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O livro Mania de matemática –coletânea de brincadeiras e 
jogos de lógica – obteve um enorme sucesso entre o público 
brasileiro. Agora Ian Stewart, um dos mais populares 
divulgadores da matemática, nos oferece Mania de 
matemática-2, reunindo novos desafios e enigmas que 
quebraram a cabeça dos matemáticos durante algum tempo.  
 
Mas não se assuste, leitor! Com seu habitual talento para expor 
de modo simples os temas mais complicados, professor Stewart 
nos apresenta esses desafios por meio de exemplos claros. 
Assim, conseguimos desfrutar plenamente de incríveis 
aventuras no mundo do pensamento lógico e matemático. 
 
Como dividir um bolo em partes iguais, de tal maneira que 
todas as pessoas servidas fiquem satisfeitas? Por que o fio do 
telefone embaralha? Qual o melhor método para enfiar o 
cadarço no tênis? Como embaralhar as cartas de modo que elas 
não voltem ao lugar inicial? Como os vaga-lumes conseguem 
emitir simultaneamente seu clarão? Por que o imperador 
Constantino perdeu o controle do Império Romano no século 
IV? É possível um jogo de xadrez que jamais termine? 
 
O renomado professor Stewart revela aqui a diversidade dessa 
disciplina e a presença que ela assume em nossas vidas, 
embora não tenhamos consciência disso. Quem poderia 
imaginar, por exemplo, que um problema trivial, como a divisão 
eqüitativa de um bolo entre os convidados, poderia se 
transformar em desafio para matemáticos e estatísticos? 
  
Mergulhe com prazer nos capítulos deste livro – que podem ser 
lidos de maneira independente – e descubra uma paisagem 
matemática que você jamais supôs existir. As explicações são 
esclarecidas por interessantes gráficos e vêm acompanhadas de 
comentários feitos por leitores da coluna de Stewart na revista 
Scientific American. 
 
SOBRE O AUTOR: IAN STEWART é professor de matemática 
da Warwick University, na Inglaterra. Ativo pesquisador em 
sua área, também é consagrado divulgador da matemática e 
áreas afins, assinando uma coluna mensal na revista 
Scientific American. Em 1995 recebeu da Royal Society a 
Medalha Michael Faraday por seus esforços para ampliar o 
conhecimento científico entre o grande público. Em 2002 
ganhou o Prêmio de Popularização da Ciência concedido pela 
American Association for the Advancement of Science. É 
autor de inúmeros livros, entre os quais Será que Deus joga 
dados? e Mania de matemática, publicados no Brasil, com 
enorme sucesso, pela Zahar. 
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