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Comitê Organizador
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Apresentação

O projeto Seminários de Matemática e Fı́sica do ICET sustenta-se em um pilar principal, que é de desen-
volver no acadêmico da graduação, pós-graduação, professores e pesquisadores das Ciências Exatas e da terra
da matemática e da Fı́sica o interesse pela pesquisa em ciências exatas no Baixo e Médio Amazonas, através
de temas que despertem no futuro professor/pesquisador a paixão por esta área do conhecimento humano, fa-
cilitando o intercâmbio entre estes e assim contribuindo para o desenvolvimento local, tanto humano, quanto
institucional. O projeto prevê realização de seminários na cidade de Itacoatiara-AM e ter convidados de Univer-
sidades nacionais, como parte de suas atividades, incentivando assim a ensino e a pesquisa no Baixo e Médio
Amazonas.
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Inflação cósmica e modelos 5D

Dr. José Edgar Madriz Aguilar1

1 Universidad de Guadalajara, jose.madriz@academicos.udg.mx.

RESUMO: Neste seminário, mostraremos como implementar um modelo de inflação cósmica do
inı́cio do universo no contexto de uma teoria da gravitação 5D. Em particular, discutiremos o caso das
teorias 5D que usam elementos da teoria da matéria induzida desenvolvida por Paul Wesson. Também
falaremos sobre o estado atual desses tipos de teorias no contexto da teoria cosmológica inflacionária
do universo sedo.
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VIVÊNCIAS AUTOFORMATIVAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA: UM
OLHAR COMPLEXO E TRANSDISCIPLINAR

Dra. Lucélida de Fátima Maia da Costa1

1 Universidade do Estado do Amazonas, lucelida@uea.edu.br.

RESUMO: Entendendo a educação como um fenômeno complexo e transdisciplinar, não podemos
desvincular o eu pessoal do eu docente, pois nossas vivências são parte de nós. Nessa perspectiva toda
formação docente ocorre em um espaço delimitado por três polos que juntos configuram um caminho
contı́nuo: a autoformação, a heteroformação/socioformação e a ecoformação. Então, olhamos para a
formação do professor que ensina matemática, a partir de um contexto especı́fico, para mostrar que
a história de vida, o lugar e o tempo dedicado à sala de aula, as condições fı́sicas, metodológicas,
os recursos materiais e humanos, são alguns exemplos de intervenientes relevantes, que se diferem
substancialmente, no contexto educacional brasileiro e influenciam no ensino e na aprendizagem
da matemática escolar. Assim, não há como ignorar as diferenças ou simplesmente padronizar as
formações por uma pseudo igualdade sobre “o que é” ser professor ou sobre o “como deve ser” sua
formação. Uma das implicações dessa concepção é a compreensão de que a matemática é uma criação
humana e seu ensino, direta ou indiretamente, é enviesado pelas nuances dessa humanidade. Nesse
encontro, o objetivo é refletirmos e questionarmos, juntos, sobre o processo de ensino de matemática,
particularmente, sobre a formação do professor, como parte de um processo de formação humana que
sempre é transdisciplinar.

Referências

MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2011.
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GALVANI, P; PINEAU, G. Experiências de vida e formação docente: religando os saberes–um método
reflexivo e dialógico. Os sete saberes necessários à educação do presente: por uma educação transformadora,
p. 205-225, 2012.
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IMAGENS DE POLINÔMIOS E A CONJECTURA DE LVOV-KAPLANSKY

Dr. Ivan Gonzales Gargate 1

1 Universidade Tecnológica Federal do Paraná , ivangargate@utfpr.edu.br.

RESUMO: Considere R uma álgebra sobre um corpo K. Seja K⟨x1, x2, · · · , xm⟩ a K-álgebra livre
gerada pelas variáveis não comutativas x1, x2, · · · , xm. Os elementos de K⟨x1, x2, · · · , xm⟩ são cha-
mados polinômios. Um polinômio p ∈ K⟨x1, x2, · · · , xm⟩ é chamado polinômio multilinear se cada
indeterminada xi aparece em cada monômio uma única vez, sendo assim, p é da forma:

p =
∑
σ∈Sm

λσxσ(1) · · ·xσ(m),

onde λσ ∈ K e Sm denota o grupo simétrico de {1, 2, · · · ,m}. A seguinte conjectura foi formulada
em

Conjectura L´vov-Kaplansky para matrices triangulares superiores: A imagem de um polinômio
multilinear p sobre UTn(K) é {0} ou UTn(K) ou Jk para algum inteiro k ≤ 1, onde J = J(UTn(K))
é o radical de Jacobson de UTn(K).

No presente seminário apresentaremos os diversos avanços na resolução desta conjectura que, so-
bre Mn(K), somente está demonstrada para o caso n = 2 (ver [2]) e no caso de UTn(K) mostraremos
os trabalhos realizados em [4], [5], [6] e demais autores.

