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vilização Brasileira com o título Matemática...Cadê 
você?. É pena que o livro em português já esteja es-
gotado, porém, enquanto aguardamos re edições, 
fica a sugestão das edições em espanhol, que podem 
ser encontradas e obtidas gratuitamente pela inter-
net  ou mesmo em algumas livrarias brasileiras.

O livro de 2005 deu origem a uma série de qua-
tro outros com o mesmo título e formato, mudando 
apenas os subtítulos: Episodio 2, Episodio 3.14, Epi-
sodio 100, La vuelta al mundo en 34 problemas y 8 
historias. A proposta da série é explorar temas, pro-
blemas, enigmas e situações em que o universo da 
Matemática se apresente para o leitor de forma en-
volvente e desafiadora. Paenza é um grande mestre 
em explorar os mais diversos temas em linguagem 
clara e acessível, sempre sob um ponto de vista que 
possa ser compreendido pelo grande público. 

Imagine um livro que tenha ficado por 73 sema-
nas consecutivas na lista dos mais vendidos e que já 
esteja na 22a edição.  Seu autor apresenta um pro-
grama muito popular de TV, faz frequentes apari-
ções nas rádios, escreve em jornais e revistas e, para 
completar, tem vídeos no youtube com mais de 350 
mil acessos. Agora o improvável: estamos falando 
de uma pessoa que fala e escreve sobre Matemática 
para grandes audiências.

Adrián Paenza tem 65 anos, é licenciado e doutor 
em Matemática pela Universidade de Buenos Aires, 
local em que também atua como professor honorá-
rio, e tem se dedicado com muito entusiasmo e com-
petência à divulgação da Matemática para grandes 
plateias. O livro que mencionamos foi lançado em 
2005 com o nome Matemática... ¿Estás ahí?, tendo 
sido traduzido para o português em 2009 pela Ci-
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