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FOCALIZAÇÃOFOCALIZAÇÃOFOCALIZAÇÃOFOCALIZAÇÃO

� 120120120120 anosanosanosanos:::: 6666/maio//maio//maio//maio/1895189518951895

� RioRioRioRio dededede Janeiro/Janeiro/Janeiro/Janeiro/QueluzQueluzQueluzQueluz

� JulioJulioJulioJulio CesarCesarCesarCesar dededede MelloMelloMelloMello eeee SouzaSouzaSouzaSouza

� MalbaMalbaMalbaMalba TahanTahanTahanTahan:::: escritor,escritor,escritor,escritor, editor,editor,editor,editor, didatadidatadidatadidata,,,, autor,autor,autor,autor,
conferencista,conferencista,conferencista,conferencista, inovador,inovador,inovador,inovador, divulgador,divulgador,divulgador,divulgador, arauto,arauto,arauto,arauto, herege,herege,herege,herege,
visionário,visionário,visionário,visionário, sábio,sábio,sábio,sábio, professorprofessorprofessorprofessor

� DiaDiaDiaDia NacionalNacionalNacionalNacional dadadada MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática

� AcervoAcervoAcervoAcervo

� ExposiçãoExposiçãoExposiçãoExposição MALBATEMÁTICAMALBATEMÁTICAMALBATEMÁTICAMALBATEMÁTICA
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� RioRioRioRio dededede JaneiroJaneiroJaneiroJaneiro –––– 6666/maio/maio/maio/maio

� QueluzQueluzQueluzQueluz (SP),(SP),(SP),(SP), atéatéatéaté 10101010 anosanosanosanos dededede idadeidadeidadeidade::::

---- nataçãonataçãonataçãonatação

---- pescariapescariapescariapescaria

---- profªprofªprofªprofª CarolinaCarolinaCarolinaCarolina

---- monsenhormonsenhormonsenhormonsenhor

---- irmandadeirmandadeirmandadeirmandade

JULINHOJULINHOJULINHOJULINHO
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DO  DO  DO  DO  MENINO AO MENINO AO MENINO AO MENINO AO PROFESSORPROFESSORPROFESSORPROFESSOR

� EnsinoEnsinoEnsinoEnsino FundamentalFundamentalFundamentalFundamental:::: ColégioColégioColégioColégio MilitarMilitarMilitarMilitar (((( Rio/Rio/Rio/Rio/1906190619061906))))

---- jornaljornaljornaljornal ERREERREERREERRE ((((1907190719071907 //// 1908190819081908))))

� EnsinoEnsinoEnsinoEnsino MédioMédioMédioMédio::::

---- ColégioColégioColégioColégio PedroPedroPedroPedro IIIIIIII ((((1909190919091909))))

---- notasnotasnotasnotas dededede MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática ((((6666,,,, 7777 eeee 8888))))

---- notasnotasnotasnotas dededede DesenhoDesenhoDesenhoDesenho ((((6666,,,, 3333 eeee 1111))))

---- 13131313//// 08080808//// 1910191019101910:::: “privado“privado“privado“privado dededede sairsairsairsair porporporpor

conveniênciaconveniênciaconveniênciaconveniência disciplinar”disciplinar”disciplinar”disciplinar”

� ProfessorProfessorProfessorProfessor primárioprimárioprimárioprimário:::: 1915191519151915////1917191719171917
� EscolaEscolaEscolaEscola PolitécnicaPolitécnicaPolitécnicaPolitécnica:::: 1913191319131913
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CONQUISTAS E LÁGRIMASCONQUISTAS E LÁGRIMASCONQUISTAS E LÁGRIMASCONQUISTAS E LÁGRIMAS

�1918 (23 anos) 1918 (23 anos) 1918 (23 anos) 1918 (23 anos) ---- o jornal que não publica:o jornal que não publica:o jornal que não publica:o jornal que não publica:
SladeSladeSladeSlade e Breno de Alencar e Breno de Alencar e Breno de Alencar e Breno de Alencar BiancoBiancoBiancoBianco

�1914 (29 anos):   1914 (29 anos):   1914 (29 anos):   1914 (29 anos):   ---- morte do irmão Rubensmorte do irmão Rubensmorte do irmão Rubensmorte do irmão Rubens