Referências
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KANEL-BELOV, A; MALEV, S; ROWEN, L. The images of non-commutative polynomials evaluated on
3× 3 matrices. Proc. Amer. Math. Soc. 144, 7–19. 2016.

ivangargate@utfpr.edu.br
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Geometry: Methods and Applications 16, 071, 61 pp. 2020.
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VIOLAÇÃO DA INVARIÂNCIA DE LORENTZ: UMA ODISSEIA PARA O
ABISMO PROFUNDO DA FÍSICA

Doutorando Rafael de Jesus dos Santos Oliveira1

1 Universidade de Brası́lia, rafael.afram3@gmail.com.

RESUMO: A invariância de Lorentz (LI), composta pelas transformações de rotação e de impulso
translacional, é um ingrediente fundamental para teoria de campos; e juntamente com a simetria
discreta CPT, formam a base para o modelo padrão (SM) da fı́sica das partı́culas fundamentais. No
entanto, com a emergência de uma nova fı́sica atribuı́da a escala de energia da gravidade quântica
(escala de Planck Mp ∼ 1019GeV ), tem sido atribuı́do que a mesma deva se opor a simetrias tal como
a LI. Principalmente pela previsão de que neste regime de energia a estrutura do espaço-tempo seja
discretizado de tal forma a impor certas violações da invariância de Lorentz (LIV) (TASSON, 2014).
Um dos mecanismos para implementar a LIV é o de postular a existência de um campo tensorial
com valor esperado do vácuo diferente de zero, que se acople com os campos usuais SM, e assim,
reproduzindo efeitos de direções preferenciais às partı́culas. Isto representa um exemplo de teoria
de campos efetiva denominada de extensão do modelo padrão (SME), cuja autoria atribui-se ao D.
Colladay e A. Kostelecký (COLLADAY; KOSTELECKÝ, 1998).

Referências

COLLADAY, D; KOSTELECKÝ, V. A. Lorentz violating extension of the standard model. vol. 58, Physi-
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TASSON, J. D. What Do We Know About Lorentz Invariance?. vol 77, Reports on Progress in Physics,
2014.
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VÍDEOS MATEMÁTICOS E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E
APRENDIZAGEM: UMA ABORDAGEM DENTRO DOS FESTIVAIS

Mestranda Alexandra Carmo Caceres Ianelli 1

1 Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, alexandra.carmo@unesp.br.

RESUMO: A tecnologia digital está presente na vida privada, no trabalho, nas interações sociais e,
recentemente ainda mais evidente, no campo educacional; consequência do cenário de pandemia, o
qual estamos vivendo. Além disso, na literatura encontramos evidências que o conhecimento advindo
das tecnologias digitais enriquece a diversidade cultural mundial (CERIGATTO, 2018). Para mais,
as tecnologias digitais ampliam as possibilidades de acesso à informação, interação e comunicação,
proporcionados pelos computadores e demais periféricos, redes virtuais e as mı́dias, favorecendo no-
vas formas de aprendizagem (KENSKI, 2003).

Em Educação Matemática, as tecnologias digitais têm sido instrumento de pesquisa de vários au-
tores. Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014), são alguns dos quais têm contribuı́do com estudos nesse
sentido. Segundos os teóricos supracitados as tecnologias digitais em Educação Matemática possuem
quatro fases e estamos vivenciando a quarta fase que teve inı́cio por volta de 2004 e, com o surgi-
mento da internet rápida o uso das tecnologias digitais foram favorecidas. Dentro desse cenário, na
quarta fase das tecnologias digitais, a sociedade passou a se comunicar além da oralidade e escrita,
de maneira que os jovens hoje em dia se comunicam através de aplicativos de mensagens (What-
sapp), vı́deos (TicTok, Kwai) além de possuı́rem perfis em redes sociais como Facebook e Instagram,
as quais possuem várias modalidades no que diz respeito à comunicação. Outro recurso bastante
utilizado pelos jovens é a plataforma YouTube, na qual encontram-se vı́deos com as mais diversas
abordagens, trazendo desde conceitos educacionais, até conteúdos musicais, de entretenimento, vlogs
entre outros.

Nesse cenário encontramos as edições do Festival de Vı́deos Digitais e Educação Matemática.
O Festival surgiu como resultado das pesquisas de um grupo de pesquisa que buscava intensificar e
explorar as potencialidades dos vı́deos com conteúdo matemático no Brasil, visando entender a ma-
neira como educandos e educadores discutiam ideias matemáticas por meio da produção de vı́deos.
Ainda, atrelado às potencialidades que o vı́deo digital possui, as temáticas Imagem Pública da Ma-
temática (IPM) e Imagem Pública dos Matemáticos tem sido, nessa perspectiva, tema de investigação
de pesquisa, em que as tecnologias e artes fomentam a desconstrução de imagens negativas e estereo-
tipadas. Furinghetti (1993), Lim (1999), Picker e Berry (2000), Scucuglia (2012) e Gadanidis (2012)
têm investigado a temática na comunidade escolar e também na sociedade em geral como sendo uma
ciência fria e absolutista e os matemáticos como antissociais, autoritários e nerds.

