos. 
       O Jornal Integrando apresentou 
uma excelente aceitação no meio 
acadêmico. A abrangência desse 
veículo de informação surpreendeu 
até mesmo seus criadores, pois a 
primeira edição do jornal foi envia-
da a todos os grupos PETMAT do 
Brasil e foram distribuídos também 
em congressos importantes como 
o  X Encontro Nacional de Educa-
ção Matemática em Salvador-BA 
(X ENEM, 2010), o  V Congresso 
Internacional de Ensino em Mate-
mática sediado em Canoas -RS (V 
CIEM, 2010),  o Encontro Goiano 
de Educação Matemática em Ipo-
rá-GO (III EnGEM, 2011) e por úl-
timo a XIII Conferência Interame-
ricana de Educaçãp Matemática 
(XIII CIAEM, 2011) em Recife-PE. 
É o PETMAT-UFG para o MUNDO! 
    Nesta perspectiva, e acreditando 

no sucesso, seguimos com a se-
gunda edição do Jornal Integrando. 
  Cada edição é resultado do es-
forço, suor e dedicação dos inte-
grantes do PETMAT-UFG. De-
safios como recursos financeiros 
limitados, inexperiência no cam-
po de edição das notícias dentre 
vários outros nos empenharam 
a buscar soluções, nos ensinan-
do assim inúmeras maneiras de 
como “não se fazer um jornal”. 
Afinal errar, que seja o mais sin-
gelo ou mais grave dos erros, é 
fundamental para o amadureci-
mento e desenvolvimento pessoal. 
   Todo este esforço empregado é 
direcionado a você leitor, para que 
consiga visualizar, por meio de 
notícias impressas, um pedacinho 
do universo da matemática. Desta 
forma, o leitor que não pertence 
ao mundo acadêmico poderá tal-
vez desconstruir aquele “castelo 
mal assombrado” de seu imaginá-
rio e os alunos do IME e de todas 
as instituições de matemática do 
Brasil poderão conhecer melhor 
o que se passa nos bastidores 
da graduação em matemática. 
    É o PETMAT aproximando a 
UFG das universidades brasileiras.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR QUE ENSINA A MATEMÁTICA 
NA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Wellington Lima Cedro

  Atualmente muito tem se dis-
cutido a respeito de que conheci-
mentos são necessários ao pro-
fessor que ensina Matemática. As 
pesquisas na área de Educação 
Matemática têm apontado que ter 
o domínio do conteúdo é importan-
te, mas não é condição suficien-
te para o professor desempenhar 
bem suas funções. Vários estudos 
mostraram que tentar estabelecer 
uma relação direta entre o conhe-
cimento do conteúdo matemático 
do professor e a aprendizagem do 
aluno é, no mínimo, um engano. 
   Os programas atuais de forma-
ção inicial de professores vêm 
buscando desenvolver essa nova 
perspectiva de ensino que leva em 
conta, principalmente os aspectos 

subjetivos inerentes a este proces-
so. Este novo paradigma distingue 
três categorias para o conhecimen-
to do professor: conhecimento do 
conteúdo, conhecimento didático 
e conhecimento curricular. Des-
te modo, exige-se do professor de 
matemática não somente o domí-
nio do conteúdo a ser ensinado, 
mas a compreensão da forma como 
esses conteúdos serão trabalha-
dos durante o processo de ensino.
    Nessa perspectiva, é extrema-
mente necessário que os conheci-
mentos sejam atualizados, dando 
continuidade a formação do profes-
sor, aprofundando os conhecimen-
tos adquiridos, mas, principalmente, 
suprindo a lacuna com relação aos 
conhecimentos filosóficos, histó-

ricos, psicológicos e pedagógicos 
relativos à Educação Matemática.
    É por acreditar na importância da 
formação permanente do professor 
e por considerá-la um dos pilares da 
escola e, por extensão, de uma edu-
cação de qualidade, que o grupo de 
professores da área de Educação 
Matemática, que compõem a equi-
pe do Laboratório de Educação Ma-
temática do Instituto de Matemática 
e Estatística da Universidade Fe-
deral de Goiás (LEMAT/IME/UFG), 
sente-se instigada e, mais que isso, 
responsável por estabelecer um 
espaço no âmbito acadêmico que 
abarque reflexões neste campo. 
      Atendendo a esta demanda sur-
ge em 2010 o curso de Especiali-
zação em Educação Matemática 

(maiores informações no sítio http://
www.ime.ufg.br) com o objetivo 
central de aprofundar os estudos 
acerca do trabalho docente, as suas 
demandas e potencialidades, bem 
como promover um diálogo entre 
o exercício da docência, as ques-
tões teórico-práticas da atividade 
pedagógica e as especificidades 
do ensinar e aprender Matemática.
     Para além da finalidade de con-
ferir um título de pós-graduação 
(Lato Sensu) ao profissional da 
docência em Matemática, espera-
se que essa especialização cola-
bore para a formação e atuação do 
professor de Matemática, ou seja, 
que consubstancie a reflexão e o 
exercício de sua atividade docente.
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CLUBE DE MATEMÁTICA: UM PROJETO DE ESTÁGIO PARA A LICENCIATURA EM 
MATEMÁTICA Wellington Lima Cedro

    Sabemos que aprendizagem 
escolar orienta e estimula os pro-
cessos internos de desenvolvi-
mento, porém, não é qualquer tipo 
de escolarização que possibilita às 
crianças o desenvolvimento dos 
processos mentais. Em outras pa-
lavras, nem sempre a escola ajuda 
a pensar melhor. Nesta perspecti-
va, surge uma demanda prioritária, 
para aqueles que discordam da 
forma como a escola se organiza: 
a construção coletiva de espaços 
efetivos de inovação na prática 
educativa que cada um desen-
volve na sua própria instituição.
    Reconhecendo as limitações da 
escolarização na formação inte-
gral da criança, e tendo a insatis-
fação com a forma de organização 
da aprendizagem escolar como 
motivo, foi criado o projeto Clube 
de Matemática, que vêm ao en-
contro da demanda pela criação 
de espaços efetivos de inovação 
ou utilizando os nossos termos, 
de espaços de aprendizagem.
     Criado em 2009, no Instituto de 
Matemática e Estatística da UFG, 
o Clube de Matemática é um pro-
jeto de estágio desenvolvido pelos 
alunos do curso de licenciatura em 
matemática e que envolve os estu-
dantes do ensino fundamental e os 
professores que ensinam matemá-
tica na rede pública. A finalidade do 