�1925 (30 anos):  1925 (30 anos):  1925 (30 anos):  1925 (30 anos):  ---- morte da mãemorte da mãemorte da mãemorte da mãe
---- casamento com Nair da Costa Marquescasamento com Nair da Costa Marquescasamento com Nair da Costa Marquescasamento com Nair da Costa Marques
---- lançamento de “Contos de Malba lançamento de “Contos de Malba lançamento de “Contos de Malba lançamento de “Contos de Malba TahanTahanTahanTahan””””

�1918 / 1925: 1918 / 1925: 1918 / 1925: 1918 / 1925: estudos de cultura árabeestudos de cultura árabeestudos de cultura árabeestudos de cultura árabe
�1921 (26 anos): 1921 (26 anos): 1921 (26 anos): 1921 (26 anos): prof. substituto de Euclides Roxoprof. substituto de Euclides Roxoprof. substituto de Euclides Roxoprof. substituto de Euclides Roxo
�1923 (28 anos): 1923 (28 anos): 1923 (28 anos): 1923 (28 anos): prof. catedrático da Escola Normalprof. catedrático da Escola Normalprof. catedrático da Escola Normalprof. catedrático da Escola Normal

�1937 (42 anos):1937 (42 anos):1937 (42 anos):1937 (42 anos):
---- prof. catedrático da FFCL/Univ. do Brasilprof. catedrático da FFCL/Univ. do Brasilprof. catedrático da FFCL/Univ. do Brasilprof. catedrático da FFCL/Univ. do Brasil
---- lançamento de “O homem que calculava”lançamento de “O homem que calculava”lançamento de “O homem que calculava”lançamento de “O homem que calculava” 5



O HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVA

* Monteiro Lobato:* Monteiro Lobato:* Monteiro Lobato:* Monteiro Lobato:

---- memememe encantouencantouencantouencantou

---- ocupa lugar de honra entre os livros que ocupa lugar de honra entre os livros que ocupa lugar de honra entre os livros que ocupa lugar de honra entre os livros que 
conservoconservoconservoconservo

---- obra das mais cultasobra das mais cultasobra das mais cultasobra das mais cultas

---- só necessita de um país que devidamente a só necessita de um país que devidamente a só necessita de um país que devidamente a só necessita de um país que devidamente a 
admireadmireadmireadmire

---- ficará a salvo das vassouradas do tempoficará a salvo das vassouradas do tempoficará a salvo das vassouradas do tempoficará a salvo das vassouradas do tempo
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O HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVAO HOMEM QUE CALCULAVA

* 20 países e 14 línguas* 20 países e 14 línguas* 20 países e 14 línguas* 20 países e 14 línguas

* Alguns problemas:* Alguns problemas:* Alguns problemas:* Alguns problemas:

---- Como pagar uma dívida impagável?Como pagar uma dívida impagável?Como pagar uma dívida impagável?Como pagar uma dívida impagável?

---- Como dividir igualmente 8 pães entre 3 Como dividir igualmente 8 pães entre 3 Como dividir igualmente 8 pães entre 3 Como dividir igualmente 8 pães entre 3 
pessoas?pessoas?pessoas?pessoas?

---- Como distribuir 35 camelos Como distribuir 35 camelos Como distribuir 35 camelos Como distribuir 35 camelos 
proporcionalmente a 2, 3 e 9?proporcionalmente a 2, 3 e 9?proporcionalmente a 2, 3 e 9?proporcionalmente a 2, 3 e 9?

---- Como descobrir a cor de olhos das Como descobrir a cor de olhos das Como descobrir a cor de olhos das Como descobrir a cor de olhos das 
escravas que mentiam?escravas que mentiam?escravas que mentiam?escravas que mentiam?
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O JOGO  DE  XADREZO JOGO  DE  XADREZO JOGO  DE  XADREZO JOGO  DE  XADREZ

� TabuleiroTabuleiroTabuleiroTabuleiro:::: 8888 xxxx 8888 ==== 64646464

� OOOO negociantenegociantenegociantenegociante eeee oooo reireireirei

� PagamentoPagamentoPagamentoPagamento emememem grãosgrãosgrãosgrãos dededede trigotrigotrigotrigo::::
22220000 22221111 22222222 22223333 22224444 22225555 22226666 ............222263636363

1111 2222 4444 8888 16161616 32323232 64646464 ............????

