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Abstract: : In 2018 is celebrated 80 years of an incredible book, written by the Brazilian engineer, 

mathematics professor, storyteller and writer Julio Cesar de Mello e Souza. Under the pen name Malba Tahan, 

he published such widely translated book on recreational mathematics. We reveal that his best-known story, 

the riddle of the 35 camels to be divided among three sons, in proportions of one half, one third and one ninth, 

has 22 relevant solutions when considering the general puzzle in which the number of camels and the 

proportions are permitted to vary. Finally, we conclude that Tahan, the man who loved to count, really existed.

Palavras Chave: Engenharia, Malba Tahan, Matemática, Julio Cesar de Mello e Souza

Resumo: Em 2018 celebram-se 80 anos do lançamento de um livro incrível, escrito pelo engenheiro, 

professor de matemática, contador de histórias e escritor brasileiro Julio César de Mello e Souza. Sob o 

pseudônimo Malba Tahan, publicou tal livro amplamente traduzido sobre matemática recreativa. Revelamos 

que sua história mais conhecida, o problema dos 35 camelos a serem divididos entre três lhos, em 

proporções de um meio, um terço e um nono, tem 22 soluções relevantes quando se considera o problema 

mais geral em que o número de camelos e as proporções podem variar. Finalmente, concluímos que Tahan, 

o homem que amava calcular, realmente existiu.
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Introdução

N
em todo mundo acredita, mas o Brasil 

já teve um ilustre professor de mate-

mática, engenheiro civil e escritor 

amado e admirado em praticamente todo 

mundo. Escreveu simplesmente um dos mais 

originais, curiosos e consagrados livros de 

recreação matemática já publicados, traduzido 

em dezenas de línguas de diversos países. 

Costumava utilizar um pseudônimo que cou 

famoso ao redor do globo: Ali Iezid Izz-Edim Ibn 

Salim Hank Malba Tahan (1885 - 1921), de rica 

e fantasiosa biograa.

Considerado o maior divulgador da matemáti-

ca no Brasil, buscava ensinar através de 

desaos bastante criativos e originais.

O mais renomado livro deste autor encontra-se 

na 90ª edição em 2017 [1], e não há outra 

palavra para descrevê-lo, pois é simplesmente 

maravilhoso: intitula-se “O Homem que 

Calculava”. Foi publicado em pela primeira vez 

1938, inspirado nos célebres contos e lendas 

das Mil e Uma Noites, traduzido por Breno 

Alencar Bianco, outra invenção do mesmo 

autor. O homem por detrás destes dois nomes 

imaginados, Julio Cesar de Mello e Souza 

(1895 - 1974), que nunca viajou ao Oriente 

Médio e tão pouco tinha parentes árabes 

(Figura 1), contava uma interessante história a 

respeito destas invenções: quando jovem, 

recém-formado em engenharia civil (iniciou o 

curso na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro 

em 1913 [2]), começou a ganhar a vida minis-

trando aulas e também escrevendo num jornal, 

mas o editor não concordava em publicar suas 

notas e contos. Imaginou então um autor 

americano, R. S. Slady, e utilizando este 

pseudônimo, mudando pouca coisa dos textos 

originais, começou a escrever contos no antigo 

jornal carioca “O Imparcial” por volta de 1918 – 

e em primeira página [3]! De acordo com o 

próprio Mello e Souza, foram cinco gloriosos 

artigos. Formou-se em 1923 (Figura 2).

Figura 1 - Julio Cesar de Mello e Souza (1895 - 
1974), engenheiro civil, professor de 

matemática e escritor, mais conhecido pelo 
seu pseudônimo, Malba Tahan. Imagem em 

domínio publico, por volta de 1920.