Clube de Matemática é permitir aos 
sujeitos envolvidos nas atividades 
a compreensão do processo de en-
sino e aprendizagem dos conheci-
mentos matemáticos por meio de 
atividades de ensino caracteriza-
das pela ludicidade. Deste modo, 
o Clube de Matemática é um espa-
ço de aprendizagem tanto para os 
estagiários como para os alunos.            
    Por meio do desenvolvimento de 
atividades orientadoras de ensino, 
que são as atividades de ensino 
que respeitam os diferentes níveis 
dos indivíduos e que definem um 
objetivo como problema coletivo, 
os estagiários têm a oportunidade 
de vivenciar as ações relaciona-
das à atividade de um professor, 
enquanto que as crianças podem 
aprender os conceitos matemá-
ticos de uma forma significativa.
      O Clube de Matemática do 
IME/UFG tem sua origem rela-
cionada ao trabalho desenvolvido 
no projeto homônimo desenvol-
vido, desde 1999, na  Faculda-
de  de Educação da USP  e co-
ordenado  pelo professor  Dr. 
Manoel Oriosvaldo  de Moura.
     As atividades do Clube de Mate-
mática do IME/UFG iniciaram-se no 
ano passado envolvendo um gru-
po de seis estagiários (Ana Caroli-
ne B. Oliveira; Anathie C. Martins; 
Claudiane F. Correa; Daniele M. 
Santos; Douglas A. da Silva e Luiz 
Otavio F. Dionizio) e 30 estudantes 

do sexto ano do Ensino Funda-
mental da escola estadual Prof. 
Genesco F. Bretas, localizada 
no Recanto do Bosque, Goiânia. 
     Durante todo o ano letivo de 
2009, os estagiários desenvolve-
ram um conjunto de atividades 
abordando o ensino da geome-
tria e das grandezas e medidas.  
   A dinâmica organizacional do 
Clube pressupõe a realização 
das seguintes ações: realização 
de reuniões entre os estagiá-
rios e o coordenador do proje-
to (prof. Dr. Wellington Cedro); 
a pesquisa em fontes teóricas 
que forneçam o embasamento 
necessário para a organização 
das atividades; o planejamento 

de atividades e organização do 
cronograma; o desenvolvimento 
das atividades junto aos alunos 
da educação básica e, por fim 
a realização de reuniões para a 
discussão do desenvolvimento 
das atividades, objetivando a re-
flexão sobre as ações e desen-
volvimento da prática individual. 
      No ano de 2010 continuamos 
o desenvolvimento do projeto na 
escola Genesco Bretas. As ativi-
dades de ensino que enfocam os 
números e as suas origens estão 
sendo realizadas pela estagiária 
Amanda G. Ribeiro. Se você se 
interessou pelo Clube de Mate-
mática e gostaria de participar ou 
de desenvolvê-lo na sua institui-
ção, entre em contato conosco.

Albúm Prof° Welllington

A MATEMÁTICA NA TEORIA DA INFORMAÇÃO Maria Aparecida de Faria
Mário José de Souza

  Segundo o professor Ge-
raldo S. S. Ávila em uma pales-
tra:” a essência da Matemática 
está nas ideias que impulsionam 
a criatividade de suas teorias.”
       Isto nos a leva refletir sobre o 
papel da Matemática em várias ou-
tras áreas do conhecimento. Nes-
te texto, o papel da Matemática na 
Teoria da Informação será o foco.
      Claude Elwood Shannon o “Pai 
da Teoria da Informação” nasceu 
nos EUA em 1916. Formou-se em 
Matemática e Engenharia Elétri-
ca na Universidade de Michigan, 
e fez seu mestrado e doutora-
do no Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Trabalhou a 
maior parte de sua vida nos La-
boratórios Bell e, após uma rapi-
díssima vida de professor, apo-
sentou-se com cerca de 50 anos.
     Em 1930 o professor Bush do 
MIT desenvolveu um analisador 
diferencial  para suprir as neces-
sidades de cálculos militares em 
balística. E como todo computador 
analógico, resolvia um único tipo 
de problema, no caso: equações 
diferenciais. No entanto, tinha 
duas inovações que mais tarde fo-
ram decisivas para a invenção dos 

computadores  eletrônicos digitais 
: usava componentes eletrônicos e 
tinha certa capacidade de progra-
mação ( era capaz de resolver qual-
quer equação diferencial dada des-
de que suas componentes fossem 
reconfiguradas em função dessa). 
 Naquele tempo Shannon tra-
balhava como assistente de Bush 
e  esse sugeriu-lhe que tentasse 
fazer um estudo matemático pro-
curando descobrir o princípio que 
possibilitava o funcionamento da 
máquina construída empiricamen-
te. Shannon dedicando-se ao pro-
blema, descobriu que os circuítos 
baseados em relés tinham seus 
estados de ON ou OFF (isto é, de 
ligado e desligado) regidos pelas 
leis da  Álgebra de Boole . Mais do 
que isso, fazendo as associações: 
ON – verdadeiro – 1 e OFF – fal-
so – 0, foi capaz de mostrar como 
construir circuítos baseados em re-
lés e capazes de realizar cada uma 
das quatro operações aritméticas.
Atualmente, poucas pessoas per-
cebem o quanto estava enraizado  
o sistema de numeração decimal 
na mente dos engenheiros da 
época. Shannon, além de provar 
a possibilidade de se construir um 

computador totalmente eletrôni-
co, foi o primeiro a concluir que os 
respectivos circuítos ficavam mui-
to mais simples (e mais baratos) 
com o abandono do sistema deci-
mal em favor do sistema binário.
     Após a Segunda Guerra, as tec-
nologias de transferência de infor-
mação multiplicaram-se. Contudo, 
não havia uma teoria que fosse 
capaz de quantificar a quantidade 
de informação que precisava ser 
transportada [1]. Os engenheiros 
de então achavam que seria ape-
nas uma questão de progresso 
tecnológico se conseguir transmitir 
mensagens telegráficas com maior 
velocidade do que se podia fazer 
na época. Shannon [3] (em 1948) 
criou uma teoria, hoje fundamental 
no trabalho cotidiano em Engenha-
ria de Comunicações e chamada 
Teoria da Informação, que mostrou 
que cada canal de comunicações 
(seja ele um fio telegráfico, fio te-
lefônico, cabo axial, etc) tem uma 
velocidade limite característica.
Por exemplo, cada linha telefô-
nica permite transmitir dados até 
uma certa velocidade de trans-
missão. Se precisarmos usar uma 
velocidade maior teremos de usar 

um canal de maior velocidade li-
mite, por exemplo um cabo de fi-
bras ópticas. Se insistirmos em 
usar a linha telefônica em veloci-
dades maiores do que seu limite 
teremos uma transmissão cada 
vez mais poluída por erros. Hoje, 
esse fenômeno é até facilmente 
constatável por qualquer um que 
use seu microcomputador e mo-
dem para fins de comunicação.
   A Teoria de Informação que 
Shannon construiu, contudo, trans-
cende em muito as aplicações em 
comunicações. Shannon mostrou 
que aos elementos básicos do tra-
balho científico, massa e energia, 
precisamos acrescentar um ter-
ceiro: a informação. Mais do que 
isso, usando a Teoria das Proba-
bilidades, Shannon mostrou como 
medir a quantidade de informação.
Desse modo, as ideias matemá-
ticas de Shannon associadas a 
um problema prático resultaram 
em significativos benefícios para 
a humanidade, como por exem-
plo, a qualidade na transmissão 
de informações através de um 
canal de comunicação. Portan-
to, a frase do professor Ávila 
supracitada se confirma plena-
mente no trabalho de Shannon.
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A LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA DA UFG