� OOOO matemáticomatemáticomatemáticomatemático dadadada CorteCorteCorteCorte

SSSS ==== 1111 ++++ 2222 ++++ 4444 ++++ 8888 ++++ 16161616 ++++ 32323232 ++++ 64646464............
SSSS ==== 1111 ++++ 2222 ((((1111 ++++ 2222 ++++ 4444 ++++ 8888 ++++ 16161616 ++++ 32323232............))))
SSSS ==== 1111 ++++ 2222 (S)(S)(S)(S)

----1111 ==== SSSS 8



DIVULGAÇÃO DA MATEMÁTIDIVULGAÇÃO DA MATEMÁTIDIVULGAÇÃO DA MATEMÁTIDIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICACACACA

� Jornais (18): O Imparcial/Diário de São Paulo/O Malho/ Jornais (18): O Imparcial/Diário de São Paulo/O Malho/ Jornais (18): O Imparcial/Diário de São Paulo/O Malho/ Jornais (18): O Imparcial/Diário de São Paulo/O Malho/ 

Gazeta Comercial/Jornal do Comércio/O Povo/Diário de Gazeta Comercial/Jornal do Comércio/O Povo/Diário de Gazeta Comercial/Jornal do Comércio/O Povo/Diário de Gazeta Comercial/Jornal do Comércio/O Povo/Diário de 

Notícias/Tribuna Popular/O Democrata/Diário da Notícias/Tribuna Popular/O Democrata/Diário da Notícias/Tribuna Popular/O Democrata/Diário da Notícias/Tribuna Popular/O Democrata/Diário da MattaMattaMattaMatta (J. (J. (J. (J. 

Fora)/A República (Florianópolis)/A Notícia (Vitória)/Última Fora)/A República (Florianópolis)/A Notícia (Vitória)/Última Fora)/A República (Florianópolis)/A Notícia (Vitória)/Última Fora)/A República (Florianópolis)/A Notícia (Vitória)/Última 

Hora/Folha de São Paulo/A Noite (Rio)/Jornal do Brasil/O Hora/Folha de São Paulo/A Noite (Rio)/Jornal do Brasil/O Hora/Folha de São Paulo/A Noite (Rio)/Jornal do Brasil/O Hora/Folha de São Paulo/A Noite (Rio)/Jornal do Brasil/O 

Correio da Manhã/Diário da NoiteCorreio da Manhã/Diário da NoiteCorreio da Manhã/Diário da NoiteCorreio da Manhã/Diário da Noite

� Revistas (8): O Cruzeiro/O TicoRevistas (8): O Cruzeiro/O TicoRevistas (8): O Cruzeiro/O TicoRevistas (8): O Cruzeiro/O Tico----Tico/Vida Infantil/ Tico/Vida Infantil/ Tico/Vida Infantil/ Tico/Vida Infantil/ FonFonFonFon----FonFonFonFon/ / / / 

Damião/Damião/Damião/Damião/LilavatiLilavatiLilavatiLilavati////AlAlAlAl----KarismiKarismiKarismiKarismi/Vamos Ler/Vamos Ler/Vamos Ler/Vamos Ler
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DIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICADIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICADIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICADIVULGAÇÃO DA MATEMÁTICA

�NewsweekNewsweekNewsweekNewsweek (nov(nov(nov(nov....////2012201220122012)))) ---- osososos 4444 maioresmaioresmaioresmaiores divulgadoresdivulgadoresdivulgadoresdivulgadores
matemáticosmatemáticosmatemáticosmatemáticos dadadada históriahistóriahistóriahistória::::

---- MalbaMalbaMalbaMalba TahanTahanTahanTahan

---- MartinMartinMartinMartin GardnerGardnerGardnerGardner (EUA)(EUA)(EUA)(EUA)

---- SamuelSamuelSamuelSamuel LoydLoydLoydLoyd (EUA)(EUA)(EUA)(EUA)

---- YakovYakovYakovYakov PerelmanPerelmanPerelmanPerelman (Rússia)(Rússia)(Rússia)(Rússia)

