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Editorial
Karol Delisia Ayres Rizzotto, Lucas Schimtith Zanon, UFSM.

O Jornal uµatemática é uma das atividades de Ensino
desenvolvida pelo grupo PET Matemática, e tem como

principal público alvo, a comunidade acadêmica do Centro
de Ciências Naturais e Exatas. Nos seis primeiros anos de
existência, o jornal foi impresso e contou com três edições
anuais. No ano passado, optou-se por realizar apenas duas
edições. A edição atual é a vigésima segunda, que terá versão
online e impressa e conta com textos de cunho matemático e
livre, conforme planejamento do grupo.

Essa opção de escolha é realizada desde a Edição 19,
onde foram publicados alguns textos cuja a ideia central
estava contida em artigos de Matemática publicados em lı́ngua
estrangeira (inglês) e os demais artigos abordavam temas
livres, escolhidos por cada petiano.

Verificou-se que essa variedade de temas teve sucesso dentro
e fora do grupo e com isso, na presente edição, contamos com
13 artigos. Esta edição começa com um artigo matemático
no qual algumas definições e exemplos de Espaços Métricos
são abordados. O segundo artigo fala sobre o que ocorre no
corpo humano após a ingestão de uma lata de Coca-Cola
e, seguindo na linha de assuntos gerais, o terceiro apresenta
diversas estatı́sticas preocupantes sobre o desmatamento na
Floresta Amazônica. Voltando para a matemática, o quarto
artigo fala sobre a origem e as potencialidades do material
dourado no processo de ensino e aprendizagem da criança,
o quinto artigo intitulado “Construções e a Razão Áurea”
aborda o misterioso número de ouro presente na história da
matemática há centenas de anos e exemplos de construções
conhecidas por possuı́rem tal razão. Já o sexto artigo define
o que é uma inversão e mostra como pode ser utilizada em
construções geométricas de logotipos.

O sétimo texto conta um pouco da história repleta de
curiosidades sobre o matemático John Nash, no oitavo texto
foi ressaltado as qualidades das Olimpı́adas Rio 2016. O nono
artigo conta a sobre a história do xadrez, além da matemática
envolvida por traz de cada peça e movimento, o décimo artigo
aborda uma doença visual chamada Moscas Volantes, como
identificar os sintomas e seus risco, o artigo número onze conta
a lógica que envolve o sistema de posicionamento global dos
satélites conhecido popularmente por GPS, o décimo segundo
artigo traz a experiência de um professor que viveu em outro
paı́s e conta sobre a educação em Nova Iorque. O último artigo
relata sobre alguns problemas que professores e alunos do
CCNE têm passado no ano de 2016.

É importante lembrar a todos que, o jornal está aberto a
publicações de acadêmicos e professores. Caso queira divul-
gar seu trabalho ou texto no jornal, entre em contato com
algum integrante do Grupo PET Matemática ou pelo email
petmatematicaufsm@gmail.com.

Confira nessa edição:
• Uma abordagem sobre Espaços Métricos;
• Efeito Coca-Cola No Organismo;
• Desmatamento na Floresta Amazônica: Taxas e

Evoluções;
• Material Dourado;
• Construções e a Razão Áurea;
• Para que serve uma inversão?;
• John Nash, uma mente brilhante;
• Rio 2016: espetáculo do jeitinho brasileiro;
• A Origem do Xadrez e sua Matemática;
• O que são Moscas Volantes?;
• Global Positioning System;
• Education in New York City;
• Problemas a serem enfrentados;

Eventos na UFSM

Curso de Verão
Ofertado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática,

o Curso de Verão no ano de 2017, abordará Tópicos em
Análise na Reta e Álgebra Linear. As aulas ocorrerão entre
os dias 03 de janeiro e 10 de fevereiro.

O Curso de Verão tem como intuito preparar os candidatos
para a Prova de Seleção do PPGMAT, porém é aberto a toda
comunidade acadêmica. Para aqueles que não irão participar
da seleção e possuem interesse no curso, todas as informações
necessárias sobre como realizar as inscrições estão no site do
Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFSM no
endereço w3.ufsm.br/ppgmat/.
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Uma abordagem sobre Espaços Métricos
Guilherme Schimanko de Godoy, UFSM.

O que é um Espaço Métrico? De maneira bem sucinta,
é um conjunto sobre o qual podemos tratar da

distância entre quaisquer dois elementos. No entanto, para
introduzirmos o conceito de espaço métrico, devemos definir
o que é uma métrica.

Definição 1: Considere X um conjunto. Uma métrica em
X é uma função d : X × X → R que associa a cada par
ordenado a um número real d(x, y) satisfazendo as seguintes
propriedades para quaisquer x, y, z ∈ X:
(i) d(x, x) = 0

(ii) Se x 6= y então d(x, y) > 0
(iii) d(x, y) = d(y, x)
(iv) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z)

Assim, o conjunto X munido da métrica d é um espaço
métrico e o denotemos por (X, d).

Um exemplo bastante familiar de espaço métrico é o
espaço euclidiano Rn, sobre o qual podemos definir diferentes
métricas, conforme apresentado em Elon (2015). Considere
x = (x1, ..., xn) e y = (y1, ..., yn) pontos (por mais distinto
que o conjunto seja, seus elementos são chamados de pontos)
do Rn. As métricas definidas abaixo são exemplos que o
tornam um espaço métrico.

d(x, y) :=

√
n∑
i=1

(xi − yi)2

d′(x, y) :=
n∑
i=1

|xi − yi|

d′′(x, y) := max
1≤i≤n

|xi − yi|

Daremos agora a definição de bola aberta em um espaço
métrico. As definições de bola fechada e esfera fogem a
proposta do texto, mas podem servir de motivação para o
leitor interessado.

Definição 2: Seja x0 um ponto pertencente a um espaço
métrico X e r > 0 um número real. A bola aberta centrada
em x0 e raio r é dada por:

B(x0, r) = {x ∈ X; d(x, x0) < r}

Considere x0 um ponto pertencente ao R2 e r > 0 um
número real. Ao munirmos o R2 das métricas d, d′ e d′′

será possı́vel destacar que uma bola aberta (bola fechada
ou esfera) neste espaço, centrada em x0 e de raio r será
representada de diferentes formas.

Ao tomarmos a métrica d, é possı́vel representar uma bola
aberta nestas condições sem muitas dificuldades. Sendo ela
representada na figura 1 da seguinte forma:

Figura 1. Bola Aberta em R2 munido da métrica d.

Fonte: O autor

Ao munirmos o R2 da métrica d′ a representamos conforme
a figura 2.

Figura 2. Bola Aberta em R2 munido da métrica d′.

Fonte: O autor

Ao munirmos o R2 da métrica d′′ a representamos conforme
a figura 3.

Figura 3. Bola Aberta em R2 munida da métrica d′′.