Breve Histórico

M
agníco contador de estórias, tramas 

e enredos, único em traduzir ideias 

matemáticas para o grande público – 

este era Mello e Souza. De acordo com Oliveira 

[2], Mello e Souza tinha uma postura critica em 

relação aos currículos e aos programas imple-

mentados nas escolas brasileiras, que até a sua 

época era cuidado majoritariamente por 

prossionais de engenharia, armando que 

“era necessário fazer uma revisão cuidadosa 

dos programas de matemática com o objetivo 

de simplicá-los, torna-los ais vivos e mais 

interessantes”. Por meio de um discurso 
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pedagógico próprio e inovador, sutilmente 

escondido na proposta de encantamento por 

meio de recreações matemáticas, conseguiu 

tratar de cultura, matemática e educação por 

meio de uma narrativa singular com elementos 

de losoa oriental [4].

As primeiras estórias de Tahan foram publica-

das em outro jornal, “A Noite”, em idos de 1925, 

na seção: “Contos de Mil e Uma Noites” [2]. 

Reconhecido pela Academia Brasileira de 

Letras, recebeu prêmio no ano seguinte ao 

lançamento da primeira edição do livro (confor-

me Figura 3). Curiosamente, Malba é o nome de 

um oásis, e Tahan signica “moleiro”, aquele 

que prepara o trigo, de acordo com o próprio 

O personagem principal de sua mais famosa 

obra, Beremiz Samir, era um matemático persa 

que encontrou o narrador da estória, Hank 

Tade-Maiá, no caminho para Bagdá nos 

imaginados idos dos anos 1200 d.C. Assim, 

ambos iniciaram uma fantástica viagem 

ilustrada numa dúzia de capítulos cheios de 

aventuras, enigmas, problemas, curiosidades e 

charadas resolvidas de forma cativante, com 

grande talento, simplicidade e precisão, 

utilizando tanto de aritmética quanto de 

geometria e lógica.

Curiosamente, o jovem Júlio César de Mello e 

Souza decidiu por ingressar na Escola 

Dramática Municipal em 1915, dois anos 

depois de iniciar os estudos de Engenharia Civil 

[3]. Foi colega de turma de João Álvaro de Jesus 

Quental Ferreira (1898 - 1979), ator, diretor de 

teatro e dramaturgo brasileiro, mais conhecido 

como Procópio Ferreira. Além do “O Imparcial”, 

foi colaborador de diversos jornais e revistas, 

tais como: “A Noite”, “O Diário da Noite”, “O 

Jornal”, “Noite Ilustrada”, “O Cruzeiro”, “O 

Correio da Manhã”, “Última Hora”, “Folha da 

Noite de São Paulo”, “Jornal do Brasil”, “Diário 

de Notícias” e “Tico-Tico”. Foi ainda editor-

chefe de três revistas de sua própria lavra: “Al-

Karismi”, “Lilaváti” e “Damião” [3].

Seu mais lembrado problema deste peculiar 

livro envolveu a curiosa estória da divisão de 35 

camelos dada por herança a três irmãos, onde o 

mais velho deveria receber a metade, o lho do 

meio um terço e o caçula a nona parte, que 

Beremiz resolveu de uma forma muito, muito 

particular e de certa forma surpreendente 

(para quem quiser saber como foi, basta ler o 

Capítulo 3 do livro [1]).

autor. Também era o sobrenome de uma aluna 

sua, Maria Zechsuk Tahan [2,3,5].
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Figura 2: Diploma de engenheiro civil de Julio 
Cesar de Mello e Souza outorgado em 1923 

pela Escola Nacional de Engenharia da 
Universidade do Brasil.

Figura 3: Prêmio da prestigiosa Academia 
Brasileira de Letras do ano de 1939 recebido 

em 1940 pelo seu trabalho mais popular, 
publicado em 1938  “O Homem que 
Calculava”: www.academia.org.br.

Fonte: www.malbatahan.com.br, em domínio 
público.