ROGÉRIO FERREIRA

    Uma conscientização con-
vergente relativa às causas so-
ciais brasileiras e, em particular, 
às causas indígenas, tem fica-
do cada dia mais evidenciada 
– e tem sido eticamente exigi-
da – por meio de preocupa-
ções nacionais e internacionais 
de ordem político-educacional 
acerca das marginalizações a 
que foram submetidos os povos 
indígenas por todo o mundo. 
      Neste contexto, a emancipa-
ção dos povos indígenas, como 
povos colonizados, é uma dis-
cussão cada vez mais freqüen-
te em muitas partes 
do mundo. Aliado a 
isto, está também, 
em franco desenvol-
vimento, a discus-
são dessa emanci-
pação no âmbito da 
educação – abrindo 
espaço para um sis-
tema educacional 
escolar que possa 
ir ao encontro das 
particularidades cul-
turais de cada grupo 
étnico, situados em 
um mundo tecnológico moder-
no. Um dos enfoques tem sido 
o desenvolvimento das institui-
ções educacionais – a escola 
da e na aldeia – cada vez mais 
nas mãos dos próprios indí-
genas, sob a orientação/lide-
rança de cada um dos povos.
  A Universidade Federal de 
Goiás (UFG), por meio do Cur-
so de Licenciatura Intercultural 
oferecido aos povos indígenas 

da região Araguaia-Tocantins, 
mostra-se engajada nesse pro-
cesso e tem promovido reflexões, 
bem como iniciado ações, que 
buscam fazer do universo indíge-
na não algo fantasioso e distan-
te, mas algo continuamente pre-
sente no âmbito das tomadas de 
decisão que ocorrem na gestão 
universitária, seja no que tange 
ao ensino, pesquisa ou extensão. 
       Os eixos de sustentação da 
referida licenciatura propostos 
em seu Projeto Político Pedagó-
gico são a Diversidade e a Sus-

tentabilidade. O 
objetivo geral 
do curso é for-
mar professo-
res indígenas 
para lecionar 
nas Escolas do 
Ensino Funda-
mental e Médio  
das aldeias, 
com vistas a 
atender às atu-
ais demandas 
das comunida-
des indígenas. 
As matrizes 

de Formação Básica do profes-
sor indígena e as de Formação 
Específica são compostas de 
temas referenciais, áreas de co-
nhecimento e temas contextuais. 
A formação básica do professor 
tem duração de dois anos e a es-
pecífica de três anos, resultando 
em um tempo total de cinco anos 
para a finalização do curso. A for-
mação específica possui as se-
guintes áreas de concentração: 

Ciências da Linguagem, Ciências da Na-
tureza e Ciências da Cultura. Vale res-
saltar que no final de 2011 será 
formada a primeira turma, cujos 
alunos ingressaram em 2007. 
Outro ponto que merece desta-
que é a realização de vestibula-
res anuais, o que veio concreti-
zar a sustentabilidade do curso, 
conquista obtida por meio do 
Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI) 
efetivado pelo Governo Federal.
     A transdisciplinaridade e a in-
terculturalidade constituem impor-
tantes princípios da Licenciatura 
Intercultural. Em meio a esses 
princípios, o currículo do Curso 
está fundamentado em uma po-
lítica de valorização cultural; na 
busca de articulações entre teo-
ria e prática que facilitem a inte-
gração, em diferentes 
espaços e projetos, de 
atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
na valorização e pro-
moção da pesquisa em 
ensino e em desenvol-
vimento de projetos 
alternativos de me-
lhoria de vida para as 
comunidades.   Assim 
concebido, o currículo 
ressalta, de modo críti-
co, seu caráter político 
e histórico, bem como entende 
a instituição escola não apenas 
como um lugar onde se realiza a 
(re)construção do conhecimento, 

mas, para além disso, como um 
lugar onde se reflete criticamen-
te acerca de implicações sociais, 
políticas e econômicas referentes 
à realidade de cada povo.   
         No que tange à dinâmica de 
funcionamento do Curso, fazem 
parte do currículo aulas presen-
ciais na UFG (janeiro/fevereiro e 
julho/agosto), em Terras Indíge-
nas e nos Pólos – localizados em 

regiões próxi-
mas às áre-
as indígenas 
– (abril/maio 
e outubro/
n o v e m b r o ) .
Fica aqui, por 
meio desse 
breve artigo, 
o convite a 
você, leitor, 
para aproxi-
mar-se das 
a t i v i d a d e s 

desenvolvidas 
pela Licenciatura Intercultural da 
UFG. Os alunos indígenas lhe 
receberão com carinho e satisfa-
ção. Certamente, será uma expe-

III ENAPETMAT - Florianópolis/SC

    Você já escutou muito sobre o 
PET Matemática da UFG, mas 
talvez nunca tenha ouvido falar 
em outros PETMAT. Eles já so-
mam vários grupos espalhados 
pelas cinco regiões do país. O 
mais antigo deles é o PETMAT 
da UNESP de São José do Rio 

Preto, criado em maio de 1988. 
Mas não é dele que irei falar.
    Desde 2009, vem acontecen-
do anualmente o ENAPETMAT, 
Encontro Nacional dos Grupos 
PET de Matemática, e em 2011 
ele aconteceu em Florianópo-
lis, organizado pelo PET Mate-

mática da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, UFSC.
    O PET Matemática da fede-
ral de Santa Catarina foi criado 
em novembro de 1991, com o 
intuito de melhorar a qualifica-
ção profissional para o ensino 
de Matemática. Hoje conta com 
12 bolsistas, sendo eles tanto 
da habilitação em Licenciatura 
como Bacharelado. Além dos 
bolsistas do programa, temos o 
auxílio de oito bolsistas de pro-
gramas de extensão e perma-
nência da própria universidade 
para a realização da Olimpíada 
Regional de Matemática de San-
ta Catarina (ORM), projeto este 
idealizado pelo PET e mantido 
pelo mesmo e um estagiário que 
também auxilia na Olimpíada.