Fonte: O autor

Observe que existem diferentes representações para uma
bola aberta (bola fechada ou esfera) se munirmos o espaço
euclidiano Rn de diferentes métricas. Sem muita dificul-
dade o leitor poderá verificar o procedimento pelo qual esta
representação é feita, no entanto, pode consultar Elon (2015)
para maiores detalhamentos.

Referências:
[1] LIMA, E. L. Espaços Métricos. Projeto Euclide, Rio de

Janeiro, IMPA, 2015.
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Efeito Coca-Cola No Organismo
Tauana Dambrós, UFSM.

QUAL estudante não gosta de tomar aquela Coca-Cola
gelada no intervalo? Ou quando se junta para estudar

com os colegas? Já parou para pensar nos efeitos que beber
um copo de Coca-Cola pode causar no organismo? O ex-
farmacêutico Niraj Naik divulgou em seu blog “The Renegade
Pharmacist” um artigo intitulado ”What Happens One Hour
After Drinking A Can Of Coke” (O Que Acontece Uma
Hora Depois De Beber Uma Lata De Coca-Cola) a figura 1
apresenta o infografo apresentado por Naik.

Fig. 1. Drink coke

Fonte: NAIK (2016)

O artigo vem sendo citado em diferentes blogs e páginas
da internet, segundo o autor, é possı́vel observar o que ocorre
no corpo humano após a ingestão de uma lata de 350 ml de
Coca-Cola.

Primeiros 10 minutos: Dez colheres de chá de açúcar
estarão circulando no organismo. A quantidade de açúcar é
tão alta que o comum seria que a pessoa vomitasse, porém
o ácido fosfórico contido na bebida muda o sabor permitindo
que seja ingerida.

20 minutos: O açúcar do sangue aumenta causando picos
de insulina, e o fı́gado responde transformando todo o açúcar
em gordura.

40 minutos: A cafeı́na é absorvida. As pupilas dilatam,
a pressão arterial sobe, e como resposta o fı́gado joga mais
açúcar na corrente sanguı́nea. Os receptores de adenosina
(antiarrı́tmico cardı́aco) no cérebro são bloqueados, impedindo
sonolência.

45 minutos: O corpo aumenta a produção de dopamina,
estimulando os centros de prazer do cérebro.

60 minutos: O ácido fosfórico prende o cálcio, o magnésio
e zinco no intestino grosso, provocando um aumento no
metabolismo. Essa junção é composta por altas doses de
açúcar e adoçantes artificiais. Fazendo com que o cálcio seja
eliminado pela urina.

65 minutos: Propriedades diuréticas da cafeı́na entram em
jogo. Eliminando a junção de cálcio, magnésio e zinco, que
deveriam ir para os ossos, bem como o sódio e a água.

70 minutos: A sensação de entusiasmo passa. O corpo
começa a sentir falta de açúcar, que faz você ficar meio irritado
e/ou com preguiça. E nesse momento toda a água da Coca foi
eliminada, levando junto alguns nutrientes que o corpo iria
usar para hidratar o organismo e fortalecer ossos e dentes.

Naik também alerta que o consumo regular dos ingredientes
encontrados na Coca-Cola e outras bebidas e alimentos pro-
cessados, pode levar ao aumento da pressão arterial, doenças
cardı́acas, diabetes e obesidade.

É necessário que se saiba moderar a quantidade ingerida
diariamente, pois mesmo Sandy Douglas (presidente da Coca-
Cola América do Norte), admitiu que se limita a menos de uma
lata de Coca-Cola por dia, por questões de saúde (SUDDATH,
2014).

Assim, sugere-se que as pessoas aprendam a tomar essa
bebida apenas de vez em quando, pois a curto prazo talvez os
efeitos não sejam percebidos, mas com o passar do tempo eles
vão se intensificar. Então reduza o consumo, seja consciente
e preserve sua saúde. Tome Coca-Cola com os amigos, mas
com moderação, optando por bebidas mais saudáveis quando
for possı́vel, como sucos naturais, uma xı́cara de chá, ou tome
apenas água, porque não?

Seja consciente, faça a escolha certa por você e dê dicas
aos seus amigos, para que também façam um boa escolha.

Referências:
[1] MEREDITH, W. Updated Post: What Happens to

Your Body If You Drink a Coke Right Now?. Disponı́vel
em: http://www.blisstree.com/2010/06/23/mental-health-well-
being/what-happens-to-your-body-if-you-drink-a-coke-right-
now/. Acesso em: 07 de set. de 2016;

[2] NAIK, N. What Happens One Hour
After Drinking A Can Of Coke. Disponı́vel em:
http://therenegadepharmacist.com/what-happens-one-hour-
after-drinking-a-can-of-coke/. Acesso em: 07 de set. de
2016;

[3] SUDDATH, C. Coke Confronts Its Big Fat
Problem. 31 de jul. de 2014. Disponı́vel em:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-07-31/coca-
cola-sales-decline-health-concerns-spur-relaunch. Acesso em:
08 de set. de 2016.
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Desmatamento na Floresta Amazônica: Taxas e
Evoluções

Moisés Rutkoski, UFSM.

S ITUADA na região norte da América do Sul, a Floresta
Amazônica possui uma extensão de aproximadamente sete

mil quilômetros quadrados. Cerca de 60% da floresta está
localizada no território Brasileiro, e o restante, ou seja, os
40% estão situados na Venezuela, Colômbia, Peru, Bolı́via,
Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa.

De acordo com [1], a Floresta Amazônica é conhecida como
“pulmão do mundo”, pois estudos mais recentes mostram
que as florestas tropicais consomem quase todo o oxigênio
produzido por elas, mas a Floresta Amazônica apresenta
grande importância no processo de filtragem e regeneração
do ar, e no regulamento do ciclo hidrológico.

Infelizmente, esse “pulmão” está cada vez mais debili-
tado, pelo fato de que, altos ı́ndices de desmatamento estão
ocorrendo ao longo dos anos e, como consequência, diversas
espécies de plantas, animais e insetos estão sendo extintos.
Segundo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),
do ano de 2004 a 2014, ocorreu uma grande diminuição no
desmatamento no estado do Acre, isto é, cerca de 57%, e no
estado do Amazonas ocorreu uma diminuição de 62% entre
os anos de 2004 a 2013.

Com relação a Floresta Amazônica, isso já é um grande
começo para reverter esse processo de desmatamento. Na
figura 1 mostra os ı́ndices de taxas de 2004 à 2014, em relação
ao desmatamento em quilômetros quadrados.

Fig. 1. Dados referentes ao desmatamento

Fonte: PRODES/INPE

A figura 2, mostra-se um gráfico respectivo a tabela
anterior, onde o número 1 refere-se ao ano de 2004, o número
2 refere-se a 2005, e assim respectivamente.