Diante do exposto, a pesquisa na qual trabalho, de natureza qualitativa, visa elaborar uma com-
preensão, na maneira de comunicar ideias matemáticas, nos vı́deos produzidos por licenciandos de

alexandra.carmo@unesp.br


matemática de um campus da Universidade Estadual Paulista, contemplando os seguintes aspectos: o
conteúdo matemático abordado em cada vı́deo, a multimodalidade e a imagem pública da matemática
com o objetivo de investigar como futuros professores de matemática podem promover mudanças de
atitudes sobre ensinar e aprender matemática utilizando vı́deos.

Referências
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Buracos Negros: Uma análise taxonômica

Dr. Alexandre Cesar Dourado Neves 1

1 Universidade Estadual Paulista (Ibilce/Unesp) , alexandre˙cdn@outlook.com.br.

RESUMO: Buraco negro pode ser definido como uma região do espaço-tempo onde a gravidade é tão
intensa que qualquer partı́cula e/ou raio de luz que entrar nesta região jamais poderá sair da mesma
(WALD, 1984). Dito de outra forma, é uma região do espaço tempo que não pode se comunicar com
o Universo externo (SHAPIRO; TEUKOLSKY, 2004). Esta região de fronteira é conhecida como
superfı́cie do buraco negro ou horizonte de eventos. Estas definições para buracos negros são bastante
genéricas e englobam diversos corpos e/o condições que se enquadram neste contexto. Para um me-
lhor estudo sobre o tema se faz necessário uma classificação e organização daquilo que é comumente
denominado de buraco negro, logo, uma taxonomia de buracos negros permite um melhor entendi-
mento do que são estes objetos. Deste modo, neste seminário apresento uma proposta de taxonomia
de buracos negros baseadas em critérios mais didáticos do que fı́sicos que pode ser pensada do se-
guinte modo: Buracos negros podem ser classificados tanto quanto ao campo de estudo bem como
em relação a sua natureza. Quanto ao campo de estudo podemos classificar os buracos negros em
Cosmológicos e Astrofı́sicos. Um buraco negro cosmológico pode ser entendido como uma região
do espaço-tempo altamente densa, dotada de horizonte de evento e imerso num fluido cosmológico.
Estes objetos são hipotéticos (teóricos) e que surgiram nos primeiros estágios do universo. Buracos
negros estelares são objetos com massas variando de uma a dezena de milhares de massas estelares
cuja densidade é tal que, por meio de um colapso gravitacional, formaram um horizonte de evento.
Quanto a natureza, buracos negros podem ser classificados em Buracos negros estelares, buracos ne-
gros supermassivos, buracos negros intermediários e buracos negros primordiais.

Neste seminário, será abordado a evolução histórica dos buracos negros, sua taxonomia e definições
para cada classificação taxonômica bem como os estudos de detecção de buracos negros e as desco-
bertas astrofı́sicas mais recentes em relação a detecção dos mesmos.

Referências
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Ciência e Polı́tica durante a Ditadura Militar: o caso da comunidade brasileira
de fı́sicos (1964-1979)

Dr. José Eduardo Ferraz Clemente 1

1 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) , jeduardoster@gmail.com .

RESUMO: Nesta obra o autor examina o caso da comunidade dos fı́sicos no Brasil, priorizando
sua atenção ao Instituto de Fı́sica da Universidade Federal da Bahia. O livro descreve como esta
instituição foi construı́da, saindo de um departamento da escola de engenharia, passando pela criação
do Instituto de Matemática e Fı́sica, para chegar finalmente ao Instituto de Fı́sica da UFBA em suas
novas instalações a partir do inı́cio da década de 1970. Em paralelo ao que seria mais uma história
da construção de uma nova instituição, com seus desafios, êxitos e limitações, o leitor é levado à
vida cotidiana dos professores e estudantes, marcada pela repressão polı́tica promovida pela ditadura
militar. A obra procurou investigar a atuação das agências de espionagem, tal como a Assessoria de
Segurança e Informação, que funcionava no gabinete da reitoria da Universidade Federal da Bahia,
bem como a sua atuação pressionando professores, estudantes e diretores do Instituto de Fı́sica desta
Universidade. Além de documentos governamentais sigilosos e reservados, essa obra foi constituı́da
a partir de entrevistas com alguns dos principais protagonistas do perı́odo, dessa forma, procurou
fazer um mapeamento das perseguições sofridas pelos fı́sicos brasileiros, especialmente dos fı́sicos
do Instituto de Fı́sica da Universidade Federal da Bahia (UFBA), durante a Ditadura Civil Militar
Brasileira ocorrida entre 1964 e 1979.