     Além da ORM, o grupo tem 
projetos como: cursinho de Ma-
temática para alunos de tercei-
ro ano do Ensino Médio, treina-
mentos e vídeo treinamentos 
para as provas da olimpíada, 
feira estudantil, encontro de 
professores, palestras ministra-
das por bolsistas do programa 
ou pelos professores do depar-
tamento, entre tantos outros.
     Os projetos acima mencio-
nados tiveram visibilidade na 
terceira edicão do ENAPET-
MAT nos dias 12, 13 e 14 de 
novembro  de 2011, bem como, 
os bolsistas, tutor e toda a es-
trutura do PET e, nosso gru-
po teve o prazer de mostrar, 
não só nosso trabalho, mas 
o encanto da Ilha da Magia. 

José Luis Rosas Pinho
Maria Cláudia Schmitt Araujo
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Participantes do III ENAPETMAT na UFSC
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Grupo PETMAT da UFSC sediou o evento nesse ano e compartilham a experiência
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O Evento é realizado há vários anos, e 
visa criar uma atmosfera científica entre 
docentes e discentes. Este ano, a XXV 
SEMANA DO IME/UFG ocorreu nos dias 
12 a 16 de setembro e as atividades fo-
ram desenvolvidas nas instalações do 
Instituto de Matemática e Estatística – 
IME da Universidade Federal de Goiás. 
   O evento propôs acelerar o desen-
volvimento da matemática e estatística 
na região Centro-Oeste, promover in-
tercâmbio científico entre professores/
pesquisadores brasileiros e estimular a 
formação de novos pesquisadores, haja 
vista, que o evento promove aos alunos 
de graduação e pós-graduação um con-
tato com professores/pesquisadores em 
diversas áreas da matemática e estatísti-
ca. A XXV SEMANA DO IME/UFG, também 
prestou uma homenagem ao professor 
Ronaldo Alves Garcia pela ocasião dos 
seus 50 anos. O professor Ronaldo vem 
contribuindo significativamente para o 
desenvolvimento da matemática na re-
gião Centro-Oeste, além de contribuir 
para a interação entre Geometria Diferen-
cial e Equações Diferenciais Ordinárias. 
   Os temas abordados durante a semana 
foram desenvolvidos através de confe-
rências, mini-cursos, apresentação oral 
de alunos de iniciação científica, além de 
sessão de pôsteres. O evento contou com 
a participação de professores/pesquisa-
dores de diversas instituições de ensino 
superior brasileiras, a saber, UnB, UFMG, 
UFU, UFF, UFRJ, UNICAMP entre outras.

XXV SEMANA DO IME/UFG
Marta Cristina Colozza Bianchi

Rosângela Maria da Silva

Encontros do PETMAT

    
   
   O grupo iniciou o ano “a todo 
gás”, participando da organização 
do III Encontro Goiano de Educa-
ção Matemática (EnGEM) , organi-
zado pela Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática – Regional 
Goiás (SBEM-GO) realizado no 
Polo-Universitário da UEG (Uni-
versidade Estadual de Goiás) na 
cidade Iporá nos dias 12, 13 e 14 
de maio. Além da organização do 
evento o grupo PETMAT participou, 
também, apresentando trabalhos 
frutos de ações de pesquisa, ensi-
no e extensão por este realizados.
  Voltando da cidade de Iporá, 
alguns bolsistas do 

grupo embarcaram 
em uma nova viagem 
rumo à capital do es-
tado do Tocantins, 
Palmas, para partici-
par IX Encontro dos 
Grupos PET das Re-
giões Centro-Oeste 
e Norte (ECONPET), 
realizados durante os 
dias 20,21 e 22 na 
Universidade Federal 
do Tocantins (UFT). 
No evento o grupo 

apresentou um trabalho que conta-
va um pouco sobre as contribuições 
trazidas pelo projeto Revivenciando 
o Colmeia na modalidade de pôster, 
este recebeu a premiação como se-
gundo melhor trabalho do evento.
      No mês de junho os bolsistas 
do grupo tiveram a grande oportuni-
dade de participar do XII Congresso 
Internacional de Educação Matemá-
tica (CIAEM), realizado na cidade de 
Recife – PE, nos dias 23 a 30 de ju-
nho. Nesta ocasião apresentou  tra-
balhos científicos a fim de divulgar 
as ações realizadas pelo PETMAT.
      Buscando discutir temas rele-
vantes à manutenção e desenvol-
vimento do Programa de Educação 

Tutorial (PET), o PETMAT, junta-
mente com os demais grupos PET 
da UFG, organizou durante os dias 
12 a 16 de julho o XVI ENAPET 
(Encontro Nacional de Grupos do 
Programa de Educação Tutorial), 
tendo como tema central “Diversi-
dade Cultural e Integração do Co-
nhecimento”, que propiciou a todos 
os participantes do evento contri-
buições significativas à formação.
     O PETMAT, auxiliou, também, na 
XXV Semana do IME (Instituto de 
Matemática e Estatística) trabalhan-
do como apoio durante o evento, 
pretendendo assim ajudar o IME na 
divulgação dos trabalhos produzi-
dos por alunos e professores do ins-
tituto, contribuindo também na for-
mação dos participantes do evento.
        À convite das professoras Maria 
Elidia Teixeira Reis e Luciana Apa-
recida Elias do curso de matemática 
da UFG – Campus Jataí, o grupo 
participou do UEPEM (Universidade 
e Escola: Uma Parceria pelo Ensino 
de Matemática). O Tutor do PETMAT, 
professor José Pedro Machado Ri-
beiro, ministrou a conferência falan-
do um pouco sobre as contribuições 
da Etnomatemática à formação do 
professor, juntamente com uma ofi-

cina de trançados Bora e Makhuwa 
ministrada pelos petianos do grupo, 
realizados no dia 21 de outubro.
     Por fim, o grupo participou do 
III ENAPETMAT (Encontro Nacional 
dos Grupos PET de Matemática) 
realizado na Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) em 
novembro, evento esse anterior-
mente sediado pelo PETMAT-UFG, 
com a finalidade de mais uma vez 
divulgar as ações desenvolvidas 
pelos petianos e pelo tutor duran-
te o ano de 2011, tendo a oportu-
nidade de apresentar um traba-
lho, sendo outros dois trabalhos 
publicados nos anais do evento.
      Concluimos então,  que no 
ano de 2011 o PETMAT pode 
propiciar aos seus bolsistas, 
não-bolsistas e tutor uma grande 
contribuição no âmbito da forma-
ção, proporcionando momentos 
em que os integrantes do grupo 
pudessem trocar conhecimentos 
com pessoas de diversas áreas, 
contribuindo também na execu-
ção dos projetos propostos pelo 
mesmo, uma vez que, duran-
te estes eventos o grupo pode 
analisar a forma como os estes 
projetos vem sendo realizados.

O ano de 2011 foi muito rico para o PETMAT, já que o grupo teve a possibilidade de par-
ticipar de vários congressos nacionais, internacionais, regionais e locais

Bolsistas ministram oficina no UEPEM

Foto: José Pedro M. Ribeiro

 “Humanamente” : como o pensamento humano in-
terferiu nas concepções sobre o infinito?