Pelo gráfico (figura 1), nota-se que em 2004 os ı́ndices
de desmatamento estão elevados, isto é, em torno de
1232km2 desmatados, mas felizmente, já em 2005 ocorre
uma diminuição de 460km2. Em relação ao ano de 2004 até
2009 ocorreu uma diminuição de 827km2, o que mostra que
em 2009 os ı́ndices de desmatamento decresceram muito.

Na (figura 3), a floreta amazônica, observa-se que de 2004

Fig. 2. Dados referentes ao desmatamento

Fonte: PRODES/INPE

à 2014 o desmatamento decresceu em torno de 7, 68%, o que
é um ı́ndice que percebe-se que ao passar do tempo esses
dados estão decaindo cada vez mais. Devemos nos perguntar:

Fig. 3. Floresta Amazônica

Fonte:Google Imagens

o que acontecerá nos próximos 10 anos? Será que continuará
diminuindo, ou terá um momento em que vamos decretar
estado de emergência? Esperamos que esses dados chegue
a zero, e que possamos desfrutar por muito tempo dessa
grandioza floresta que temos em nosso paı́s.

Referências:
[1]SEM AUTOR. Disponı́vel em:

http://brasilescola.uol.com.br/brasil/desmatamento-da-
amazonia.htm Acessado em: 10 de setembro de 2016;

[2]SEM AUTOR. Disponı́vel em:
http://www.suapesquisa.com/geografia/florestaamazonica.htm
Acessado em: 10 de setembro de 2016.

[3]SEM AUTOR. Disponı́vel em: http://www.inpe.br/ Aces-
sado em: 10 de setembro de 2016.
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Material Dourado
Maisa Iora, UFSM.

O material dourado foi criado por Maria Montessori
(1870-1952), primeira mulher na Itália a se formar em

medicina. Segundo Daltoé (2016), Montessori direcionou sua
carreira para a psiquiatria e logo se interessou pela crianças
deficientes, ela percebeu que estas respondiam com rapidez
e entusiasmo aos estı́mulos para realizar tarefas, exercitando
assim as habilidades motoras e experimentando autonomia.
Por isso a educadora italiana desenvolveu materiais didáticos,
eram objetos simples, mas muito atraentes e projetados para
provocar o raciocı́nio. Um desses objetos é o material dourado,
ou de contas douradas.

O material dourado destina-se a atividades que auxiliam o
ensino e a aprendizagem do sistema de numeração decimal-
posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamen-
tais, os algoritmos. Com ele as relações numéricas abstratas
passam a ter uma imagem concreta, facilitando a compreensão.
Obtém-se, então, além da compreensão dos algoritmos, um
notável desenvolvimento do raciocı́nio e um aprendizado
agradável.

A forma utilizada hoje para o material dourado foi um
pouco modificada em relação à forma original proposta por
Montessori. Lubienska de Lenval, seguidora da educadora,
construiu seu material em madeira, diferente apenas no aspecto
visual do material de contas douradas original. O material
dourado Montessori é, então, constituı́do por unidade, dezena,
centena e unidade de milhar, conforme a figura 1.

Fig. 1. Material dourado

Fonte: JFDURAN(2014)

Embora elaborado para o trabalho com aritmética, a
idealização deste material seguiu os mesmos princı́pios
montessorianos para a criação de qualquer um dos seus
materiais, a educação sensorial: desenvolver na criança a
independência, confiança em si mesma, a concentração, a
coordenação e a ordem; gerar e desenvolver experiências con-
cretas estruturadas para conduzir, gradualmente, a abstrações
cada vez maiores; fazer a criança, por ela mesma, perceber os
possı́veis erros que comete ao realizar uma determinada ação
com o material; trabalhar com os sentidos da criança.

Ao trabalhar com o material, o primeiro contato deve ser
para reconhecimento, assim o aluno pode fazer descobertas
e estabelecer relações. Ao realizar operações matemáticas
com o material dourado os processos tornan-se mais fáceis
de serem entendidos e aceitos por ser uma atividade prática
e visual. Sabe-se da importância da abordagem a partir de
vários recursos e metodologias, bem como do longo caminho
existente entre a utilização de materiais manipulativos para a
realização das operações e a aprendizagem dos algoritmos e
resolução de problemas.

Um exemplo de atividade com o material dourado tem por
objetivo fazer o aluno compreender que o antecessor é o que
tem “1 a menos” na sequência numérica. Assim a ideia é
construir um trem onde o primeiro vagão é formado por duas
barras e o vagão seguinte tem um cubo a menos e assim por
diante. O último vagão será um “cubinho”, conforme a figura
2.

Fig. 2. Trem especial

Fonte: MARTINS(2012)

Nesta atividade é trabalhada a ideia de antecessor, assim
fica claro para a criança o “menos um” na sequência dos
números. Ela contribui também para uma melhor compreensão
do valor posicional dos algarismos na escrita dos números.

Assim, o material dourado, apesar de ser simples, torna-se
um bom auxı́lio no processo de ensino e aprendizagem, e
colabora para o desenvolvimento integral da criança.

Referências:
[1] DALTOÉ K. Trabalhando com Material Dourado

e Blocos Lógicos nas Séries Iniciais. Disponı́vel em:
http://www.somatematica.com.br/artigos/a14/index.php/.
Acesso em: 21 set. de 2016;

[2] JFDURAN. Material Dourado. Disponı́vel em:
http://praticaspedagogicas.com.br/blog/?cat=148. Acesso em:
23 set. de 2016;

[3] MARTINS L. Material Dourado e Ábaco. Disponı́vel
em: http://biscoitodidatico.blogspot.com.br/2012/09/material-
dourado-abaco.html. Acesso em: 23 set. de 2016;
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Construções e a Razão Áurea
Isabel Cristina Frozza, UFSM.

SERIAM obras criadas a partir da razão áurea, ou então
esta razão é encontrada em algumas obras por coin-

cidência? Há centenas de anos o número de ouro, uma simples
constante irracional, vem sendo objeto de estudo de muitos
pesquisadores por possuir infinitas aplicações nas mais diver-
sas áreas de estudo. Como podemos explicar a matemática
por trás do número de ouro, seus aspectos algébricos e
geométricos, suas aparições na história da humanidade, na
arquitetura e nos estudos das ciências exatas?

Segundo Jesus (2013), Euclides de Alexandria (330 a.E.C.)
apresentou no Livro IV de sua obra, Os Elementos, a seguinte
definição: um segmento de reta se diz dividido em média
e extrema razão, se a razão entre o menor e o maior dos
segmentos é igual à razão entre o maior e o segmento todo,
como podemos ver na figura 1.

Fig. 1. Segmento AB de medida x.

Fonte: O autor.