Fonte: www.malbatahan.com.br, em domínio 
público.
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Tal problema envolveu tempos depois uma 

controvérsia acadêmica sobre sua originalida-

de, pois alguns citavam como fontes livros de 

recreação matemática, e outros armavam 

ainda como origem um antigo livro do grande 

matemático italiano Niccolo Fontana Tartaglia 

(1500 - 1557) que deveria contar a estória da 

divisão de 17 cavalos devido a uma herança 

que envolvia a metade, a terça e a nona parte 

entre irmãos [4]. No entanto, não existe este 

problema na grande obra General Trattato 

(“Tratado Geral”, 1556), tão pouco em outro 

livro da lavra do matemático italiano Leonardo 

Pisano (ou Fibonacci, c. 1170 - c. 1250), 

chamado Liber Abaci (“Livro do Ábaco”), 

publicado em 1202. Nada similar foi encontra-

do nem mesmo nas versões existentes do 

primeiro livro de álgebra, escrito por volta de 

820 pelo matemático e astrônomo persa Abu 

Ja'far Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi (c. 

780 - c. 850), chamado “Al-kitāb al-mukhta�ar 

fī �isāb al-ğabr wa'l-muqābala” (algo como 

“Compêndio sobre Cálculo por Restauração e 

Balanceamento”). A origem da palavra álgebra 

surgiu diretamente do título deste livro, e 

algarismo provém da derivação do nome deste 

sábio persa, homenagens estas mais que 

signicativas [4]. 

A divisão de N camelos entre três irmãos

Para treinar 

e fato, problemas de divisão similares 

D(mas não exatamente iguais) existem 

há muito tempo – registros do Papiro 

Rhind (em exibição no Museu Britânico), de 

1550 a. C. apontam divisões de quantias por 

três frações [4]. Livros de recreações matemáti-

cas mais recentes (por volta de cem, duzentos 

anos) envolviam divisões entre cavalos, elefan-

tes, bois e outros animais.

Nascimento e Barco [4] defendem que Mello e 

Souza foi o primeiro a propor a divisão de 35 

animais em três partes distintas (também 

conhecido como problema da metade + terça + 

nona parte).

Analisando um caso mais geral, como seria a 

divisão de n camelos entre três irmãos seguin-

do uma partilha de 1/a, 1/b e 1/c, para a, b e c 

números inteiros positivos e com a ≤ b ≤ c, 

deixando dois jamales de sobra após se acres-

centar um ao rebanho antes da partilha?

O matemático inglês Ian Nicholas Stewart (n. 

1945) resolveu esta particular questão para o 

clássico problema de 17 camelos (ou cavalos) 

cuja partilha entre três irmãos resultava na 

sobra de um único camelo [6] após inclusão de 

um animal. Neste caso, havendo d camelos (por 

exemplo, d=17 +1), é possível chegar à Equação 

(1): 

denominada de Equação de Mustafá por 

Stewart [ ]. 6

Dito de outra forma, se a=2, b=3 e c=9, d=18 = 

17+1. Stewart provou que existem apenas 14 

diferentes soluções inteiras para a, b, c e d 

números inteiros positivos e com a ≤ b ≤ c ≤ d 

[6]. No entanto, nem todas estas quatorze 

soluções são relevantes. Uma condição aritmé-

tica precisa ser levada em conta: d necessaria-

mente precisa ser um número divisível por a, b e 

c, e existem portanto apenas 12 soluções 

relevantes.

No caso dos 35 camelos, um é emprestado e 

dois devem ser devolvidos ao m da divisão. Em 

outras palavras, a equação resultante envolve t 

camelos, levando à Equação (2):

denominada Equação de Tahan [ ].4

É fácil perceber que se a=2, b=3 e c=9, t=36 = 35 

+1. Existem 28 soluções envolvendo três 

números de partilha inteiros positivos a, b, c 

para t camelos, com a ≤ b ≤ c ≤ t, deixando dois 

camelos à disposição após a partilha. No 

entanto, t deve ser também um múltiplo inteiro 

de a, b e c. Tal restrição aritmética reduz o 

número de soluções para apenas 22 possibili-

dades relevantes, que também deixam dois 

camelos após a partilha, conforme indicado na 
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Para treinar Tabela 1. O número de camelos n para cada 

partilha entre três irmãos deve ser igual a t -1. 