   O infinito é um termo que, ao 
longo da história, confrontou 
pensamentos em todas as 
instâncias, como a filosófica, 
a matemática e até mesmo 
a religiosa. Por muitos anos 
até a Idade Média, questio-
nou-se a sua existência e 
o horror ao infinito pairava 
sobre a maioria dos pensa-
dores. Aristóteles (384-322 
a.C.) tentou explicar filosofi-
camente que o infinito exis-
te em parte, dividindo-o em 
dois tipos e afirmando que 
existe um número infinito em 
potência e não em atualida-
de. Para ele o infinito poten-
cial era um conceito gerado 
pela mente humana para se 
tratar de grandezas contínu-
as infinitamente pequenas ou 
números infinitamente gran-
des. Já o infinito atual traria 
um conceito de grandezas 
de dimensões não-finitas.
        Por volta dessa época 
também surgiu o estudo de 
área e volume pelo método 
da exaustão. Eudoxo (408-
355 a.C.) fazia aproximações 
sucessivas de uma área por 
áreas já conhecidas. No en-
tanto, não considerava ainda 

somas infinitas dessas áreas, 
somente um método rigoro-
so que envolvia a lógica for-
mal, como muito foi utilizado 
pelos platônicos. Contudo, 
só muito mais tarde que se 
pôde afirmar com exatidão 
a área da região, quando se 
considerou esse processo 
de somas infinitas, chegan-
do ao conceito de integral.
    Já na Idade Média na Eu-
ropa (476 até 1453), sabe-
se que o conhecimento cien-
tífico pouco se desenvolveu 
em relação aos outros perí-
odos, e o pensamento cris-
tão tomou conta de quase 
todas as argumentações 
científicas desse momen-
to histórico. Por exemplo, 
Santo Agostinho (354-430), 
o bispo de Hipona, coloca o 
infinito como um atributo de 
Deus e, assim, surge o infini-
to absoluto. Um fato curioso é 
que ele admite que a sequên-
cia dos números inteiros é um 
infinito atual, que, como vimos, 
não havia sido aceito ainda. 
Por consequência, no final 
de Idade Média já não se 
sentia mais horror ao infinito.
   Foi no século XVII que nas-

Luiz Fernando Ferreira Machado
ceu o Cálculo Infinitesimal, 
o primeiro instrumento ma-
temático que tratou do in-
finito, justamente por con-
siderar somas infinitas no 
método de exaustão entre 
outros problemas. Para os 
antigos, a noção de infini-
to era mais ampla, pois ele  
era aplicado a tudo que não 
tinha fronteira, o que era 
incerto, logo não era possí-
vel o seu estudo matemá-
tico. A partir desse século 
o seu estudo matemático 
foi possibilitado, porque 
se diferenciou o infinito 
do indefinido, consideran-
do-o, então, determinado.
   Todas essas ideias, e 
tantas outras que não fo-
ram mencionadas, mos-
tram que a noção de infi-
nito sempre esteve ligado 
à visão de mundo e, logo, 
ao pensamento humano 
nos respectivos períodos 
da história. Isso nos leva 
a perceber que nenhum 
conhecimento é estático e 
único, é uma construção 
do homem e o seu desen-
volvimento depende do 
desenvolvimento humano.

 

u

Nathan Gratão Teixeira
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O CÁLCULO POR MEIO DE UMA ABORDAGEM TUTORIAL

    Quem nunca se deparou com 
as complexidades e espantos que 
a disciplina de Cálculo I proporcio-
na? Aos que desconhecem este 
fato, tenho apenas a dizer que 
perdem muito em não desfrutarem 
da mais fascinante arte da huma-
nidade: “A Matemática é o mais 
maravilhoso instrumento criado 
pelo gênio do homem para a des-
coberta da verdade” (Laisant). 
      Aos que estão sujeitos a este su-
blime conhecimento, sabem bem o 
quanto o caminho é árduo. Parece 
abstrata essa afirmação, mas os 
alunos calouros dos cursos de exa-
tas vem na disciplina de Cálculo o 
divisor de águas para sua longa jor-
nada na academia e descobrem o 
quanto sua aprendizagem é essen-
cial para o futuro de sua formação. 
  No Instituto de Matemática e 
Estatística da Universidade Fe-
deral de Goiás essa realidade 
não é diferente e uma inquietan-
te situação incomoda continu-
amente: a reprovação, evasão 
e os índices de aprendizagem.
   O PETMAT, inteiramente envolvi-
do com a Educação, acredita que 
uma das funções da instituição 
educacional é educar indivíduos e 

formar cidadãos que atuem de for-
ma crítica e responsável dentro da 
sociedade. Sendo assim, é neste 
contexto que se encontra uma das 
importâncias da promoção de prá-
ticas tutoriais na educação escolar, 
que se realizam individual ou co-
letivamente com os alunos, a fim 
de facilitar a integração pessoal 
nos processos de aprendizagem. 
 Portanto, um dos objetivos é 
desenvolver uma Educação 
Tutorial que possa contribuir 
com a aprendizagem dos alu-
nos da disciplina de Cálculo.
   Porém uma divergência de aborda-
gens sempre vem à tona e inicia-se 
uma discussão interessante: Qual 
a diferença entre a Monitoria e a 
Tutoria? Comumente existem alu-
nos (com tal disciplina já cursada e 
com bom rendimento) que são se-
lecionados para serem monitores. 
   Estes ficam à disposição – em 
horários pré-determinados – dos 
graduandos que ainda estão cur-
sando a disciplina para eventuais 
esclarecimentos ou resolução de 
exercícios ou até mesmo listas in-
dicadas pelos professores. Interes-
sante ressaltar que a procura por 
esse auxílio intensifica nas véspe-

ras de “provas”, caracterizando um 
auxílio importante, contudo de uma 
forma descontínua impossibilitando 
feed-backs a fim de avaliar a cons-
trução da aprendizagem acerca do 
conteúdo em questão. Também 
não há informações formais sobre 
a regularidade das freqüências dos 
alunos e também dos seus respec-
tivos desempenhos na disciplina.
     A Tutoria proposta pelo PETMAT 
consegue preencher algumas des-
sas lacunas, além de possuir uma 
estrutura de ensino planejada para 
cada encontro realizado, ou seja, 
não é o aluno que procura o auxí-
lio, nós que propomos uma ação 
regular de Tutoria, logo no início 
das aulas, que se desenvolve com 
um grupo de alunos durante todo 
o período letivo da disciplina, a fim 
de orientá-los em seus estudos e 
nós como mediadores, propiciar 
maiores condições para a constru-
ção dos seus conhecimentos. De-
signam-se dois tutores para cada 
grupo de no máximo oito alunos, 
impreterivelmente com a aborda-
gem de aprendizagem entre iguais. 
Preocupamos em construir um co-
nhecimento em conjunto, eliminar 
o “clima de que você sabe mais por 

estar no período seguinte então 
você é o professor e ensina aqui”.
     O planejamento se dá por 
meio de reflexões sobre inú-
meras informações obtidas 
das mais variadas maneiras. 