Podemos ainda dizer que um ponto divide um segmento
em média e extrema razão quando a parte maior é a média
geométrica entre a parte menor e o segmento todo. Onde x
e a são medidas do segmento, ou seja, são valores positivos.
Então,xa = (1+

√
5)

2 ' 1, 6180399... Este número irracional, é
chamado de Número de Ouro (Razão Áurea) e é representado
pela letra grega ϕ (Phi).

parte menor
parte maior = parte maior

segmento todo ⇒
BC
AC = AC

AB ⇒
x−a
a = a

x

x(x− a) = a2 ⇒ x2 − xa = a2 ⇒ x2 − xa− a2 = 0

Resolvendo a equação, temos:

x = a±
√
a2.4a2

2 ⇒ x = a±
√
5a2

2 ⇒ x = a±a
√
5

2 ⇒ x =
a(1±

√
5)

2 ⇒ x
a = (1±

√
5)

2

Um retângulo áureo é um retângulo cuja medida a do seu
lado maior dividida pela medida b do seu lado menor é igual
ao número de ouro. Ou ainda, um retângulo é áureo se ao
suprimirmos um quadrado com medida do lado menor, o
retângulo restante será semelhante ao original. Como apresenta
a figura 2.

Fig. 2. Retângulo ABCD de lados x e x+ a

Fonte: O autor.

No inı́cio do século XXI convencionou-se em representar
a razão áurea por Phi = ϕ, a sı́laba inicial do nome de
Phı́dias. Não se sabe ao certo, se quando Phı́dias, projetou
a sua mais famosa obra, o Phartenon, teve ele a iniciativa de
utilizar a razão áurea, ou se esta razão foi constatada anos
depois. Segundo Carvalho (2008) a razão entre a sua largura
e a altura se aproximava muito do número de ouro. Isso nos
mostra a preocupação dos arquitetos em construir uma obra
com proporções harmônicas.

A razão áurea, não só está relacionada a matemática apli-
cada, podemos encontrá-la também em belezas naturais, obras
históricas, na música, objetos que apresentam no dia a dia
e em inúmeras outras situações. Algumas das construções
importantes, que de alguma forma utilizam razão áurea, são
o Arco do Triunfo, em Paris , o prédio da ONU nos Estados
Unidos e o Taj Mahal na Índia, respectivamente vistas na figura
3.

Fig. 3. Locais mundialmente conhecidos.

Fonte: Google Imagens.

Considerando que há relatos do aparecimento desta razão
em diversas situações desde muito cedo na história da
humanidade, podemos nos questionar sobre sua verdadeira
origem: foi uma descoberta ao acaso ou estudos foram feitos
para concluir que tal razão apresenta harmonia e equilı́brio?

Referências:
[1] CARVALHO, J. J.; Razão Áurea; Curso de

Especialização para Professores do Ensino. UFMG. Belo
Horizonte, 2008;

[2] GODINHO, V.; Como calcular esse número?; O número
de ouro, 2015.;

[3] JESUS, M. Os Números de Fibonacci; Universidade
Estadual de Campinas, 2013.



JORNAL UµATEMÁTICA, EDIÇÃO 22, ANO 08, 2016 1

Para que serve uma inversão?
Carmen Vieira Mathias, UFSM.

EM Mathias (2016) definiu-se uma inversão e foi lançado
um questionamento: ”Para que serve uma inversão?” O

objetivo desse texto é elucidar tal questão. A transformação
inversão é utilizada em algumas construções geométricas.
Talvez a mais interessante e conhecida delas seja a que
representa o logotipo da Olimpı́ada Brasileira de Matemática
(OBM) e que está representada na figura 1.

Fig. 1. Logotipo da OBM

Fonte: OBM (2016).

Segundo consta em Carvalho (2009) os cı́rculos coloridos
são uma referência ao sı́mbolo dos Jogos Olı́mpicos, que
é formado por cinco anéis entrelaçados representando os
continentes. No logotipo da OBM, porém, estes anéis estão
dispostos de um modo tal que conhecer a operação inversão
é essencial para sua construção. No que segue descreve-se os
procedimentos de construção do logotipo, utilizando inversões
e o software GeoGebra. O ponto de partida é a figura 2 que
apresenta dois cı́rculos concêntricos, com cinco cı́rculos de
raios iguais encaixados entre eles.

Fig. 2. O ponto de partida: cinco cı́rculos iguais entre cı́rculos concêntricos

Fonte: Carvalho (2009).

Ainda conforme Carvalho (2009), considerando R e r os
raios dos cı́rculos externo e interno, respectivamente. Somente
será possı́vel encaixar os cinco cı́rculos para um determinado
valor da razão R

r . A figura 3 auxiliará no processo de deter-
minar qual deverá ser a razão para que n cı́rculos possam ser
encaixados entre os dois cı́rculos concêntricos.

Fig. 3. Construção dos cı́rculos concêntricos

Fonte: O autor.

Nota-se que o diâmetro de cada um dos cı́rculos tangente
é a diferença R − r dos raios dos cı́rculos concêntricos. Por
outro lado, seus centros são vértices de um polı́gono regular
de n lados, inscrito em um cı́rculo de raio R+r

2 concêntrico
aos dois cı́rculos iniciais .

A partir da figura 3 observa-se que no triângulo retângulo
OAH , OA = R+r

2 , OA = R−r
2 e é oposto a um ângulo igual

a π
n .
Assim,

R− r

2
=
R+ r

2
sen

(π
n

)
ou, desenvolvendo

R

r
=

1 + sen
(
π
n

)
1− sen

(
π
n

) .
Quando os raios R e r estão nessa proporção, é possı́vel

encaixar n cı́rculos iguais entre os dois cı́rculos concêntricos.
Para realizar a construção do logotipo, constrói-se as circun-
ferências tangentes (via o comando sequência) e aplica-se
uma transformação de inversão a esses elementos. A figura 4
representa a situação acima descrita e possui um QrCode que
permite acessar o arquivo dinâmico construı́do no GeoGebra.

Fig. 4. Aplicação da inversão

Fonte:O autor.

Observa-se que a inversão preserva a tangência, pois é uma
transformação injetiva, que faz com que o número de pontos
de interseção das figuras seja preservado. Mas o que são
transformações injetivas? Isso é assunto para o próximo artigo!
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BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, Revista Eureka, 2009;
Disponı́vel em: www.obm.org.br/.../artigos/logotipo.doc

http://petmatematica.weebly.com/uploads/2/2/2/2/22229894/jornal_2016-1.pdf
http://www.obm.org.br/export/sites/default/revista_eureka/docs/artigos/logotipo.doc


JORNAL UµATEMÁTICA, EDIÇÃO 22, ANO 08, 2016 1

John Nash, uma mente brilhante
Andréia Luisa Friske, UFSM.

JOHN Nash nasceu no dia 13 de junho de 1928 em
Bluefield, West Virginia, nos Estados Unidos. John desde

pequeno já mostrava seu lado intelectual e estudioso. Sua
mãe, que era professora, incentivou sua curiosidade pelo
desconhecido (MATEMATIQUÊS, 2016).