�Livros (123): Matemática (75), romances (48)Livros (123): Matemática (75), romances (48)Livros (123): Matemática (75), romances (48)Livros (123): Matemática (75), romances (48)

�Academia Brasileira de Letras: 1940 e 1972Academia Brasileira de Letras: 1940 e 1972Academia Brasileira de Letras: 1940 e 1972Academia Brasileira de Letras: 1940 e 1972
10



Algumas frases de Malba TahanAlgumas frases de Malba TahanAlgumas frases de Malba TahanAlgumas frases de Malba Tahan
1111---- AcreditoAcreditoAcreditoAcredito nononono DeusDeusDeusDeus quequequeque fezfezfezfez oooo homemhomemhomemhomem eeee nãonãonãonão nononono

deusdeusdeusdeus quequequeque osososos homenshomenshomenshomens fizeramfizeramfizeramfizeram....

2222---- MeuMeuMeuMeu livrolivrolivrolivro preferidopreferidopreferidopreferido éééé “A“A“A“A sombrasombrasombrasombra dodododo arcoarcoarcoarco----íris”íris”íris”íris”....

3333---- ProfessorProfessorProfessorProfessor dededede MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática é,é,é,é, emememem geral,geral,geral,geral, umumumum sádicosádicosádicosádico
quequequeque temtemtemtem oooo prazerprazerprazerprazer dededede complicarcomplicarcomplicarcomplicar aaaa MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática....

4444---- OOOO algebrismoalgebrismoalgebrismoalgebrismo éééé oooo entulhoentulhoentulhoentulho dadadada MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática....

5555---- MinhaMinhaMinhaMinha mulhermulhermulhermulher dissedissedissedisse----memememe quequequeque conheçoconheçoconheçoconheço maismaismaismais
leprososleprososleprososleprosos dodododo quequequeque gentegentegentegente sadiasadiasadiasadia....

6666---- EscreviEscreviEscreviEscrevi sobresobresobresobre numerologianumerologianumerologianumerologia paraparaparapara umumumum jornal,jornal,jornal,jornal, masmasmasmas
memememe arrependiarrependiarrependiarrependi amargamenteamargamenteamargamenteamargamente....

7777---- QualquerQualquerQualquerQualquer diadiadiadia esteesteesteeste cansadocansadocansadocansado coraçãocoraçãocoraçãocoração paraparaparapara dededede baterbaterbaterbater....
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Outras frases de  MALBA TAHAN                   Outras frases de  MALBA TAHAN                   Outras frases de  MALBA TAHAN                   Outras frases de  MALBA TAHAN                   
(1960)(1960)(1960)(1960)

�UmaUmaUmaUma baboseirababoseirababoseirababoseira numéricanuméricanuméricanumérica

�UmUmUmUm descaramento,descaramento,descaramento,descaramento, umaumaumauma assombrosaassombrosaassombrosaassombrosa idioticeidioticeidioticeidiotice

�UmaUmaUmaUma besteira,besteira,besteira,besteira, umaumaumauma extravagânciaextravagânciaextravagânciaextravagância inominávelinominávelinominávelinominável

�ParaParaParaPara esgatanharesgatanharesgatanharesgatanhar aaaa matemáticamatemáticamatemáticamatemática eeee confundirconfundirconfundirconfundir oooo
alunoalunoalunoaluno

�UmaUmaUmaUma pateguicepateguicepateguicepateguice cabalísticacabalísticacabalísticacabalística

�UmaUmaUmaUma imbecilidadeimbecilidadeimbecilidadeimbecilidade
12



NA  ÉPOCA  DE  MALBA TAHAN NA  ÉPOCA  DE  MALBA TAHAN NA  ÉPOCA  DE  MALBA TAHAN NA  ÉPOCA  DE  MALBA TAHAN 
(1930 (1930 (1930 (1930 –––– 1970)1970)1970)1970)