Observação da aula minis-
trada pelo professor – temos o 
conhecimento do que e como o alu-
no está acompanhando nas aulas. 

   Realização de reuniões sema-
nais com a equipe executora, no 
intuito de atualizar a realidade vi-
vida por cada grupo e elaborar ati-
vidades mais propícias a cada um.                                                       
 Acompanhamento de dados quan-
titativos como freqüências – tanto 
nas aulas da disciplina quanto nos 
encontros semanais da Tutoria – e 
as notas dos alunos. Discussões 
sobre os dados qualitativos frutos 
dos relatórios dos tutores duran-
te a observação das aulas e do 
desenvolvimento do Círculo Tu-
torial (nome sugerido aos encon-
tros realizados semanalmente). 
   Enfim, uma Tutoria, um ambien-
te de aprendizagem entre iguais, 
esclarecendo de forma objeti-
va a distinção entre a Monitoria.

ARTIGO

A Previdência Social Pública Brasileira está “falida”?

simulação de um caso
    Sabemos que de toda a arre-
cadação da previdência, em torno 
de 52% são destinados para ape-
nas três milhões de aposentados 
do serviço público, enquanto o 
restante, por volta de 48%, é desti-
nado para os 24 milhões de segu-
rados do INSS, na verdade, a mé-
dia dos valores pagos ao servidor 
público, é oito vezes maior do que 
é pago para o segurado do INSS, 
enquanto que o valor médio pago 
ao servidor federal do legislativo e 
do judiciário, é 18 vezes maior do 
que é pago ao segurado do INSS.
     Por outro lado, em relação a 
esta “grande distorção” devemos 
observar que no regime de traba-
lho dos servidores públicos não 
lhes é pago o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, o FGTS, em 
lugar disto eles têm a possibilidade 
de se aposentarem com o salário 
integral, enquanto os servidores do 
INSS têm o FGTS, porém, o teto 
da aposentadoria é de 3800 reais.
Também é importante lembrar 
que além dos constantes desvios 
de verbas do INSS que vimos e 

 

ouvimos na mídia, na década de 
50, em valores atuais, 1 trilhão 
de reais foi desviado de seu cai-
xa para a construção de Brasília.
Outro ponto igualmente importante 
a ser lembrado é as aposentadorias 
precoces de deputados e senado-
res, generosas pensões vitalícias 
a ex-governadores, dentre outras, 
são pagas com o dinheiro público.
Para terem uma idéia, preten-
do fazer aqui uma pequena e 
simples simulação de caso co-
mum, de um trabalhador do 
regime geral da previdência.
    Em geral, no caso de um fun-
cionário de uma empresa privada, 
o pagamento feito à previdência 
é composto de duas partes: uma 
é descontada do salário do tra-
balhador, 11%, e a outra paga 
pela empresa, 20% do salário do 
funcionário. Desta forma, a arre-
cadação da previdência com o 
funcionário é de 31% do salário.
    Para a simulação, vamos con-
siderar um trabalhador com sa-
lário mensal bruto de 1000 re-
ais. Supondo que ao invés de 

pagar os 11% para a previdência ele os aplicasse em um fundo que 
lhe rendesse uma taxa mensal de 0,8%. Durante os 35 anos de tra-
balho até se aposentar o montante seria acumulado e com a possibi-
lidade de ser retirado pelo funcionário no momento da aposentadoria.

Nestas condições, o montante acumulado seria,

( ) ( )12 351 1 1,008 1110 376844,55.
0,008

niM S
i

×   + − −
= = =   

    

Podemos observar que seria uma poupança razoavelmen-
te considerável, poderia até ser a própria aposentadoria. 
Mas o que queremos ver de fato é o quanto é arrecadado pela previdência 
para este funcionário utilizado na simulação. Neste caso basta apenas ob-
servar que o valor arrecadado mensalmente não é apenas os 11% dos 1000 
reais, mas sim 31%desta forma, o montante acumulado para a previdência 
considerando a possibilidade de rendimento mensal à taxa de 0,8% será,

( ) ( )12 351 1 1,008 1310 1062016,47.
0,008

niM S
i

×   + − −
= = =   

   

Esses valores que me fazem não entender por-
que a Previdência Social do Brasil pode estar falida.

 
 

Não consigo entender porque dizem tanto que a previdência social brasileira está falida.
Miguel Antônio de Camargo
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ENTREVISTA

Foto:Gabriela Camargo

Jornal Integrando – Você co-
nhecia o Grupo PETMAT an-
tes de participar do projeto?

Professora Izabel – Eu fiquei 
sabendo do programa durante a 
Jornada de Educação Matemática, 
mas, foi apenas por nome. Fala-
ram sobre ele, que tinha um proje-
to com municipio, mas não cheguei 
a conhecer. Fui conhecer apenas 
quando os bolsistas do PETMAT 
vieram aqui na escola em 2009.

JI – Quais foram suas per-
cepções no primeiro con-
tato com o projeto Re-
vivenciando o Colmeia?

Professora Izabel – No início fi-
quei um pouco preocupada, porque 
eles estavam em todas as aulas, e 
várias pessoas observavam as aulas. 
Então, eu acabava não ficando à von-
tade, não agia naturalmente, da mes-
ma forma quando estaba somente a 
turma. No início a gente se sente um 
pouco constrangida com a presen-
ça deles, mas depois de participar 
das reuniões, de conversar bastan-

te, torna-se uma coisa bem tranquila 
e a gente acaba ficando à vontade.

JI – O que te motivou a parti-
cipar do projeto?

Professora Izabel – A principal 
motivação foi a busca por novidades, 
ideias diferentes para aula. Porque, 
no dia-a-dia da sala de aula, você 
acaba se perguntado se o que você 
está fazendo está realmente certo. 
Pois, depois que terminamos a gra-
duação acabamos nos afastando da 
universidade e consequentemen-
te perdemos as novidades. Como 
você não tem muito tempo, e tem 
que correr no mesmo ritmo dos alu-
nos, as novidades vão ficando de 
fora. Então, vi uma oportunidade de 
conhecer as novidades, ver coisas 
diferentes para propor à turma. Foi 
por esse motivo que aceitei o convite.

JI – Durante a execução do pro-
jeto, você pensou em desistir? 
Alguma coisa te decepcionou?

Professora Izabel – Decepção eu 

não tive, pelo contrário, foi até 
melhor do que  eu esperava, re-
almente superou as minhas ex-
pectativas. Teve apenas alguns 
momentos que fiquei muito preu-
cupada, insegura,mas, nunca pen-
sei em desistir. Eu não sou de de-
sistir não! Eu tento sempre ir até o 
final de tudo que proponho a fazer.