Em 1945, a Universidade de Carnegie Mellon lhe ofereceu
uma bolsa de estudos em quı́mica, mas John não se sentia
plenamente realizado apenas estudando quı́mica. Alguns pro-
fessores notaram seu crescente desânimo e incentivaram-o a
aprofundar o estudo em matemática e especializar-se nessa
área.

Após se formar em Carnegie, decidiu continuar seus estudos
e obter um doutorado em matemática. Foi aceito em duas
conceituadas universidades dos Estados Unidos, Harvard e
Princeton, optando por cursar seu doutorado em Princeton.
Demonstrou interesse em vários campos da matemática, como
topologia, teoria dos jogos, geometria algébrica e lógica. Aos
21 anos John escreveu sua tese de doutorado que continha
apenas 27 páginas, na qual apresentou o conceito conhecido
como Equilı́brio de Nash. Sua tese é considerada um dos
artigos fundamentais da teoria dos jogos e revolucionou o
estudo de estratégia econômica.

Com sua tese defendida, lecionou matemática no Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) de 1951 à 1959. Nesse
perı́odo obteve muitos avanços em seus estudos, dentre eles o
que mais se destacou foi o modo que conseguiu resolver um
problema clássico da geometria diferencial. Foi nessa época
que conheceu sua futura esposa, a fı́sica Alicia. Um ano após
seu casamento, que ocorreu em 1957, Alicia engravidou do
primeiro filho do casal.

Entretanto, nem tudo eram flores na vida de John Nash,
ele sofria de alguns problemas psı́quicos que se agravaram
com o passar do tempo. Em 1959 ele começou a sofrer de
esquizofrenia paranóica e, devido sua doença, abandonou seu
trabalho no MIT. Nesse perı́odo ele se mudou para a Europa,
pois tinha impressão de que estava sendo perseguido. Em
1960, retornou para Princeton e foi internado diversas vezes
por causa dos distúrbios mentais da esquizofrenia. Em 1970,
começou uma lenta redução da sua medicação e, finalmente,
começou a ter melhoras em seu estado psı́quico.

No ano de 1994 John foi premiado com o prestigiado
Nobel de Economia – infelizmente ainda não existe Nobel
de Matemática – pela sua grande contribuição com sua tese
de doutorado Equilı́brio de Nash, apresentada décadas atrás.
Quando ganhou o Nobel de Economia estava sem publicar
textos e artigos cientı́ficos desde 1958 devido sua recuperação
da esquizofrenia.

Além do Nobel de Economia, recebeu em 2015, das
mãos do rei da Noruega, Harald V, o prêmio Abel de 6
milhões de NOK (cerca de US$ 750 mil) devido suas gran-
des contribuições em matemática pura, com destaque para a

geometria e equações diferenciais parciais (ÉPOCA, 2016).
O prêmio foi dividido com o também matemático Louis
Nirenberg. Alguns matemáticos afirmam que o trabalho de
John na área da matemática pura é mais impressionante do
que seu trabalho na teoria dos jogos, que lhe rendeu o Nobel
de Economia.

John (figura 1) e sua esposa Alicia morreram no dia 23 de
maio de 2015. Ambos estavam voltando do aeroporto para sua
casa, quando o táxi em que estavam perdeu o controle.

Figura 1. John Nash

Fonte: ÉPOCA (2016)

A vida de John Nash foi retratada no livro Uma Mente
Brilhante, que posteriormente foi transformado em um filme,
conquistando quatro Oscars em 2002, incluindo a categoria de
Melhor Filme. O filme tratou da vida particular e profissional
de John Nash que foi um dos maiores matemáticos do
século XX, destacando-se por sua originalidade em suas
teorias e pela facilidade que encarava desafios matemáticos.
Apesar de seus problemas psı́quicos, sempre buscou novas
e grandes realizações. O objetivo de sua vida era pesquisar
e, principalmente, procurar resoluções para antigos e novos
problemas matemáticos.
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Rio 2016: espetáculo do jeitinho brasiliero
Lucas Ferrari Pereira, UFSM.

OS Jogos Olı́mpicos Rio 2016, vão deixar saudades. Du-
rante mais de duas semanas, o clima olı́mpico reinou em

nosso paı́s e proporcionou aos brasileiros um orgulho em dizer
que fazem parte dessa nação. Apesar de tantas dificuldades
vividas durante esses últimos anos, corrupção, crise, violência,
desrespeito, entre outros, a Olı́mpiada Rio 2016 proporcionou
um show não só de luzes e jogos, mas de alegria, sorrisos,
humildade e a esperança de um mundo melhor.

Com o objetivo principal de transmitir os valores fun-
damentais dos jogos, − a união, o respeito à diversidade
e a vontade de mudança − e inspirados com o poder de
transformação por meio do esporte, a Rio 2016 criou o slogan
“um mundo novo”, que segundo Thomas Bach, presidente
do Comitê Olı́mpico Internacional (COI), isso “é a base do
movimento Olı́mpico: mudar o mundo para melhor.”

O programa esportivo dos Jogos Olı́mpicos de 2016 −
que ocorreu de 5 a 21 de agosto − teve a inclusão de dois
novos esportes o rugby sevens e o golfe, o que totalizou 28
esportes em 42 modalidades. O Brasil, participou com 465
atletas em 28 esportes.

No inı́cio do ano, o Comitê Olı́mpico Brasileiro (COB),
informou que a meta para os Jogos Rio 2016, era colocar
o Brasil no top 10 no quadro total de medalhas. Apesar de
não conseguir a meta estabelecida, figura 1, o Brasil teve um
aumento bastante significativo no total de medalhas de ouro,
comparado aos jogos olı́mpicos de Londres, em 2012. Com
isso, além do Brasil superar sua maior posição alcançada no
quadro total de medalhas, − o 15o lugar na Antuérpia em 1920
− superou, também, o maior número de medalhas de ouro, que
até então eram cinco, conquistadas em Atenas 2004.

Fig. 1. Quadro Geral de Medalhas

Fonte: Globo Esporte

Dentre as medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil este
ano, a mais inédita, sem dúvidas, foi a vitória do futebol
masculino, figura 2. O time do técnico Mario Micale ganhou
sua medalha ao vencer à Alemanha nos pênaltis. O time que,
no inı́cio das olı́mpiadas, não mostrou nenhuma confiança aos
torcedores, chegou a final olı́mpica ganhando créditos com a
torcida brasileira.

Por outro lado, o Brasil também teve algumas decepções.
Uma dessas decepções foi o time de vôlei feminino. A
fim de conquistar o tricampeonato olı́mpico, as meninas do
vôlei deram o melhor de si para que este sonho pudesse se
tornar realidade, ainda mais por ter sido em casa, mas foram
impedidas pelas chinesas que, após uma derrota de 25 a 15
no primeiro set, voltaram com tudo e apagaram o sonho das
brasileiras. Foi uma vitória de 3 sets a 2 para a China.

