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4 I Superstições académicas e
Educação Matemática: o caso do Brasil
[Daniel Tkusk)

14 I Augusto dfArzilla Fonseca
[Teresa de Jesus Costa]

por Jorge Buescu
[Universidade de Lisboa]

"Em poucas palavras: é necessário recolocar a Matemática na posição
central... do ensino da Matemática. É urgente a Matemática!"
A Gazeta de Matemática tem uma história ilustre, de
que nos orgulhamos de ser herdeiros. Foi fundada em
1939 por António Aniceto Monteiro, Bento de Jesus
Caraça, Hugo Ribeiro, Silva Paulo e Zaluar Nunes,
homens de cultura e visão a quem devemos a
fundação da Sociedade Portuguesa de Matemática e
também da Portugaliae Mathematica - a única revista
portuguesa de investigação em matemática.
Infelizmente, p o r razões históricas bem
conhecidas, essa geração que prometia u m
renascimento científico em Portugal não foi
aproveitada pelo país. A Gazeta continuou a publicarse até 1976, tendo sido editados 136 números.
Em 2000, Ano Mundial da Matemática, a Gazeta de
Matemática renasceu, e desde então se manteve como
publicação bianual, em grande parte devido ao
esforço titânico e enorme empenhamento pessoal de
Graciano de Oliveira. A ele, e a toda a equipa que
desde então o acompanhou, em particular Carlota
Simões e Maria do Céu Pinto, deve a comunidade
matemática o seu reconhecimento por esta
ressurreição.
É assim com o peso acrescido da responsabilidade
desta herança que a Gazeta de Matemática entra numa
nova fase da sua vida - com uma nova Direcção, uma
nova equipa editorial, e um rumo que tentará honrar
dignamente, na semelhança e na diferença, os seus
antecessores.
Na semelhança porque, como sempre, o objectivo
da Gazeta de Matemática é falar de matemática.
Na diferença porque na nossa opinião, hoje mais
do que nunca, a Gazeta deve conter mais matemática e
ser menos sobre matemática.
O nosso sistema de ensino, nos últimos trinta
anos, foi deslizando por um plano inclinado de
facilitismo, de pobreza intelectual, de esvaziamento
de conteúdos, de impreparação científica, e o nível de
aprendizagem pelos alunos foi consequentemente

"caindo, caindo, caindo sempre, na razão directa dos
quadrados dos tempos" - para citar um poeta, por
sinal extraordinário professor de Ciências: António
Gedeão/Rómulo de Carvalho.
Há dez anos os nossos governantes pura e
simplesmente negavam, de forma autista, a existência
de problemas. Os nossos alunos eram diferentes dos
outros - fim de discussão. Entretanto, com as
avaliações internacionais independentes como o
TIMMS e o PISA e a divulgação dos rankings das
escolas, os problemas tornaram-se indisfarçáveis.
Estão penosamente visíveis. E não, não têm nada a ver
com genética! Têm apenas a ver com o desastre
documentado em que o sistema de ensino da
matemática se tornou.
Existem hoje, em 2008, diagnósticos realizados. É
necessário enriquecer os nossos curricula escolares,
enriquecer a componente científica da formação de
professores, aumentar a exigência com alunos e
professores, enriquecer os manuais, ter critérios
objectivos de aferição do progresso.
Em poucas palavras: é necessário recolocar a
matemática na posição central... do ensino da
matemática. E urgente a matemática!
Com a pobreza de conteúdos matemáticos com
que vemos os nossos jovens confrontados na escola, e
com a tremenda inércia governamental em atacar os
problemas, é quase uma obrigação moral levar mais
matemática a mais pessoas. Pela nossa parte,
esperamos que mais matemática na Gazeta possa
ajudar a um novo renascimento da matemática em
Portugal, desta vez no ensino e na cultura científica.
Como dizia Dias Agudo no artigo inaugural do
relançamento, em 2000, da Gazeta de Matemática,
"Sejamos dignos dos matemáticos portugueses da
década de 40"! Os tempos são diferentes, os desafios
diferentes. O objectivo é o mesmo.