JI – Ao final da célula,você 
conseguiu perceber algu-
ma mudança em sua práti-
ca pedagógica?

Professora Izabel – Muitas 
contribuições ficaram. Tive que mu-
dar muita coisa em minha postura 
como professora, e eu uso até hoje 
com meus alunos, algumas ideias 
que tivemos, planos que fizemos jun-
tos, os bolsistas davam muitas ideias. 
Muitas coisas em minha prática como 
professora, que eu não tinha certe-
za se estava correta, eles me ajuda-
ram, eles diziam o que estava certo 
em minha pratica, o que precisava 
melhorar. Tudo isso foi muito bom.

JI – Compartilhe conosco
algumas destas mudanças.

Professora Izabel – O uso da tec-
nologia foi uma das conquistas que 
pude alcançar. Antes eu encontrava 
muitas dificuldades ao usar um com-
putador, fazer uma apresentação no 
Power Point usando data show, para 
explicar a parte teórica da matemática, 
que acaba sendo  um pouco diferente 
das demais disciplinas. Nas outras dis-
ciplinas, às vezes, o professor planeja 
toda a sua aula no data show, na ma-
temática nem sempre isso é possível, 
há momentos em que  é preciso utilizar 
o quadro, para que eles possam com-

preender o que está sendo explicado. 
Outra contribuição do projeto foi que 
este me ajudou a melhor planejar mi-
nhas atividades, definindo a quantida-
de de atividades propostas, porque a 
gente acaba propondo muitas ativi-
dades para ocupar o tempo dos alu-
nos, o que não acaba alcançando o 
resultado esperado. Então, é preciso  
que o número de atividades seja bem 
planejado. Assim, torna-se impor-
tante verificar se a quantidade usa-
da está sendo realmente adequada.

JI – Qual é a importância de 
projetos de formação conti-
nuada de professores, assim 
como o Colmeia?

Professora Izabel – É muito im-
portante, muito importante mesmo. 
Pois, no dia-a-dia da sala de aula a 
reflexão sobre sua prática, que pro-
jetos como este propõe, acabam por 
ficar de lado, principalmente quando 
o professor trabalha na rede estadu-
al, como eu, e possuem uma carga 
horária excessiva. Quando surgem 
projetos como este, você acaba tra-
zendo novidades para sua aula, e 
os alunos querem novidades, gos-
tam de coisas diferentes. Pois, não 
é possível ensinar da mesma forma 
que aprendi, você tem que estar em 
busca de novos conhecimentos pra 
estar trabalhando com os alunos.

Professora fala abertamente sobre a parceria feita com o 
PETMAT-UFG no Projeto Revivenciando o Colmeia

Gabriela Camargo Ramos
Leandro Cruvinel da Silva e

Nathan Gratão Teixeira

Divisão por Zero: Mistério, Incompreensão ou 
Convenção? Jhone Caldeira

  Este texto visa uma pequena 
reflexão a partir de um exemplo co-
mumente tratado na Teoria de Di-
visibilidade. Não é pretensão apre-
sentar uma crítica ou correção, mas 
sim provocar uma discussão que soa 
bastante saudável. O professor de 
Matemática está familiarizado com 
duas vertentes do saber matemático: 
utilizar-se do pensamento abstrato 
para sua compreensão e a constru-
ção de seu próprio cognitivo; instruir-
se de metodologias a fim de socializar 
com seus alunos o objeto de estudo 
por um processo em que o pensa-
mento abstrato é inerente. Entender 
como a abstração deve ser tratada 
em sala de aula e a sua importância 
para o aprendizado da Matemática é 
tarefa fundamentalmente relevante.
      Consoante experiência abordan-
do o estudo das Estruturas Algébricas 
em cursos de Licenciatura em Mate-
mática por vezes sou surpreendido 
com questões que ora se mostram 
bastante simples, ora misteriosas, 
incompreendidas ou controversas. 
Por exemplo, é de se esperar que um 
tópico de simples abordagem seja a 
divisão exata entre números inteiros. 
Digo simples por este caso não se 
preocupar em conhecer um resto e 
garantir a sua não negatividade. Pois 
bem, já me ocorreu iniciar uma des-
sas aulas com questionamentos do 
tipo: “2 divide 8?”, “5 divide –30?”, 
“–4 divide 10?”, “para quais inteiros 
o número a é divisível por 1”, “quais 

os valores inteiros possíveis para 
a tais que 0 (zero) seja divisível por 
a?”. A discussão se enriquece rela-
tiva à última pergunta apresentada. 
Ainda, quando a questão é “existe di-
visão por zero?” a resposta aparece 
em coro anunciando um forte “não”. 
E quando indagados do porquê des-
se “não” os alunos geralmente apre-
sentam opiniões evasivas: “porque 
não existe”, “porque não pode”, “por-
que não dá certo”. Observo que ne-
nhumas destas de fato diz o porquê.
      Agora voltemos nossa análise 
considerando os alunos de licenciatu-
ra como professores, o que é natural. 
Satisfaz-nos pensar que respostas 
como aquelas descritas anteriormen-
te sejam dadas aos alunos no ciclo 
fundamental? Basta lhes dizer que é 
uma convenção matemática não divi-

dir por zero? Em um tom mais humo-
rístico, a divisão por zero parece ser 
enquadrada como ato proibido ou até 
mesmo feio. Apresento uma  aborda-
gem do raciocínio da divisão exata.
    As três primeiras linhas da tabe-
la (excluído o cabeçalho) dispensam 
grandes comentários, basta ver que 
8=2x4, –30=5x(–6) e que 10 = –4 x  
não é possível com x inteiro e, assim, 
“2 divide 8”, “5 divide –30” e “–4 
não divide 10”. Para a quarta linha, 
afirmamos que todo número inteiro a 
satisfaz o desejado, ainda que a seja 
0, pois seguindo a ideia anterior, a=1x 
a sempre (em particular, 0=1x0). Nes-
te momento permitam-me apenas 
afirmar que “1 divide qualquer in-
teiro” e em particular “1 divide 0”. 
Passando à quinta linha, vemos que 
0=ax0, donde “a divide 0”. Vale para 

qualquer a? Sim, para qualquer a!!! 
Inclusive para a=0!!! Isto não é misté-
rio, de fato, “qualquer inteiro a divide 
0” e em particular “0 divide 0”. Mas, se 
0 divide 0, então podemos pensar em 
dividir por 0, o que nos leva a escre-
ver uma igualdade correspondente à 
sexta linha de nossa tabela: a=0x?. 
É possível aqui se lembrar da antiga 
brincadeira de preencher um quadri-
nho: em a=0x que valores levam a 
resultados verdadeiros? Note que o 
lado direito é sempre 0, donde a igual-
dade vale se, e somente se, a for 0. 
Contudo, resta-nos saber que a divi-
são por 0 está estabelecida somente 
no caso “0 dividido por 0”. No en-
tanto, como a etapa seguinte natural 
é o estudo da divisão não exata (Algo-
ritmo da Divisão / Euclides), exclui-se 
o 0 como valor possível a um divisor 
pelo fato de se buscar unicidades:

Algoritmo da Divisão: Dados a,b 
inteiros, “b diferente 0”, exis-
tem e são únicos os inteiros q e r 
tais que a=bq+r tais que 0≤r<|b|.