Fig. 2. Seleção Brasileira de Futebol recebendo medalha de ouro

Fonte: Google imagens

Apesar de tudo, o Brasil fez bonito. E quem vai fazer
bonito, também, será a cidade de Tóquio em 2020. A cidade
sede das próximas olı́mpiadas, mostrou no último dia de
competições como estão os preparativos para a próxima
olı́mpiada. Pela pequena mostra, tudo indica que vai ser
um baita evento. Então, vamos juntar dinheiro e partiu para
Tóquio.
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A Origem do Xadrez e sua Matemática
Luiza Santos Morin, UFSM.

O xadrez é um dos jogos mais complexos já criado e tão
antigo que, há várias histórias sobre sua origem, segundo

[2], a primeira história que se é contada no mundo se passa na
Índia. Que numa pequena cidade chamada Taligana, e o único
filho do rajá (rei), foi morto numa batalha. O rajá entrou em
depressão, não conseguido superar a perda. O grande problema
era que o rajá não só estava morrendo aos poucos, como estava
se descuidando do seu reino.

Vendo a queda do reino, Lahur Sessa, certo dia foi até o rei e
lhe apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados, brancos e
pretos, além de diversas peças que representavam as tropas do
exército, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de
elefantes e o próprio rajá. O sacerdote disse ao rajá o jogo iria
curar sua depressão. De fato, tudo que disse acontecera, o rajá
se recuperou, saindo da crise. Era inexplicável como aquilo
aconteceu, sendo um tabuleiro com peças o responsável pela
melhora do rajá. Como recompensa, ele podia pedir o que
quisesse.

No inı́cio, ele recusou a oferta, pois não se achava mere-
cedor da proposta, mas após a insistência do rajá, ele fez um
“simples” pedido. Ele pediu, um grão de trigo para a primeira
casa do tabuleiro, dois para a segunda, quatro para a terceira,
oito para a quarta e assim por diante até a última casa. O
rajá chegou a achar graça, com tamanha a ingenuidade do
pedido. No entanto, o humilde pedido não era tão humilde
assim. Após vários cálculos de quanto trigo eles teriam que
dar para ele, descobriram que seria necessária toda a safra
do reino por incrı́veis dois mil anos para atender ao pedido,
sendo que 18446744073709551615 é o número total de grãos,
segundo NETO (2016), conforme a figura 1.

Fig. 1. No de grãos de trigos foi de: 18446744073709551615

Fonte: O autor.

Impressionado pela inteligência dele, o rajá o convidou para
ser o principal vizir (espécie de ministro do raja) do reino,
sendo perdoado por Sessa de sua grande dı́vida em trigo. Na
verdade, o que ele apresentou para o rajá não foi o jogo de
xadrez, foi a “chaturanga”, uma das principais variantes do

jogo de xadrez. As regras do Xadrez que conhecemos hoje
começaram a ser feitas em 1475, só não se sabe ao certo onde
ocorreu esse inı́cio, se foi na Espanha ou na Itália.

Foi neste perı́odo que as peças ganharam os movimentos que
conhecemos hoje, e tais regras ainda se mantêm, conforme a
figura 2.

Fig. 2. Movimentos das peças

Fonte: Google Imagens

Para muitos o xadrez não passa de um jogo com movimento
de peças sobre um tabuleiro 8x8 com o objetivo de “matar”
o Rei do outro. Mas há muita matemática por trás, conforme
PIBID Matemática UTFPR (2012). As próprias dimensões
do tabuleiro como dito é 8x8, ou seja, há oito colunas e oito
linhas de casas. Contando quantas casas há no total basta
elevar o 8 ao quadrado, ou em termos matemáticos, 82 = 64.
São 30 diagonais, se contarmos nos dois sentidos, sendo 2
inteiras e 28 parciais. São 32 casas que pertencem a cada um
dos 2 jogadores, com 16 peças cada.

Outra análise pode ser feita no número de casas que cada
peça pode percorrer: um peão anda no máximo 7 casas; um
bispo 32 casas; o cavalo, a torre, a rainha e o rei podem
percorrer o tabuleiro inteiro, ou seja, as 64 casas. O cavalo
tem mais uma curiosidade: em cada movimento ele pode
escolher até 8 casas (dependendo da sua posição), que é
justamente a raiz quadrada do total de casas possı́veis que ele
pode percorrer. Com isso, percebemos como o Xadrez é um
jogo de raciocı́nio e estratégia com muita matemática.
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O que são Moscas Volantes?
Bruno Simões Gomes, UFSM.

BEm, você já deve ter passado em algum momento pela
inconveniência de ter uma mosca ou pequeno inseto

lhe incomodando, zunindo ou voando de um lado a outro.
Passamos a perseguir o pequeno inseto, mas muitas vezes
ao fixar o olhar e enxergamos uma simples ”manchinha”
locomovendo-se no ar que logo depois some, como se ficasse
invisı́vel a nossa frente. Ainda como se não bastasse, nova-
mente passa a frente dos nossos olhos parecendo estar nos
zombando.

Algumas pessoas muitas vezes enxergam durante o seu dia
pequenas manchinhas ou nuvens na visão como se fossem
pequenos insetos, ou vultos. Muitas vezes questionamos a
alguém próximo se também esta enxergando e passamos até
por loucos, ou até mesmo nos assustamos quando distraı́dos.

Segundo o Instituto Panamericano de Visão (2016) estas
manchinhas são chamadas de “moscas volantes”. Geralmente
são vistas quando se olha para um fundo claro, como uma
parede branca ou um céu azul. Como podemos observar na
figura 1.

Fig. 1. Moscas Volantes

Fonte: Google Imagens

Na realidade, as moscas volantes são minúsculos grumos de
gel ou células dentro do corpo vı́treo, o fluido gelatinoso, que
preenche o interior do olho, como pode ser visto na figura
2. Estes objetos dão a impressão de estar diante do olho,
mas de fato estão flutuando lá dentro. O que se vê são as
sombras projetadas sobre a retina, à camada do fundo de olho
que percebe a luz e envia o estı́mulo luminoso até o cérebro.
As moscas volantes podem assumir formas diversas, como
pequenos pontos, cı́rculos, linhas, nuvens ou teias de aranha.

Fig. 2. Olho

Fonte: Google Imagens

Mas e ai, isto é grave? As moscas volantes tornam-se mais
freqüentes à medida que envelhecemos. O aparecimento de
moscas volantes pode causar uma certa apreensão, sobretudo
se surgem de repente, mas nem todas são graves. Se o processo
se limitar ao vı́treo, as moscas volantes podem atrapalhar a
clareza da visão, o que pode ser bastante desconfortável, espe-
cialmente quando se está lendo, mas não ocasionarão nenhum
problema de maior gravidade. Nestes casos, movimentar os
olhos, olhando para cima e para baixo, pode ajudar a afastar
as moscas volantes do campo de visão que, com o passar do
tempo, deixarão de ser tão perceptı́veis.

