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EXOMATEMÁTICA
!"#$%&'!"()!*+",-".!/0%1$-"23",-"'!&*")+.+4%+"$&5)-",+"6-)7+"81+*.1"92:"/-,+"$+);*+"
<===.-'-"/-,+)&!"*+)"!"'!%+'>%&.!",+"-1%)-"/$!4+%!=?"81+*.1")+(+)+;*+"@",+*.-A+)%!"
pelo Ocidente da matemática desenvolvida pelo Japão durante o período de
&*-$!'+4%-"5-$14%>)&-"B"-"/+)0-,-"C,-"B"+4%)+"2DE3"+"2FDF="G*"5+),!,+*"'!%+'>%&.!*"
são universais, mas a matemática produzida por diferentes grupos culturais pode
ser bem variada e surpreender-nos.

O

s Sangaku são problemas que eram tradicionalmente
pendurados em templos japoneses no período referi,-="G*"&$1*%)!HI+*",+*%+*",+*!J-*"*K-"+*%)!4L!'+4%+"
apelativas. Reconhecemos imediatamente que se trata de geometria, as mais das vezes plana, e que se procura soluções
elementares, no sentido técnico do termo “elementar” (não
fazer apelo a conceitos matemáticos despropositadamente
*-J*%&.!,-*M="G"/-**05+$"1%&$&N!HK-",&,>.%&.!",+*%+*"/)-A$+'!*"
é natural, dado o nível de conceitos envolvidos. Contudo, é
bom ter presente que “elementar”, em matemática, não signiJ.!"<(>.&$?O
P1Q!7!R!"93:S"1'"/)-(+**-)",+"'!%+'>%&.!S"5!71+-1"/+$-"
6!/K-"/)-.1)!4,-"+*%+*"/)-A$+'!*"4-"J4!$",-"*T.1$-"UU="V'!"
incursão que teve o mérito de chamar a atenção geral para esta
jóia do passado.
Em português, felizmente, dispomos de uma obra totalmente dedicada aos Sangaku, da autoria de Antonieta Constan%&4-"9W:="C*%!"+*/+.&!$&*%!"%+'"%!'AT'"/1A$&.!,-"5>)&-*"!)%&7-*"
sobre o tema nas páginas do Jornal de Mathemática Elementar.
São do livro de Antonieta Constantino os seguintes problemas. Nos dois primeiros sugerimos a utilização da transformação geométrica inversão numa circunferência. Esta transformação revela-se útil em muitos dos referidos problemas,
nomeadamente quando surgem círculos e tangências...No
%+).+&)-S"-")+.1)*-"!"1'!"%)!4*(-)'!HK-"!J'"/-,+"!X1,!)===
Entre duas circunferências não concêntricas (à esquerda) há
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uma cadeia de dezasseis círculos tangentes entre si e às duas
circunferências. Se os raios destes círculos forem
mostre que

Y-'"!*"%!47Z4.&!*"+"!"4-%!HK-",!"J71)!S"'-*%)+"[1+S"*+"-"
raio da semicircunferência envolvente for r e os dos círculos
forem se tem
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92:" 81+*.1S" 6-)7+S" Casamentos e Outros Desencontros, Gradiva
WE22="

Num quadrado encontram-se duas elipses e dois quadra,-*S",+"!.-),-".-'"!"J71)!="\+"-*"$!,-*",-*"[1!,)!,-*"&4%+)nos forem m, n, mostre que a área de cada elipse é

93:" P1Q!7!R!" _=" `" a+,-+S" b=S?6!/!4+*+" c+'/$+" d+-'+%)e"
a)-A$+'*" B" \!47!Q1S?f&44&/+7S" g!4&%-A!S" Y!4!,!h" YL!)$+*"
8!AA!7+"i+*+!).L"P-14,!%&-4"2^F^=

9W:"Y-4*%!4%&4-S"G4%-4&+%!S SangakuS"]1,1*"WEE^=
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!"5+)*K-"'!&*",&(14,&,!S"-"X-7-".-4*&*%+"+'".-$-.!)"2W"
.!)%!*"4!"'+*!S"(-)'!4,-"1'!"'!%)&N"jk3"-4,+"-*"X-7!,-)+*"
procuram sets=" l1!4,-" 1'" X-7!,-)" &,+4%&J.!" 1'S" !414.&!"
em voz alta “set” e retira as três cartas respectivas. Se os ad5+)*>)&-*" .-4.-),!)+'" [1+" *+" %)!%!" ,+" (!.%-" ,+" 1'!" .-4Jguração válida, o jogador ganha um ponto, mas se se tiver
enganado perde um ponto. As três cartas são substituídas e o
X-7-".-4%&41!=" -"J'"7!4L!"[1+'"%&5+)"'!&*"/-4%-*=
b+5-"!5&*!)"-*"$+&%-)+*",+"[1+"T"(>.&$"J.!)"5&.&!,-===
O The New York Times publica problemas deste jogo. Na

RECREIOrExomatemática

07