     Note que se assim não fosse, o 
quociente de 0 por 0 possuiria in-
finitas soluções. Imagine um am-
biente numérico fixado (no caso, 
o conjunto dos inteiros) onde uma 
operação entre dois valores da-
dos possua infinitas soluções...

 Nessa entrevista a profes-
sora do Colégio Estadual Wal-
demar Mundim, Izabel Custódio, 
fala um pouco de sua caminhada 
juntamente com o projeto Revi-
venciando o Colmeia, as contri-
buições que este trouxe a sua 
formação, as mudanças que pro-
porcionou à sua prática docente 
e a importância de projetos como 
este, que proporcionam a forma-
ção continuada de professores.

Um pouco de informação...

O Projeto Revivenciando o Colmeia 
tem como objetivo uma intervenção 
na prática docente dos professo-
res de matemática do ensino pú-
blico, onde os alunos do PETMAT/
UFG observam as aulas do profes-
sor parceiro, e após reflexões teó-
ricas, expõem a ele pontos impor-
tantes em sua atuação profissional. 
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GAUSS: “O JOVEM PRODÍGIO”
     No dia 30 de abril de 1777, 
nasceu em Brunswick, Alemanha, 
aquele que viria a ser um dos maio-
res matemáticos de todos os tem-
pos. Filho de camponeses pobres, 
Gauss encontrou em sua mãe um 
grande apoio para os estudos, 
mesmo seu pai não aceitando.
    Conhecido como o “príncipe da 
matemática”, o alemão Carl Frie-
drich Gauss demonstrou desde 
muito jovem uma grande aptidão 
para matemática, ciência que teve 
grande evolução graças as suas 
contribuições. Apesar dessas con-
tribuições para a geometria, álge-
bra, teoria dos números, números 
complexos, entre outros, seus 

estudos não se limitaram a mate-
mática, contribuindo muito, tam-
bém, para a física e astronomia.
    Na astronomia, Gauss dedicou-
se ao estudo de órbitas planetárias 
e a determinação do campo mag-
nético da Terra. Já na Física, suas 
contribuições foram significativas 
para o estudo do eletromagnetismo. 
    Um dos fatos mais conhecidos, 
e que demonstram a grande fa-
cilidade que Gauss apresentava 
em lidar com a matemática, ocor-
reu durante suas séries iniciais, 
quando tinha apenas sete anos.
Certo dia, o professor pediu que 
todos os alunos somassem os nú-
meros de 1 a 100. Rapidamente o 
jovem Gauss encontrou a respos-

ta (5050). Ele obteve a resposta 
somando 1 com 100, posterior-
mente 2 com 99, 3 com 98, assim 
sucessivamente, observando que 
a soma daria sempre 101, em se-
guida multiplicou 101 pelo número 
de vezes que o fato ocorria (50).        
Seu professor Büttner e assis-
tente Bartels ficaram espatan-
dos com a resposta apresentada.
     Após este fato, seu professor o 
colocou para estudar juntamente 
com seu assistente, que tinha 17 
anos. Tal fato acabou culminando 
em uma grande amizade, que foi 
muito importante para o sucesso 
de Gauss. Pois foi Bartels que lhe 
apresentou ao duque de Brunswi-
ck, o financiador da maior par-

te de suas viagens e pesquisas. 
    Em 1796, um ano após seu in-
gresso na Universidade de Göttin-
gen, Gauss começa a anotar todas 
as suas descobertas em um diá-
rio, totalizando 146 anotações, até 
o final de 1814. O diário de Gauss, 
publicado 43 anos após sua morte, 
foi muito importante para divulga-
ção de suas variadas descobertas.
    Gauss dedicou-se à matemática 
até quase o fim de sua vida, quan-
do devido a um problema cardía-
co teve que abandonar suas pes-
quisas para cuidar de sua saúde. 
Gauss faleceu no dia 23 de feve-
reiro de 1855, enquanto dormia.

Principais contribuições de 
Gauss:

1795 – Inventou o método dos 
mínimos quadrados, utilizados 
principalmente na estatística;

1798 – Construiu um polígo-
no regular de 17 lados, apenas 
utilizando régua e compasso;

1799 – Tese de doutorado, onde 
demostrou o teorema fundamental 
da álgebra, que diz: “todo polinômio 
P(x) =0, de grau n>0, admite pelo 
menos uma raiz real ou complexa”;

1801 – Provou o teorema funda-
mental da aritmética, que afirma que 
todo número natural pode ser repre-
sentado por um produto de números 
prímos de forma única, publicado em 
seu livro “Disquisitiones Arithmeticae”; 

1801 – Calculou o trajeto da órbita 
do planeta Ceres, tendo apenas pou-
cos dados sobre sua a posição. Es-
ses dados contribuiram muito para o 
cálculo de outras órbitas planetárias;

1809 – Publicou seu segundo livro 
“Theoria Motus Corporum Coelestium 
in Sectionibus Conics” em dois volu-
mes. O livro trata da movimentação 
dos corpos celestes. Sendo que o 
primeiro volume aborda diferenciais e 
secções cônicas. O segundo mostra 

como estimar a órbita de um planeta.
 Muitas outras descobertas fo-
ram feitas por Gauss, porém poucas 
foram publicadas. O número peque-
no de publicações se deve ao fato 
de Gauss ter como lema “pauca sed 
matura” (poucos, mas maduros). Mui-
tos dos resultados não publicados por 
Gauss, foram publicados por outros 
matemáticos, sendo estes encon-
trados em anotações no seu diário.

Nathan Gratão Teixeira

DESAFIO

CURIOSIDADE
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Luís Adolfo de Oliveira Cavalcante

      Três pessoas que almoçaram 
em um restaurante resolveram 
dividir a conta de R$ 30,00 igual-
mente, ou seja, cada um colaborou 
com R$ 10,00. Contudo, o dono 
do restaurante disse ao garçom:
-  Aqueles   são        meus co-
nhecidos. Cobrarei  apenas R$ 
25,00. Devolva R$ 5,00 à eles.
     Ao devolver o troco, o garçom 
recebeu dos clientes R$ 2,00 de 
gorjeta. Ou seja, cada um gastou 
R$ 9,00, que totalizam R$ 27,00. 
Estes R$ 27,00 mais os R$ 2,00 
do garçom somam R$ 29,00. O 
que aconteceu com R$ 1,00?

ONDE ESTÁ O “UM REAL”?