Mello e Souza vivenciou uma época onde se 

discutiu e foi elaborado o “Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova”, movimento 

liderado, entre outros, pelo educador, jurista e 

escritor brasileiro Anísio Spínola Teixeira 

(1900 - 1971). Tal proposta, estabelecida em 

Para treinar 

Tabela 1 - A Equação de Tahan: 1/a + 1/b + 1/c 
= (t-2)/t, apresenta exatamente 28 soluções 

para a, b, c e t números inteiros positivos com 
a ≤ b ≤ c ≤ t. O asterisco indica seis resultados 
que não obedecem à condição aritmética que t 
deve ser um múltiplo de a, b e c. Isto implica 

em 22 soluções relevantes do problema dos 35 
camelos para quaisquer três irmãos com 

partilhas 1/a, 1/b e 1/c.  

Figura 5 - Manchas em viga e Laje

Discussão

Figura 4 - As várias facetas do homem que 
amava calcular: i) Julio Cesar, o nome de 

batismo militar dado pelos pais, João de Deus 
de Mello e Souza (1862 - 1910) e Carolina 

Carlos de Toledo (depois Carolina de Mello e 
Souza, 1886 - 1925); ii) Mello e Souza, o 
professor e educador; iii) Malba Tahan, o 
escritor, contador de historias e alter ego 

mais famoso. Chegou a usar outros nomes em 
diversas situações na vida: Salomão IV, 846 

(identicação quando aluno do Colégio 
Militar) e Capote, enquanto criança / 

adolescente; assinou também como R. S. Slady 
e Breno Alencar Bianco na fase adulta. 

1932, estava de acordo com ações políticas de 

implementação de um processo de industriali-

zação e urbanização do Brasil [ ].7

Inovador inquieto, multifacetado ( ), Figura 4

Mello e Souza foi o primeiro colaborador de 

matemática do programa radiofônico “Univer-

sidade do Ar”, pioneira iniciativa brasileira de 

educação à distância, com foco na formação de 

professores secundaristas no Estado Novo 

( ). O programa era veiculado às 18h Figura 5

45min entre 1941 e 1944 pela Rádio Nacional 

do Rio de Janeiro, ZYJ 460 na frequência 1130 

kHz, criada em 1936 e ainda em atividade [ ]. 8

Mello e Souza foi também o primeiro a elaborar 

a revista Al-Karismi entre 1946 e 1951, a 

primeira no mundo a homenagear ao célebre 

matemático persa e destinada a professores e 

alunos de matemática, que explorava recrea-

ções matemáticas, bem como jogos, proble-

mas, histórias, aplicações e curiosidades [ ].2

Fonte: www.malbatahan.com.br, em domínio 
público.



ARTIGO Politécnica16 O homem que amava calcular

Revista do Instituto Politécnico da Bahia - Fundado em 1896

Fonte: www.malbatahan.com.br, em domínio 
público.

Figura 5 - Cartaz de 
1941 da 

“Universidade do Ar”, 
pioneira iniciativa 

radiofônica brasileira 
de educação à 

distância, com foco 
na formação de 

professores, veiculada 
pela Radio Nacional.

No entanto, esta data merece uma reexão, 

pois não seria Malba Tahan um nome ctício? 

Decerto o personagem foi inventado, mas o 

nome deixou de ser ctício, e a razão é simples 

de entender: até a década de 1950 os brasilei-

ros podiam indicar um pseudônimo em sua 

carteira de identidade ( ). Mello e Souza Figura 6

assim o fez [ ], passando também a assinar 4

ocialmente o nome do sábio persa, e de fato 

pode-se então admitir que Malba Tahan, o 

homem que amava calcular, realmente existiu 

– como queríamos demonstrar (C.Q.D.).

matemática recreativa [ , , ], muitos deles 2 3 4

vendendo milhões de publicações em diversos 

países como: Alemanha, Argentina, Colômbia, 

Coréia, Croácia, Escócia, Espanha, Estados 

Unidos, França, Grécia, Holanda, Itália, Japão, 

México, Portugal, Servia e Venezuela, entre 

outros. Muitas das suas obras, hoje considera-

das interdisciplinares [ ], são ainda impressas, 3

mostrando a força e vigor de suas ideias, 

histórias e estórias. Sua família mantém um 

site em sua memória: . No www.malbatahan.com.br

Brasil, o Dia Nacional da Matemática é come-

morado na data de seu aniversário, todo dia 6 

de maio, que também é o dia de nascimento de 

Malba Tahan. 