No âmbito de uma colaboração acordada entre a Gazeta e o Atractor, passa a haver com regularidade um espaço da responsabilidade do Atractor sem um
formato fixo. Pode, como é o caso deste primeiro número, ser um texto sucinto que remete para algo mais desenvolvido existente no site do Atractor
(www.atractor.pt), com conteúdos interactivos, pode ser um resumo de vários conteúdos interactivos criados pelo Atractor, eventualmente com uma indicação
da sua possível utilização didáctica, etc. Quaisquer reacções ou sugestões serão bem-vindas para atractoi@atractor.pt.

Incomensurabilidade
"Pois todos os homens começam por se admirar que as coisas sejam como são, como, por
exemplo, com os autómatos, ou os solstícios, ou a incomensurabilidade da diagonal do
quadrado com o lado; porque parece espantoso, aos que não conhecem a razão, que exista
uma coisa que não possa ser medida mesmo pela unidade mais pequena. Mas acabamos
por adoptar a posição oposta que é, como diz o provérbio, a melhor, como é o caso nestes
outros exemplos quando se aprende a causa; pois nada surpreenderia mais um geómetra
que a diagonal fosse afinal comensurável."
Aristóteles, Metafísica
Para medir um segmento usando outro mais pequeno

por absurdo: "(...) para deduzir que a diagonal do

como unidade, a operação a fazer é simples se, ao

quadrado é incomensurável com o lado mostra-se, supondo

contarmos quantas vezes a unidade cabe no maior,

que são quantidades comensuráveis, que há números

não sobrar resto. Se sobrar, podemos tomar essa sobra

ímpares iguais a pares". A apresentação 1 destes dois

como unidade mais pequena e depois, se necessário,

argumentos sem o uso de fracções irredutíveis realça

repetir o processo. Se, ao fim de um número finito de

um aspecto menos conhecido: que a demonstração

passos, não houver sobra, encontrámos
uma unidade comum na qual os
segmentos iniciais se medem por
números inteiros e esses segmentos
dizem-se comensuráveis. No caso da
diagonal de um quadrado e do seu lado,
o processo não termina: somos levados a
segmentos cada vez mais pequenos, sem
encontrar

um

que

sirva.

As

demonstrações mais divulgadas desta
incomensurabilidade são a geométrica,
no espírito da escola grega, que se
atribui aos Pitagóricos e que consta da
obra de Platão (e do Livro X de Euclides);
e a aritmética, que se pensa ser posterior e
que, na descrição de Aristóteles (An. Pr.
1.23.41â23-7), se resume a um raciocínio

^ttpV/www.atractor.pt/mat/mcomensurabilidade

Atractor
[Incomensurabilidade]

aritmética é exactamente a formulação nesse
contexto da estratégia geométrica de prova,
sendo o essencial em ambas que uma sucessão
decrescente de números naturais é constante a
partir de certa ordem.
Se quisermos tentar aplicar o mesmo
processo a outros polígonos regulares, como
nos de mais de 5 lados, as diagonais não têm
todas o mesmo comprimento, há que fazer uma
escolha: consideraremos nesse caso as
diagonais mais curtas. Então, no caso do
pentágono e do hexágono regulares, existem
demonstrações geométricas análogas à
mencionada para o quadrado, que estabelecem
a incomensurabilidade entre a diagonal e o
No entanto, por razões

algébricas

explicadas no site1, u m tal

argumento

geométrico não pode estender-se a polígonos regulares com mais de 6 lados, apesar de as grandezas serem,
também nesse caso, incomensuráveis.
As páginas do Atractor que aqui se mencionam contêm uma apresentação interactiva deste assunto e ainda
uma interpretação com sistemas dinâmicos do processo de construção de novos polígonos regulares utilizado
nas demonstrações de incomensurabilidade por subtracção recíproca.

