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Prêmio em Olimpíada
O universitário Arthur Dadalto, de 17

anos, ganhou no ano passado o prêmio da
Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP). Ele passou em
primeiro lugar em Mecânica no Ifes e disse
que só estuda antes das provas.

Prêmios Internacionais
A adolescente Cynthia Herkenhoff, 16

anos, estuda Eletrotécnica no Ifes. Ela
participa de Olimpíadas de Matemática
desde 2011, e já ganhou cinco prêmios.
Três deles, ela conquistou na Olimpíada
Internacional Canguru Sem Fronteiras.

Preparação para o ITA
O estudante Pedro Verdini, 17, conquis-

tou em 2013, o prêmio da Olimpíada Brasi-
leira de Matemática das Escolas Públicas.
Ele se prepara em São Paulo para passar
no curso de Engenharia Eletrônica do Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
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Gênios da Matemática no Estado
Assim como Artur Avila,
brasileiro que ganhou
Nobel de Matemática,
o Espírito Santo tem
estudantes que são
promessas na área

RODRIGO GAVINI/AT

Cristiane Britto
Laís Queiroz

O matemático brasileiro Ar-
tur Avila, 35 anos, conquis-
tou recentemente a Meda-

lha Fields, conhecida como o “No -
bel de Matemática”. O brilhantis-
mo de Artur, primeiro latino-ame-
ricano a levar o prêmio, está ser-
vindo de inspiração para jovens
gênios da Matemática no Estado.

Entre eles estão os alunos do
Instituto Federal do Espírito Santo
(Ifes) Matheus Camargo, 18 anos,
e Carolina Guimarães, 17. Os dois
conquistaram o primeiro e o se-
gundo lugar, respectivamente, na
Olimpíada Brasileira de Matemá-
tica das Escolas Públicas no ano
p a s s a d o.

O estudante Matheus comentou
que ficou muito feliz com esse prê-
mio conquistado por um brasilei-
ro. Segundo ele, a medalha foi mais
que merecida e o Brasil precisava
de um reconhecimento na área.

“Essa conquista do Artur Avila
ajudará a aumentar a autoestima
do brasileiro, mostra que o nosso
País também tem grandes gênios”,
completou Carolina.

Carolina, que gosta de ir ao cine-
ma com os amigos nos tempos li-
vres, contou que, ao todo, já parti-
cipou de 40 olimpíadas.

“A primeira que participei foi na
2ª série do ensino fundamental,
aos 8 anos. Tomei gosto e passei a
fazer sempre e conseguia ter bom
desempenho”, disse.

A estudante ganhou medalha de
ouro na Olimpíada Capixaba de Ma-
temática de 2008; bronze na Olim-
piada Brasileira de Matemática de
2009; e em 2010, medalha de bronze
na Olimpíada de Maio, disputada
por alunos de paises da América La-
tina, Espanha e Portugal.

Matheus, que sempre recebeu
grande incentivo da mãe para os
estudos, disse que o conhecimento
adquirido ao longo da sua vida es-
colar foi fundamental para con-
quistar prêmios em olimpíadas.

“Eu já ganhei duas medalhas de
bronze na Olimpíada brasileira de
Física, em 2010 e 2013; medalha de
bronze na Olimpíada Brasileira de
Astronomia, em 2012; e outra meda-
lha de ouro em Astronomia na olim-
píada de 2013”, destacou o jovem.

OUTROS EXEMPLOS

Nobel foi doutor aos 21 anos ANÁLISE

“O bom é despertar
o interesse desde
a primeira infância”

“O objetivo primeiro da Educação
Matemática não é formar gênios,
embora seja primordial que se des-
perte o interesse pela Matemática
desde a primeira infância.

Acredito que o trabalho do pro-
fessor com foco na resolução de
problemas – partindo de contextos
reais e caminhando de forma natu-
ral para uma matemática mais for-
malizada –, com menos ênfase em
procedimentos e algoritmos sim-

plesmente memorizados e mais na
compreensão dos conceitos são
elementos importantes para essa
m o t i va ç ã o .

Dessa maneira pode-se contri-
buir para uma formação sólida que
desperte no estudante não somen-
te o interesse pela matemática co-
mo ciência pura, mas também para
sua constituição como cidadão crí-
tico capaz de contribuir para todas
as áreas do conhecimento”.

Rony Freitas, diretor
da Sociedade Brasileira de

Educação Matemática,
regional Espírito Santo.

O ganhador do prêmio “Nob el
de Matemática” Artur Avila fez to-
da a sua formação no Brasil, situa-
ção rara no caso de cientistas em
países em desenvolvimento que
despontam precocemente.

Ele começou a frequentar o Ins-
tituto Nacional de Matemática Pu-
ra e Aplicada (Impa) aos 16 anos,
ainda no ensino médio, após ter
ganhado a medalha de ouro na
Olimpíada Internacional de Mate-
mática de 1995.

No ano seguinte, iniciou o mes-
trado no instituto. Concluiu o dou-
torado aos 21 anos, na mesma se-
mana em que pegou o diploma de

graduação da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ).

Artur não ignora o impacto que
a conquista da Medalha Fields po-
de ter no Brasil.

“Para o público brasileiro, esse
prêmio vai servir para mostrar que
existe pesquisa em Matemática,
que ela é uma área viva. E mostra
que não é só nos EUA ou na Euro-
pa que se faz pesquisa de ponta.
Tira o complexo de vira-lata da co-
munidade científica brasileira.”

Questionado sobre o que o fazia
escolher um certo problema no
qual trabalhar, ele resumiu: “Bele -
za, mas isso eu não sei explicar”.

D ESTAQ U E

PREMIADO

C a ro l i n a
G u i m a rã e s ,
17 anos
> A LU N A do 3°

ano técnico em
Eletrotécnica
do Ifes

> M E DA L H A de
prata na
Olimpiada
Brasileira de
Matemática de
Es c o l a s
Públicas em
2013

> M E DA L H A de
bronze na
Olimpiada
de Maio

“A conquista
do 'Nobel de

Matemática' por um
brasileiro mostra que o
nosso País também tem
grandes gênios”Matheus Camargo, estudante

Matheus
C a m a rg o ,
18 anos
> A LU N O do 4°

ano técnico em
Eletrotécnica
do Ifes

> M E DA L H A de
ouro na
Olimpíada
Brasileira de
Matemática de
Es c o l a s
Públicas em
2013

> M E DA L H A de
ouro na
Olimpíada
Brasileira de
Astronomia, em
2013


