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Quando eu tinha 14 anos, comecei a fazer um caderno de anotações. Anotações 
sobre matemática. Antes que você me considere um caso perdido, apresso-me 
em dizer que não eram notas sobre matemática escolar. Mas sobre tudo que 
eu pudesse encontrar de interessante em relação à matemática que não era 
ensinada na escola. O que, como descobri, era bastante coisa, pois logo tive que 
comprar um segundo caderno.

OK, agora você pode me considerar um caso perdido. Mas antes de fazê-lo, 
pense: você se deu conta da mensagem contida em minha historinha triste? A ma-
temática não se resume ao que você aprendeu na escola. Melhor ainda: a matemática 
que você não aprendeu na escola é interessante. Na verdade, boa parte dela é diverti-
da – especialmente se você não precisar fazer uma prova ou acertar cálculos.

No fi m das contas, meu caderno se transformou em seis, que ainda guardo 
comigo – e depois acabou dando em um almanaque, quando descobri as vir-
tudes da fotocópia. Este Almanaque é um apanhado daquele, uma miscelânea 
de jogos, quebra-cabeças, histórias e curiosidades matemáticas que atraíram 
minha atenção. A maior parte das seções é completamente independente, por-
tanto você pode começar por onde quiser. Algumas delas formam breves minis-
séries. Sou partidário da ideia de que uma miscelânea deve ter um certo grau 
de desordem, e esta aqui certamente tem.

Entre os jogos e quebra-cabeças estão alguns velhos conhecidos, que ten-
dem a reaparecer de tempos em tempos e frequentemente provocam um entu-
siasmo renovado quando o fazem – o carro e os bodes, assim como o problema 
da pesagem das 12 bolas, já causaram grande alvoroço na mídia: um deles nos 
EUA, o outro na Grã-Bretanha. Mas boa parte do material é coisa nova, prepara-
da especialmente para este livro. Procurei trazer temas variados, portanto temos 
quebra-cabeças lógicos, geométricos, numéricos e probabilísticos, elementos es-
quisitos da cultura matemática, coisas para fazer e coisas para construir. 

Comece aqui

Há três tipos de pessoas no mundo: 
As que sabem contar e as que não sabem.
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Uma das vantagens de saber um pouquinho de matemática é a possibili-
dade de deixar os seus amigos extremamente impressionados. (Meu conselho, 
porém, é que você seja modesto a esse respeito. Você também poderá deixar os 
seus amigos extremamente irritados.) Uma boa maneira de atingir esse desejá-
vel objetivo é estar antenado com os termos que andam ou andaram na moda 
ultimamente. Para isso, espalhei alguns breves “ensaios” aqui e ali, escritos 
em um estilo informal, nada técnico. Essas explanações explicam alguns dos 
recentes avanços que ganharam destaque na mídia. Coisas como o último teo-
rema de Fermat, que teve direito a um programa inteiro na televisão britânica, 
o teorema das quatro cores, a conjectura de Poincaré, a teoria do caos, os frac-
tais, a ciência da complexidade e os ladrilhos de Penrose. Ah, e também temos 
algumas questões ainda não resolvidas, só para mostrar que a matemática não 
está toda concluída. Alguns itens são recreativos, outros são mais sérios – como 
o problema P = NP?, cuja solução vale um prêmio de US$1 milhão. Você talvez 
não tenha ouvido falar do problema, mas é bom que saiba sobre o prêmio.

Alguns itens mais curtos e engraçados revelam fatos e descobertas inte-
ressantes sobre tópicos já batidos, mas ainda assim fascinantes: π, o teorema 
de Pitágoras, permutações, mosaicos. Contos divertidos sobre matemáticos fa-
mosos dão uma dimensão histórica ao livro e nos permitem rir um pouquinho 
de suas tocantes fraquezas.

Bem, eu disse que você poderia começar por onde quisesse – e pode, acre-
dite –, mas para ser terrivelmente sincero, provavelmente é melhor que você 
comece pelo início e siga mesmo a ordem das páginas. Você verá que alguns dos 
tópicos iniciais ajudam na compreensão dos seguintes. E os primeiros tendem a 
ser um pouco mais fáceis, enquanto alguns dos últimos são uma espécie de, di-
gamos... desafi o. Ainda assim, tentei deixar uma boa dose de tópicos mais fáceis 
misturados por toda parte, para que seu cérebro não se canse muito rápido. 

O que quero fazer é instigar a sua imaginação, mostrando muitos aspectos 
divertidos e intrigantes dessa ciência. Quero que você se divirta, mas eu fi ca-
rei exultante se, ao ler o Almanaque, você sentir vontade de "meter a mão" na 
matemática, vivenciar a emoção da descoberta e se manter informado sobre 
avanços importantes – sejam eles de dois mil anos atrás, da semana passada ou 
de amanhã.

Ian Stewart
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Encontro alienígena

A espaçonave Indefensible orbita o planeta Noncomposmentis, quando o 
capitão Quirk e o sr. Crock são teletransportados para a superfície.

– Segundo o Guia turístico intergaláctico, há duas espécies de extra-
terrestre neste planeta – diz Quirk.

– Correto, capitão. Veracitors e tagarelix. Todos falam galáxico, e po-
demos distingui-los pelo modo como respondem às perguntas. Os veraci-
tors sempre dizem a verdade, e os tagarelix sempre mentem.

– Mas, fi sicamente...
– ...São indistinguíveis, capitão.
Quirk ouve um barulho e se vira, encontrando três alienígenas que 

se aproximam furtivamente. Parecem idênticos.
– Bem-vindos a Noncomposmentis – diz um dos ETs.
– Obrigado. Meu nome é Quirk. E vocês são... – Ele faz uma pau-

sa. – Não faz sentido perguntar os nomes deles – murmura. – Pelo que 
sabemos, não serão os nomes certos.

– Isso é lógico, capitão – diz Crock.
– Como não sabemos falar galáxico muito bem – improvisa Quirk –, 

espero que não se importem se eu os chamar de Alfy, Betty e Gemma. – 
Vira-se então para Crock e sussurra: – Não que saibamos o sexo deles, 
além de tudo.

– São todos hermandrofemíginos – diz Crock.
– Que seja. Agora, Alfy: a que raça pertence Betty?
– Tagarelix.
– Ah. Betty: Alfy e Gemma pertencem a raças diferentes?
– Não.
– Certo... Como são faladores, hein? Hmm... Gemma: a que raça 

pertence Betty?
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– Veracitor.
Quirk faz que sim, com um ar de entendido.
– Muito bem, está resolvido, então!
– O que está resolvido, capitão?
– A que raça cada um pertence.
– Entendo. E as raças são...?
– Não faço a menor ideia, Crock. Você é que deveria ser o lógico 

aqui!

Resposta na p.261

Aponte o animal

Este é um ótimo truque matemático para festas de criança. Elas se reve-
zam na escolha de um animal. Depois, soletram o nome do bicho enquan-
to você, ou outra criança, aponta sucessivamente para cada uma das 10 
pontas da estrela abaixo. Você deve começar na ponta chamada Passarinho 
e avançar pelas linhas em sentido horário. Milagrosamente, quando elas 
disserem a última letra, você apontará para o animal certo.

Como o truque funciona? Bem, a terceira palavra ao longo da estrela 
é Cão, que tem três letras, a quarta é Gato, que tem quatro, e assim por 
diante. Para ajudar a esconder o truque, os animais das posições 0, 1 e 

Soletre o nome para encontrar o animal.
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