O que preocupa no aparecimento das moscas volantes é a
possibilidade de ocorrer uma rasgadura da retina. Em muitos
casos a rasgadura da retina é acompanhada de sangramento
para dentro da cavidade vı́trea, perceptı́vel sob a forma de
moscas volantes ou turvação da visão.

Um buraco na retina é uma condição extremamente grave,
já que pode evoluir para um descolamento de retina. A
percepção de mosca volante, mesmo que única, ou de clarões
no campo de visão ou a perda da visão lateral devem ser
investigadas o mais rápido possı́vel por meio de um exame
com o oftalmologista.

Qual o tratamento adequado? Em geral, as moscas volantes
não necessitam tratamento. Algumas delas podem permanecer
no campo de visão, porém muitas diminuem ou desaparecem
com o tempo, deixando de incomodar. Nos casos de opaci-
dades densas, que causam grande desconforto ou comprome-
timento da visão, a remoção das opacidades vı́treas por meio
de procedimento cirúrgico (vitrectomia via pars plana) pode
ser considerada.

Também, nos casos em que o descolamento do vı́treo vier
a causar alguma lesão da retina, o oftalmologista orientará o
tratamento, que poderá consistir na aplicação de laser para
bloqueio da lesão. Nas situações de maior gravidade, que
tenham evoluı́do para um descolamento de retina, o tratamento
possivelmente será uma cirurgia, a ser realizada o mais rápido
possı́vel para evitar um maior comprometimento da visão.

Agora quando seus amigos o acharem estranho por
estar vendo coisas você já sabe explicar o que são estas
manchinhas estranhas no ar. Espero que tenha contribuido
para o exclarecimento do assunto, caso ainda tenha percistido
alguma dúvida o mais indicado é conversar com seu médico
e procurar a ajuda adequada.
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Global Positioning System
Fabiano Costa D Avila, UFSM.

ESse artigo foi feito baseado em quatro superfı́cies
esféricas as quais se intersectam e seus centros são não

coplanares, então essa intersecção consiste de um único ponto.
Ao enunciarmos esse teorema nos perguntamos:
E o que isso quer dizer?
Esse é um dos teoremas que garante que a matemática está

presente em grande parte dos nossos dias, pois na história da
humanidade sempre houve a necessidade de saber localizar-
se, tanto para descobrir novos caminhos como para voltar para
casa.

Em terra, uma maneira encontrada consistia em se marcar o
caminho baseando-se no relevo, na vegetação, nos rios e pos-
teriormente nas construções. Logo notou-se que essa maneira
não era segura e nem precisa, tendo em vista que a vegetação
cresce, o relevo se modifica, as construções mudam e se
multiplicam, já na costa marı́tima, os marinheiros utilizavam
os faróis para se localizarem, mas em alto mar não havia
nenhum ponto fixo para referência. Logo, surgiu a ideia de
se marcar as estrelas no céu e calcular a posição na superfı́cie
terrestre em relação a elas, tal mapeamento era trabalhoso,
complicado, exaustivo, impreciso, e além disso, durante o
dia não há estrelas, nem em noites nubladas, com chuvas
ou tempestades. Esses foram alguns dos inúmeros motivos
os quais levaram o homem a criar e utilizar instrumentos de
localização e navegação.

Basear-se nos astros para determinar uma direção era uma
ótima ideia, mas o problema é que os astros mudam de lugar
dependendo da época do ano e do hemisfério, nem sempre
os astros eram visı́veis, e durante o dia o único astro é o
sol. Além disso, em alto-mar, uma pessoa ter que alinhar
seus instrumentos de medição olhando para o sol é quase que
impossı́vel, pois barcos balançam.

Diante de todos esses imprevistos o Departamento de Defesa
dos Estados Unidos, teve a ideia de colocar no céu suas
próprias ”estrelas”, as quais sempre fariam o caminho pré-
determinado, não importando o hemisfério, a época do ano,
ou se é dia ou noite.

Nascia então, o projeto NAVASTAR-GPS (1973), ou sim-
plesmente GPS-Global Positioning System, como na figura 1.

Fig. 1. Figura 1

Fonte: Google

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) trata-se de
um conjunto de 24 satélites que orbitam em torno da terra,
posicionados de tal forma que qualquer ponto da Terra pode
ser observado por no mı́nimo quatro satélites não coplanares,
como ilustrado na figura 2.

Cada um dos satélites transmite via rádio um sinal, que é
recebido por um receptor (aparelho GPS) na terra funcionando
como um cronômetro extremamente acurado.

Fig. 2. Figura 2

Fonte: Google

O receptor mede a diferença entre o tempo que o sinal
é recebido e o tempo que foi emitido. Assim, utilizando a
velocidade da luz e aplicando a fórmula V = 4S

4t , o receptor
calcula a distância ao satélite emissor.

Cada satélite é programado para emitir o que se chama
eferméride (x0, y0, z0), que informa a sua posição exata,
naquele instante, em relação a um sistema ortogonal de
coordenadas.

Assim o ponto desejado satisfaz a equação da superfı́cie
esférica:

(x− x0)
2 + (y − y0)

2

+ (z − z0)
2 = r2

Portanto, o seguinte teorema enunciado no primeiro
parágrafo desse texto, garante que coletando os sinais emitidos
por quatro satélites, o receptor determina a posição do usuário
calculando-a, como intersecção das quatro supefı́cies esféricas
obtidas.
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Education in New York City
Tauana Dambrós, UFSM

NO dia 5 de maio de 2016 ocorreu a segunda edição
do Café com Matemático, atividade desenvolvida pelo

Programa de Educação Tutorial (PET) Matemática (figura
1). Esta atividade faz parte do planejamento do grupo, na
qual os petianos convidam um profissional da área para uma
conversa informal em lı́ngua estrangeira, a respeito de sua
formação acadêmica, sua rotina de trabalho, entre outros.
Um dos objetivos principais dessa atividade é propiciar aos
petianos um contato com lı́ngua estrangeira, de forma que
esta envolva todo o grupo e ao mesmo tempo exponha aos
participantes as diversas áreas de atuação da matemática.

Fig. 1. Grupo PET Matemática e Professor Ricardo Fajardo

Fonte: Isabel Cristina Frozza

Nesta edição foi convidado o professor Doutor Ricardo
Fajardo, que, em lı́ngua inglesa, contou sobre o sistema e-
ducativo na cidade de Nova York, formada por cinco condados:
Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Bronx e Queens.