A proposta literária do homem que amava 

calcular foi de certa forma inspirada pela 

criação, poucos anos antes, de duas experiên-

cias pioneiras no campo da educação matemá-

tica no país: a publicação da Revista Brasileira 

de Mathematica Elementar (1929 - 1930), que 

pouco tempo depois passou a se chamar 

Revista Brasileira de Mathematica (1930 - c. 

1933). Estas foram escritas primeiramente por 

docentes e discentes da Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia (fundada em 14 

de março de 1897). Por volta de 1931, a revista 

foi transferida para o Rio de Janeiro. Vale 

lembrar que Mello e Souza foi colaborador 

eventual em alguns artigos, principalmente na 

seção inicial da revista, intitulada Galeria 

Mathematica, que tratava da biograa de 

ilustres matemáticos [ , ]. O conteúdo das 2 9

mesmas, namente ilustrado, buscava 

apresentar assuntos de interesse cientíco e 

pedagógico na área de matemática.

Mello e Souza escreveu 33 livros, outros 29 em 

parcerias. Já com seu pseudônimo mais 

famoso escreveu 63 livros sobre lendas e 

Material Métodos

Conclusões

ello e Souza, um autor de múltiplas 

Midentidades, foi mestre em escrever e 

contar estórias, em especial as de 

conteúdo matemático. Procurou ensinar 

matemática com arte, conhecimento e 

sabedoria. Hábil explorador das palavras, 

percebeu como poucos que um modo sutil de 

ensinar conceitos matemáticos abstratos 

requer utilizar da abstração, do lúdico e do 

imaginário por meio de belas estórias. Defendia 

que o ensino da técnica matemática deveria ao 

menos ser amenizado e motivado com algumas 

curiosidades, recreações e fantasias, além de 

pequenas introduções históricas. Aos poucos, 

sutilmente, seu personagem Tahan conseguiu 

(como ainda consegue) adentrar na mente de 

m u i t o s  j o v e n s ,  p r o v o c a n d o - o s  c o m 

curiosidades e enigmas matemáticos por meio 



Gustavo Páez Ortega

escritos o que ensinar, como ensinar e para 

que(m) ensinar. Mello e Souza mostrou 

caminhos humildes e criativos para se atingir 

este muito particular conhecimento humano 

por meio de estórias encantadoras e 

divertidas. Sob seu alter ego, procurou dar 

outra opção ao desao da esnge matemática 

e desfazer o mito de que o conhecimento 

matemático é acessível apenas à alguns 

poucos. Esta tarefa somente poderia ser 

concluída por alguém que amava calcular... 

Maktub (“Estava Escrito”)!
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de analogias embebidas em interessantes 

contos de faz de conta. Em resumo, conseguiu 

harmonizar razão e imaginação de forma 

única, entrelaçando em belas estórias o 

racional e o emocional.

A o  t r a b a l h a r  c o m o  i m a g i n á r i o  n a 

matemática, rompeu com as barreiras que 

este saber de certezas, muitas vezes mais 

confundido com arrogância (ou aptidão) do 

que com beleza, parece impor: decifra-me ou 

te devoro! Provocador, questionava em seus 
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Fonte: Autores, 2018

Fonte: www.malbatahan.com.br, em domínio público.

(a) Frente (b) Verso

Figura 6 - Carteira de identidade 
de Julio Cesar de Mello e Souza 
em 1954. Na frente (a), encontra-
se a foto e o registro numérico 
175.353, além da impressão 

digital e assinatura. No verso (b), 
encontra-se seu nome completo, 

data de expedição, liação, 
cidade, estado, data de 

nascimento e informações 
adicionais. Abaixo de seu nome é 
possível ler o pseudônimo “Malba 

Tahan”. Mais recentemente a 
carteira de identidade brasileira 

foi modicada e simplicada, 
não mais sendo admitido 
acrescentar um apelido.
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