2
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Emoções em Grafópolis
Um grafo é um grafo é um grafo. Mas, em certos mundos, ainda que virtuais, um
grafo pode ser outra coisa. Uma caça ao ladrão num recticulado simples pode ter as
suas subtilezas e um concurso de dança pode ser muito intelectual...
Há muito, muito tempo, numa terra distante, vivia um povo estranho, que construía cidades bizarras. Num
bairro de uma delas, um polícia (Ponto Branco) persegue um ladrão (Ponto Negro). As condições locais obrigam
a que cada um dê um passo, alternadamente, deslocando-se de uma intersecção para uma outra vizinha.
Vejamos um exemplo de movimentação do agente na sua perseguição do meliante:

Acontece que, na vida real, a posição inicial, sendo o polícia o próximo a mover-se, é a seguinte:

Será que o polícia apanha o ladrão em, no máximo, sete movimentos? Se sim, como? Se não, porquê?

Recreio
[Emoções em Grafópolis]
Outra actividade muito popular em Grafópolis é a dança das quadras.
Eis como se processa: cada uma de duas equipas de quatro pessoas coloca um dos seus elementos, alternando a
vez, num ponto do seguinte recinto:

Aequipa que conseguir colocar três elementos em linha recta ganha a taça em disputa.
Este jogo parece muito complicado, mas há uma equipa que ganha consistentemente todos os jogos em que
participa, desde que seja a primeira a jogar. Será que existe mesmo uma estratégia vencedora para a primeira
equipa a jogar?

Nota sobre o problema do último número: Eis como transformar um dodecágono regular num quadrado,
usando respectivamente oito e sete regiões.

por Fedro Quaresma [Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra]

Elsa L o p e s [Núcleo de Estágio Pedagógico, Lie. Matemática, F.C.T.U.C., Escola B. 2,3 d Sec. José Falcão, Miranda do Corvo]

Criptografia
Saiba como transmitir informação de forma segura: dos sistemas de chave
secreta usados na antiguidade aos actuais sistemas de chave pública.
1 Introdução
A necessidade de proteger os canais de
comunicação entre pessoas de u m a mesma
comunidade vem desde os primórdios da civilização.
A ideia de não só proteger os meios de comunicação
mas também proteger o próprio conteúdo da
mensagem através da cifração é também muito
antiga. O imperador romano Júlio César (100 - 44 a.C)
desenvolveu uma cifra simples para poder comunicar
com os seus generais: na mensagem original cada
letra é deslocada três posições para a direita,
considerando-se que o alfabeto se fecha sobre si
próprio, isto é, que após a última letra vem a primeira;
o receptor da mensagem só tem que deslocar cada letra
três posições para a esquerda para obter a mensagem
original.
A cifração de mensagens foi-se tornando um
processo cada vez mais sofisticado, passando pelas
máquinas Enigma [5] usadas pelo exército alemão
aquando da Segunda Guerra Mundial, até aos nossos
dias com as transacções electrónicas na Internet. Na
actual Sociedade da Informação, em que cada vez mais as
pessoas comunicam através da Internet, um meio de
comunicação muito exposto, a importância da
criptografia é enorme. Só através da cifração das
comunicações é que podemos garantir a
confidencialidade da informação que queremos
transmitir.
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2 O Surgimento da Criptografia
O surgimento da criptografia (do Grego: kryptós,
oculto + graph, r. de graphein, escrever) deve ter sido
quase que simultâneo com o da escrita [8]. Os
Espartanos, em 400 a.C., desenvolveram um sistema
muito curioso: enrolava-se uma tira de couro num
bastão, onde se escrevia a mensagem. O acto de
desenrolar a tira do bastão cifrava a mensagem, que só
poderia ser decifrada tornando a enrolar a tira num
bastão de diâmetro semelhante.
Em contraponto com este método puramente
mecânico, a cifra de Júlio César implicava um
algoritmo de cifração. Um sistema criptográfico é
então um conjunto de técnicas que nos permitem
tornar incompreensível uma dada mensagem, de
modo que só o verdadeiro destinatário da mesma a
consiga decifrar, obtendo dessa forma o texto original.
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