Fajardo fez seu doutorado e atuou como professor da rede
básica de ensino na cidade, assim, com propriedade ele relatou
como funciona o sistema de ensino. Segundo ele, em New
York City existem dois tipos de escola, a escola de Ensino
Médio Regular e a escola de Ensino Médio Alternativa. A
diferença mais relevante entre as duas é que aqueles alunos que
foram expulsos, por varias razões, da escola Regular vão para
a escola Alternativa, também aqueles alunos que cometeram
algum delito, o juiz coloca a opção, ir para a prisão ou
estudar. Os que optam por frequentar a escola, ficam sob a
responsabilidade do diretor. O diretor da escola Alternativa,
na qual eles estão estudando, tem o compromisso de avisar
o juiz quando um deles não comparece a escola. O juiz após
ser comunicado pelo diretor solicita uma ordem de prisão e,
infelizmente, esses alunos retornam à prisão. Outra diferença
marcante é a maioridade, na legislação Norte Americana essa
é de 21 anos, então aqueles alunos que possuem mais de 18
anos também vão para a escola Alternativa, tendo direito de

escolaridade até a maioridade.
Com tudo isso, poderia-se pensar que em uma escola Al-

ternativa teria-se mais problemas que em uma escola Regular,
devido ao fato de se ter alunos que já foram presos ou tem
problemas de comportamento. Na realidade não é assim, na
escola Alternativa em geral tem-se menos problemas de com-
portamento, devido ao fato de que essas pessoas já passaram
pelo sistema prisional, e assim conhecem as consequências
caso não se comportem. Na escola Regular, porém, os alunos
não passarm pelo sistema prisional, então eles ainda estão
testando até onde eles podem ir.

Outro fato destacado pelo professor, é que no estado de
Nova York para os alunos receberem o diploma do Ensino
Médio, não basta ter frequência e aprovar nas disciplinas, eles
também tem que ser aprovados no exame que é administrado
pelo estado, conhecido como New York Regents Exam. Tal
exame, aborda Lı́ngua Inglesa, Matemática, Estudos Sociais,
Ciências e outro idioma. Para fazer o teste o aluno tem
aproximadamente um minuto para responder cada questão e
somente após passar nesse exame receberá o diploma. Durante
sua fala Fajardo mostrou alguns exames. Na figura 2 visualiza-
se uma das questões do teste de janeiro de 2016.
Fig. 2. Questão do New York Regents Exam

Fonte: Office of State Assessment
Após isso, caso o aluno queira entrar para uma universidade,

é necesário que o mesmo realize o Scholastic Assessment Test
(SAT), análogo ao ENEM, e o interessante é que diferente do
Brasil, além do resultado do exame eles também precissam
apresentar duas cartas de recomendação de professores da
escola de Ensino Médio onde eles estudaram. Segundo o pro-
fessor Ricardo, como essas cartas de recomendação necessitam
ser boas, esta é uma forma de controlar os alunos, pois se
eles almejarem entrar em uma universidade e não possuı́rem
o comportamento adequado, não receberão boas cartas de
recomendação e certamente terão dificuldades.

Para o grupo foi de grande valia conhecer e refletir so-
bre um método educacional diferente do brasileiro, além da
oportunidade de treinar a lı́ngua inglesa. O grupo agradece ao
professor Ricardo pelo valioso relato.

Referências:
[1] Office of State Assessment. Disponı́vel em:

http://www.nysedregents.org/. Acesso em: 06 de out. de
2016.
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Problemas a serem enfrentados
Lucas Schimith Zanon, UFSM.

QUALQUER pessoa com um mı́nimo de conhecimento
de economia e finanças, vê tranquilamente os sinais

de deterioração do quadro econômico por todos os lados.
(VALLE, 2016), frente a crise financeira que o Brasil passa é
compreensı́vel os investimentos feitos pelo governo sofrerem
alguns cortes, sem querer entrar em questões como “onde
deveriam ser os cortes” ou “de quem é a culpa da crise”,
este artigo tem como foco alguns problemas vivenciados
atualmente pelo autor assim como seus colegas de curso.

É difı́cil para os estudantes do curso de Matemática Licen-
ciatura Plena, os quais na sua grande maioria sonham em dar
aula na faculdade onde se formarão, no caso a Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM), verem as más instalações
que os professores recebem em sala de aula. Não somente os
educadores, como os educandos tem problema com a falta de
materiais de qualidades e este é o problema pelo qual o Centro
de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) esta passando.

No segundo semestre de 2016 diversas salas de aula tiveram
reformas nos pisos (LIESENFELD, 2016), agora com lajotas
novas e um belo verniz que as deixam reluzentes aos olhos de
quem passa, porém não é a única coisa que esta refletindo, os
alunos estão tendo sérias dificuldades em enxergar o que os
professores escrevem em sala de aula, pois os novos quadros
de vidro refletem muito os raios solares para quem tem aula
nos turnos da manhã ou da tarde. “Muito bem ‘podemos
pensar’ pelo menos os alunos do turno da noite não estão sendo
afetados”, porém não é a única dificuldade, os professores não
tem acesso às canetas que funcionem com eficiência como
demonstra a figura 1, assim os forçando a comprarem material
para lecionar.

Fig. 1. Ilustração do mau funcionamento das canetas

Fonte: O autor

Muitos devem estar achando exagero da minha parte, afinal
pinceis atômicos nem são tão caro assim, contudo em uma

profissão tão pouco valorizada tanto financeiramente quanto
pela visão da sociedade atual, é ridı́culo o educador ter a ne-
cessidade de comprar material de ensino em uma das melhores
universidades do Brasil (PATI, 2016). Não vemos médicos de
um grande hospital comprando seus próprios instrumentos de
cirurgia, por que com professor tem que ser diferente?

Até ai não temos tanta revolta, afinal os professores uni-
versitarios tem condições de comprar estes itens. O problema
vai a fundo quando prejudica os alunos do curso a realizar
atividades como minicursos, palestras ou aulas de monitoria.
Será que os alunos terão que comprar material também? Como
estudante, eu já tive a infelicidade de estar ministrando uma
aula e não ter canetas para quadro branco que funcionassem a
minha disposição. Um professor (ou estudante) sem material
para passar o conteudo no quadro ou resolver um exercı́cio
em sala de aula, não tem como ensinar todos os alunos de sua
turma.

Sei que o paı́s esta em crise, que não podemos ficar pedindo
pra comprar materiais como se tivesse sempre à disposição,
mas ao invés de reformar a sala, poderiam ter investido
em materiais para ministrar as aulas. Uma professora fez
a seguinte argumentação “ Os alunos vem para aprender,
olhando para o quadro e copiando o que é passado? Ou para
ficar elogiando o piso e a beleza dos seus azulejos? ‘Nossa
que chão lindo!” ironiza a professora.

Creio que tanto os professores quanto os alunos não estão
pedindo muito, afinal não queremos que invistam milhares
na nossa sala, apenas que o dinheiro usado seja mais bem
empregado, onde gere melhor produtividade. E você, o que
pensa a respeito?
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