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“Você não precisa ser nenhum guru
de matemática para apreciar 

as pepitas de informação que ele oferece
 e as curiosidades que vai exibindo, 

uma atrás da outra, 
como se fosse um mágico.”

The Good Book Guide

“Nunca a matemática foi tão divertida!”
New Scientist

Por que menos com menos dá mais? Por que não se pode dividir 
um número por zero? Quando o tocador de mp3 vai repetir uma 
música? Como a matemática tentou provar que Deus existe?  

Essas e outras questões – entre jogos, quebra-cabeças, adivi-
nhações e truques – foram reunidas pelo professor Ian Stewart 
em cadernos desde seus 14 anos, e agora são abordadas de for-
ma simples e espirituosa nesse Almanaque das curiosidades                 
matemáticas.

O livro reúne uma larga variedade de tópicos, sendo a maior      
parte independente entre si, podendo ser lido em qualquer            
ordem. Números de Fibonacci, teoria do caos, fractais, efeito 
borboleta, último teorema de Fermat, entre outros conceitos, 
parecem tão fáceis quanto as anedotas com que o autor pontua 
sua narrativa. Contos divertidos sobre matemáticos famosos, 
como Pitágoras, também dão uma dimensão histórica ao Alma-
naque.

O bom humor de Stewart é a porta de entrada para simplificar 
temas que poderiam ser espinhosos, mas que aqui se transfor-
mam em deliciosas narrativas. Com o objetivo de instigar a ima-
ginação, o autor faz o leitor vivenciar a emoção da descoberta e 
se manter informado sobre avanços importantes dessa ciência 
– de dois mil anos atrás, da semana passada ou de amanhã.

IAN STEWART, premiado professor da Warwick University,          
Inglaterra, é conhecido mundialmente por tornar a matemática 
mais popular em publicações como Scientific American, Nature e 
New Scientist. É autor de mais de dez livros, com destaque para 
Será que Deus joga dados? e os dois volumes da série Mania de mate-
mática, publicados no Brasil, com grande sucesso, pela Zahar.