Referências
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GRADUAÇÕES NA ÁLGEBRA DE MATRIZES TRIANGULARES
SUPERIORES

Dr. Felipe Yukihide Yasumura 1, Dr. Plamen Koshlukov2

1 Universidade de São Paulo - USP , fyyasumura@ime.usp.br .
2 Universidade Estadual de Campinas, plamen@unicamp.br .

RESUMO: Nesta apresentação, pretendo introduzir o tema de álgebras graduadas. Falarei sobre
o caso das álgebras triangulares (VALENTI; ZAICEV, 2007) e (DI VINCENZO; KOSHLUKOV;
VALENTI, 2004). No final, apresentarei nossos resultados, envolvendo a mesma álgebra vista como
uma álgebra de Lie (KOSHLUKOV; YASUMURA, 2021). Este é um trabalho em conjunto com
Plamen Koshlukov (Unicamp).

Referências
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Fábulas Fı́sicas e outras histórias

Dr. Elso Drigo Filho 1

1 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho , elso.drigo@unesp.br .

RESUMO: Tendo em vista a beleza e amplitude da Fı́sica, por que esse conteúdo disciplinar não
desperta a curiosidade dos jovens? Uma resposta possı́vel é que há um conjunto de ensinamentos
e processos voltados a não dar valor ao conhecimento que, por sua vez, exige trabalho, dedicação
e esforço. Uma maneira de subverter a situação é ensinar a gostar de Fı́sica. Neste contexto se faz
necessário utilizar/desenvolver instrumentos novos, por exemplo, textos que motivem e permitam uma
visão mais atraente de tópicos ligados ao tema. A proposta trabalhada nesta apresentação consiste
em integrar o conceito fı́sico ao enredo de histórias. Destacamos dois textos, um tipo de novela e
um sobre fábulas: ‘O Fı́sico’ e ‘Fábulas Fı́sicas’, como exemplos desta abordagem. A produção de
textos com visão nacional, imbuı́dos da cultura brasileira, busca permitir um diálogo mais próximo
com o leitor. A Fı́sica, por seus fins e métodos, vai para além do conteúdo estrito dos conceitos
pertinentes a essa ciência. Ela educa o raciocı́nio, o questionamento e a crı́tica potencializando um
indivı́duo mais consoante com a sociedade moderna, utilizando menos memória e mais raciocı́nio
crı́tico. Entretanto, cabe um alerta, para que os conceitos discutidos não se transformem em um conto
de fadas é necessário fornecer ao educando as bases formais subjacentes aos conceitos.
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RESUMO: A presente palestra tem por objetivo discutir sobre a Identidade e Saberes da Docência na
Formação dos Professores. A temática será abordada a partir das seguintes reflexões. O Professor é o
profissional que adquire saberes para atuar na formação de outros sujeitos, sendo o saber é aquilo que,
para um determinado sujeito é adquirido, construı́do e elaborado através de estudo ou de experiências.
Sua identidade profissional está sendo construı́da (mediante discursos (linguagens, representações,
descrenças), pois a IDENTIDADE – processo de construção de um sujeito historicamente situado.
O papel do professor para a sociedade é o de repensar a própria prática no sentido de ressignificar
ou criar novas práticas a partir da realidade vivida; promovendo a emancipação e autonomia dos
alunos. Os saberes da docência é o de mobilizar saberes no sentido de transformá-los em intelectuais
crı́ticos capazes de ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia - polı́tica de formação
continuada.
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RESUMO: A palestra terá como tema o livro de ficção A Vida Misteriosa dos Matemáticos de auto-
ria do matemático e escritor Celso Costa. Trata-se de uma fábula sobre um imaginário encontro entre
os maiores gênios da matemática de todos os tempos, em um lugar apropriadamente chamado Aleph.
Lugar onde bebem e falam de filosofia e da paixão pelos números. E, principalmente, discutem suas
descobertas e as lendas que as acompanham, momentos em que emergem paixões e rivalidades.

A viagem-aventura começa na Grécia antiga com os sábios primordiais – Pitágoras e Arquimedes,
entre eles - e atravessa os séculos viajando nas luzes de Newton, Leibniz, Gauss, Sophie Germain,
Emmy Noether, Poincarè, entre outros tantos, até ancorar em nossos dias com as mais recentes con-
quistas matemáticas. Conquistas que nos permitiu saltar da noção de número nas pedrinhas contadas
nas cavernas, até a tela de um celular no mundo de possibilidades do século XXI.

No Aleph, um lugar em que tempo e espaço não seguem as regras do mundo real, a chegada de
um visitante inesperado levanta dúvida: como ele foi parar ali?
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