� As aulas eram expositivas (quadroAs aulas eram expositivas (quadroAs aulas eram expositivas (quadroAs aulas eram expositivas (quadro----negro)negro)negro)negro)
� A Geometria era um amontoado de demonstrações ou de A Geometria era um amontoado de demonstrações ou de A Geometria era um amontoado de demonstrações ou de A Geometria era um amontoado de demonstrações ou de 

inúteis  mediçõesinúteis  mediçõesinúteis  mediçõesinúteis  medições
� A Álgebra era confundida com A Álgebra era confundida com A Álgebra era confundida com A Álgebra era confundida com algebrismoalgebrismoalgebrismoalgebrismo (o entulho da (o entulho da (o entulho da (o entulho da 

Matemática)Matemática)Matemática)Matemática)
� A Aritmética se resumia em imensos cálculos numéricos  A Aritmética se resumia em imensos cálculos numéricos  A Aritmética se resumia em imensos cálculos numéricos  A Aritmética se resumia em imensos cálculos numéricos  

(“carroções”)(“carroções”)(“carroções”)(“carroções”)
� O ensino da Matemática se resumia em definições, fórmulas,   O ensino da Matemática se resumia em definições, fórmulas,   O ensino da Matemática se resumia em definições, fórmulas,   O ensino da Matemática se resumia em definições, fórmulas,   

propriedades e exercíciospropriedades e exercíciospropriedades e exercíciospropriedades e exercícios

� Não se falava em aprendizagem, nem em Educação Não se falava em aprendizagem, nem em Educação Não se falava em aprendizagem, nem em Educação Não se falava em aprendizagem, nem em Educação 
Matemática; só em Matemática    Matemática; só em Matemática    Matemática; só em Matemática    Matemática; só em Matemática    

Enfim, os programas das disciplinas e a metodologia de ensino Enfim, os programas das disciplinas e a metodologia de ensino Enfim, os programas das disciplinas e a metodologia de ensino Enfim, os programas das disciplinas e a metodologia de ensino 
eram arcaicos e inflexíveis; não havia qualquer possibilidade eram arcaicos e inflexíveis; não havia qualquer possibilidade eram arcaicos e inflexíveis; não havia qualquer possibilidade eram arcaicos e inflexíveis; não havia qualquer possibilidade 
para críticas e, menos ainda, para mudanças.para críticas e, menos ainda, para mudanças.para críticas e, menos ainda, para mudanças.para críticas e, menos ainda, para mudanças.
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INUTILIDADES DA MATEMÁTICAINUTILIDADES DA MATEMÁTICAINUTILIDADES DA MATEMÁTICAINUTILIDADES DA MATEMÁTICA
* Contas com números astronômicos (em caravanas)* Contas com números astronômicos (em caravanas)* Contas com números astronômicos (em caravanas)* Contas com números astronômicos (em caravanas)
* Divisibilidade por 7, 13, 17, 23, 91* Divisibilidade por 7, 13, 17, 23, 91* Divisibilidade por 7, 13, 17, 23, 91* Divisibilidade por 7, 13, 17, 23, 91
* Prova dos nove* Prova dos nove* Prova dos nove* Prova dos nove
* Expressões aritméticas (carroções)* Expressões aritméticas (carroções)* Expressões aritméticas (carroções)* Expressões aritméticas (carroções)
* Raiz cúbica de número ou de polinômio* Raiz cúbica de número ou de polinômio* Raiz cúbica de número ou de polinômio* Raiz cúbica de número ou de polinômio
* Regra para extrair raiz quadrada* Regra para extrair raiz quadrada* Regra para extrair raiz quadrada* Regra para extrair raiz quadrada
* Demonstrações complicadas* Demonstrações complicadas* Demonstrações complicadas* Demonstrações complicadas
* Relações métricas no quadrilátero* Relações métricas no quadrilátero* Relações métricas no quadrilátero* Relações métricas no quadrilátero
* Equação biquadrada* Equação biquadrada* Equação biquadrada* Equação biquadrada
* Potenciação de polinômios* Potenciação de polinômios* Potenciação de polinômios* Potenciação de polinômios
* Cálculo com radicais* Cálculo com radicais* Cálculo com radicais* Cálculo com radicais
* Identidade trigonométrica* Identidade trigonométrica* Identidade trigonométrica* Identidade trigonométrica 14



MalbaMalbaMalbaMalba TahanTahanTahanTahan recomendava em seu livrorecomendava em seu livrorecomendava em seu livrorecomendava em seu livro
Didática da Matemática:Didática da Matemática:Didática da Matemática:Didática da Matemática:

* Propiciar que o aluno redescubra a Matemática (v.I, p.248)* Propiciar que o aluno redescubra a Matemática (v.I, p.248)* Propiciar que o aluno redescubra a Matemática (v.I, p.248)* Propiciar que o aluno redescubra a Matemática (v.I, p.248)

* Conceber o erro como algo positivo, normal no processo de * Conceber o erro como algo positivo, normal no processo de * Conceber o erro como algo positivo, normal no processo de * Conceber o erro como algo positivo, normal no processo de 
aprendizagem (v.I, p.248)aprendizagem (v.I, p.248)aprendizagem (v.I, p.248)aprendizagem (v.I, p.248)

* Refletir sobre para quem, o quê, para quê e como ensinar * Refletir sobre para quem, o quê, para quê e como ensinar * Refletir sobre para quem, o quê, para quê e como ensinar * Refletir sobre para quem, o quê, para quê e como ensinar 
Matemática (v.I, p.248)Matemática (v.I, p.248)Matemática (v.I, p.248)Matemática (v.I, p.248)

* Jogar para aprender ou aprender jogando (v.II, p.151)* Jogar para aprender ou aprender jogando (v.II, p.151)* Jogar para aprender ou aprender jogando (v.II, p.151)* Jogar para aprender ou aprender jogando (v.II, p.151)

* Montar o Laboratório de Ensino da Matemática, com mais * Montar o Laboratório de Ensino da Matemática, com mais * Montar o Laboratório de Ensino da Matemática, com mais * Montar o Laboratório de Ensino da Matemática, com mais 
de 70 sugestões de materiais didáticos, e extensa lista de de 70 sugestões de materiais didáticos, e extensa lista de de 70 sugestões de materiais didáticos, e extensa lista de de 70 sugestões de materiais didáticos, e extensa lista de 
autores estrangeiros a respeito da construção e uso do LEM, autores estrangeiros a respeito da construção e uso do LEM, autores estrangeiros a respeito da construção e uso do LEM, autores estrangeiros a respeito da construção e uso do LEM, 
aliado ao método heurístico de ensino (v.II, p.61)aliado ao método heurístico de ensino (v.II, p.61)aliado ao método heurístico de ensino (v.II, p.61)aliado ao método heurístico de ensino (v.II, p.61)

* Utilizar paradoxos, falácias, lendas, desafios, recreações nas * Utilizar paradoxos, falácias, lendas, desafios, recreações nas * Utilizar paradoxos, falácias, lendas, desafios, recreações nas * Utilizar paradoxos, falácias, lendas, desafios, recreações nas 
aulas de Matemática (v.II, p.209)aulas de Matemática (v.II, p.209)aulas de Matemática (v.II, p.209)aulas de Matemática (v.II, p.209)
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* Contar histórias (v.II, p.209)* Contar histórias (v.II, p.209)* Contar histórias (v.II, p.209)* Contar histórias (v.II, p.209)

*  Apresentar problemas interessantes aos alunos : *  Apresentar problemas interessantes aos alunos : *  Apresentar problemas interessantes aos alunos : *  Apresentar problemas interessantes aos alunos : 
(v.II, p.209)(v.II, p.209)(v.II, p.209)(v.II, p.209)

---- abelhas e a construção dos alvéolosabelhas e a construção dos alvéolosabelhas e a construção dos alvéolosabelhas e a construção dos alvéolos
---- história do jogo de xadrezhistória do jogo de xadrezhistória do jogo de xadrezhistória do jogo de xadrez
---- inscrever um quadrado num triângulo dadoinscrever um quadrado num triângulo dadoinscrever um quadrado num triângulo dadoinscrever um quadrado num triângulo dado

* Integrar Matemática com outras disciplinas * Integrar Matemática com outras disciplinas * Integrar Matemática com outras disciplinas * Integrar Matemática com outras disciplinas 
(v.II, p.209)(v.II, p.209)(v.II, p.209)(v.II, p.209)

* Utilizar a História da Matemática como apoio * Utilizar a História da Matemática como apoio * Utilizar a História da Matemática como apoio * Utilizar a História da Matemática como apoio 
didático (v.II, p.209)didático (v.II, p.209)didático (v.II, p.209)didático (v.II, p.209)

