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O principal obstáculo com que se defronta um professor de matemática em 

sua labuta, em qualquer nível, é uma visão preconceituosa a respeito da disci-

plina, considerada uma matéria difícil, quase sempre excessivamente técnica, 

que exige uma vocação especial, ou uma competência inata para a compreen-

são de seus objetos, de suas ideias. Na verdade, como conteúdo da escola 

básica, fundamental para a formação da cidadania, a matemática pode e deve 

ser bem compreendida por todos. Para que isto se dê, não se pode, no entan-

to, prescindir de um professor inspirado e inspirador, que conheça profunda-

mente os conteúdos a serem ensinados e saiba escolher centros de interesses 

adequados para, por meio deles, apresentar de maneira articulada as ideias 

fundamentais da disciplina. Tais requisitos são plenamente contemplados 

neste livro exemplar. O entusiasmo do autor, um professor de mão cheia, com 

vasta experiência no ensino de ciência da computação e matemática, é paten-

te da primeira à última página do livro. Não por acaso, a competência do 

docente o fez escolher um centro de interesse especialmente fecundo: a zona 

de confluência entre a matemática e a estética propiciada pela razão áurea e 

todas as estripulias de Fibonacci, na exploração das interessantes proprieda-

des do número ϕ. Finalmente, de posse de tão rico tema, o autor soube articu-

lar elementos e ideias fundamentais interessantes, não se deixando desviar 

por curiosidades menos relevantes. O resultado, ao final da obra, é um texto 

extremamente rico, que certamente vai encantar os leitores de todos os níveis 

de ensino, contaminando-os com o entusiasmo, a competência e o discerni-

mento do autor. Eis aqui um livro imperdível.
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