* Integrar língua materna com linguagem * Integrar língua materna com linguagem * Integrar língua materna com linguagem * Integrar língua materna com linguagem 
matemática (v.II, p.209)matemática (v.II, p.209)matemática (v.II, p.209)matemática (v.II, p.209)
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CURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADESCURIOSIDADES

�MalbaMalbaMalbaMalba TahanTahanTahanTahan nasceunasceunasceunasceu emememem 6666////5555////1885188518851885

�JulioJulioJulioJulio CesarCesarCesarCesar dededede MelloMelloMelloMello eeee SouzaSouzaSouzaSouza nasceunasceunasceunasceu emememem 6666 //// 5555//// 1895189518951895

�TodosTodosTodosTodos osososos seuseuseuseu nomesnomesnomesnomes têmtêmtêmtêm 5555 letrasletrasletrasletras

�LeiLeiLeiLei 12121212 835835835835:::: 1111 ++++ 2222 ++++ 8888 ++++ 3333 ++++ 5555 ==== 19191919

5555 xxxx 17171717 xxxx 151151151151 ==== 12835128351283512835

�InícioInícioInícioInício dededede magistériomagistériomagistériomagistério:::: 17171717 anosanosanosanos

�1111ºººº livrolivrolivrolivro:::: 1111 ++++ 9999 ++++ 2222 ++++ 5555 ==== 17171717

�EstudoEstudoEstudoEstudo dadadada culturaculturaculturacultura árabeárabeárabeárabe:::: 7777 anosanosanosanos

�ViveuViveuViveuViveu 79797979 anosanosanosanos ((((1895189518951895////1974197419741974))))

�ContratoContratoContratoContrato:::: 6666////5555////1974197419741974

�AcervoAcervoAcervoAcervo UnicampUnicampUnicampUnicamp:::: 6666////5555 17



UM RECADOUM RECADOUM RECADOUM RECADO
Malba TahanMalba TahanMalba TahanMalba Tahan

Assim é, meu amigo!Assim é, meu amigo!Assim é, meu amigo!Assim é, meu amigo!
Aprende a gravar, na pedra, os favores que receberes,Aprende a gravar, na pedra, os favores que receberes,Aprende a gravar, na pedra, os favores que receberes,Aprende a gravar, na pedra, os favores que receberes,

os benefícios que te fizerem,os benefícios que te fizerem,os benefícios que te fizerem,os benefícios que te fizerem,
as palavras de carinho, simpatia e estímulo que as palavras de carinho, simpatia e estímulo que as palavras de carinho, simpatia e estímulo que as palavras de carinho, simpatia e estímulo que 

ouvires.ouvires.ouvires.ouvires.
Aprende, porém, a escrever na areia,Aprende, porém, a escrever na areia,Aprende, porém, a escrever na areia,Aprende, porém, a escrever na areia,

as injúrias, as ingratidões, as perfídias e as ironiasas injúrias, as ingratidões, as perfídias e as ironiasas injúrias, as ingratidões, as perfídias e as ironiasas injúrias, as ingratidões, as perfídias e as ironias
que te ferirem pela estrada agreste da vida.que te ferirem pela estrada agreste da vida.que te ferirem pela estrada agreste da vida.que te ferirem pela estrada agreste da vida.

Aprende a gravar, assim, na pedra;Aprende a gravar, assim, na pedra;Aprende a gravar, assim, na pedra;Aprende a gravar, assim, na pedra;
aprende a escrever, assim, na areia...aprende a escrever, assim, na areia...aprende a escrever, assim, na areia...aprende a escrever, assim, na areia...

e serás feliz.e serás feliz.e serás feliz.e serás feliz.

(extraído de “Mil histórias sem fim”, v. 2, p. 160, Ed. Conquista (extraído de “Mil histórias sem fim”, v. 2, p. 160, Ed. Conquista (extraído de “Mil histórias sem fim”, v. 2, p. 160, Ed. Conquista (extraído de “Mil histórias sem fim”, v. 2, p. 160, Ed. Conquista –––– RJ, 1963)RJ, 1963)RJ, 1963)RJ, 1963) 18


