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A Biblioteca Professor João Baptista de Mello e Souza traz nesta 11ª edição do Projeto 
#BibliotecaIndica uma homenagem ao notável escritor, o Prof. Julio Cesar de Mello e Souza,  
conhecido pelo pseudônimo “Malba Tahan”. Embora não seja o Dia Nacional da Matemática, 06 de 
maio, dia também do seu nascimento,  a data foi instituída pela LEI Nº 12.835, DE 26 DE JUNHO DE 
2013 para homenageá-lo, a biblioteca não poderia esperar para trazer duas super indicações incríveis 
para o nossos leitores: a primeira, é uma adaptação em quadrinhos do livro “O Homem que 
Calculava”, criada pelo programador visual e artista gráfico do Colégio Pedro II, Marlon Tenório, a 
segunda, é a edição especial da revista Malba, produzida pelos estudantes de Licenciatura em 
Matemática do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP, do Centro de Aperfeiçoamento do 
Ensino de Matemática (CAEM) da mesma universidade, a qual, além de ser uma homenagem, tem 
por objetivo resgatar a história do próprio autor de “O Homem que Calculava”,  propondo desafios, 
jogos e problemas matemáticos, uma excelente dica para os nossos leitores e professores, podendo 
auxiliá-los  com ideias no processo ensino e/ou aprendizagem da matemática. 
Esperamos que nossos leitores gostem e aproveitem as dicas presentes nesta edição.  
Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECENDO JULIO CESAR DE MELLO E SOUZA, O MALBA TAHAN 
 

 
Imagem: https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/ 

 

 

 

https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/


 

 

 

RESUMO BIOGRÁFICO:  

“Julio Cesar de Mello e Souza nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1895. Passou sua infância 
na cidade de Queluz, às margens do Rio Paraíba, junto à divisa com o Estado do Rio de Janeiro, em São 
Paulo. Teve oito irmãos. Cursou o ensino fundamental e médio nos Colégios Militar e Pedro II no Rio 
de Janeiro. Formou-se professor pela Escola Normal e depois engenheiro pela Escola Nacional de 
Engenharia. Lecionou em diversos estabelecimentos de ensino como o Colégio Mello e Souza, o Colégio 
Pedro II, a Escola Normal e a  Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casou-se com Nair Marques da 
Costa com quem teve três filhos. Criou a mistificação literária que chamou Malba Tahan, através da 
qual publicou inúmeras obras entre as quais o célebre “O homem que calculava”. Assinando 
como Malba Tahan ou como Prof. Mello e Souza, escreveu diversos livros de didática e ensino de 
Matemática. Foi principalmente arauto e precursor de uma nova forma de ensinar a Matemática, como 
também o mais destacado popularizador da disciplina. Durante muitos anos, ninguém imaginava que 
o Prof. Mello e Souza era Malba Tahan, o famoso autor árabe que se fazia presente em livros, jornais 
e revistas em todo país. Júlio Cesar faleceu em Recife, no dia 18 de Junho de 1974, aos 79 anos, quando 
ministrava um curso para professores. Em 2013, o Governo do Brasil instituiu, em sua homenagem, o 
Dia Nacional da Matemática, na data de seu nascimento.” 

Fonte: https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/ 
 
Confira biografia completa: https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/ 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A TRAJETÓRIA DE MALBA TAHAN, VÍDEOS, DOCUMENTOS, FOTOS, 

ÁUDIOS  ETC: 

https://www.malbatahan.com.br/ 

 

Sobre o site/fonte de pesquisa:  

“Site Oficial da Família e dos Admiradores de Malba Tahan. O Acervo Malba Tahan é administrado 
pelo Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, desde 2010. Aberto para pesquisas acadêmicas e consulta pública, reúne 
milhares de documentos pessoais do escritor...”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTÓRIA DA MATEMÁTICA,  JÚLIO CÉSAR DE MELLO E SOUZA, O 
MAGO DOS NÚMEROS POR DANIEL FERNANDES – Biblioteca 
Nacional Digital  
 
PORQUE JULIO CESAR DE MELLO E SOUZA  ADOTOU O PSEUDONIMO  MALBA TAHAN? 
 
“...Adotou o pseudônimo de Malba Tahan, sempre para vencer a descrença com que os diretores e 
secretários de jornal recebiam a colaboração de um jovem escritor, e iniciava, assim, um tipo de 
literatura que viria torná-lo famoso...” 
 
Confira artigo completo:  
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/historia-da-matematica-julio-cesar-de-mello-e-souza-o-mago-
dos-numeros/ 
 

https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/
https://www.malbatahan.com.br/biografias/julio-resumo/
https://www.malbatahan.com.br/
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/historia-da-matematica-julio-cesar-de-mello-e-souza-o-mago-dos-numeros/
http://bndigital.bn.gov.br/artigos/historia-da-matematica-julio-cesar-de-mello-e-souza-o-mago-dos-numeros/


 

 

 
SUPER DICA 1: “O HOMEM QUE CALCULAVA” EM QUADRINHOS” 

OBRA ADAPTADA POR MARLON TENÓRIO. 
 
 
Marlon Tenório, programador visual e artista gráfico do Colégio Pedro II, criou uma adaptação em 
quadrinhos do livro “O Homem que Calculava”, de Júlio César de Mello e Souza, o Malba Tahan, que 
foi aluno e professor de Matemática do CPII, para o Festival da Matemática do Colégio Pedro II – 
FESTMAT CP2, que aconteceu para celebrar o Biênio da Matemática 2017-2018. Em quase todas as 
edições do  evento realizadas nos campi, Marlon  expôs em pôsteres a história em quadrinho feita a 
partir da leitura da obra. 
 
A publicação apresenta os três primeiros capítulos do célebre livro de Malba Tahan. Além da versão 
impressa pelo próprio colégio para distribuição gratuita entre os estudantes nos dias do evento, há 
uma versão acessível no link abaixo, confira!  
http://marlontenorio.com/malbatahan/  
 
 
 
 

 
Imagem: CP2 

O programador visual do CPII, Marlon Tenório. 

 

Confira! 
http://marlontenorio.com/malbatahan/ 

Fonte: https://www.malbatahan.com.br/o-homem-que-calculava-em-quadrinhos/ 

 
Imagem: Google 

 

PODCAST - EP. 04 - MARLON TENÓRIO - CARTUNIZANDO "O HOMEM QUE CALCULAVA" 
https://open.spotify.com/episode/2fgw9WguOpJb4wCiVY7u73 

 
CONHEÇA O TRABALHO DO ARTISTA MARLON TENÓRIO: 

http://www.marlontenorio.com/ 
 

http://marlontenorio.com/malbatahan/
http://marlontenorio.com/malbatahan/
https://www.malbatahan.com.br/o-homem-que-calculava-em-quadrinhos/
https://open.spotify.com/episode/2fgw9WguOpJb4wCiVY7u73
http://www.marlontenorio.com/


 

 

 

SUPER DICA 2: REVISTA MALBA/USP 

 
Revista on-line resgata passatempos e problemas matemáticos de “O Homem que Calculava”Edição 
2021 da Revista Malba homenageia Julio Cesar de Mello e Souza, criador de Malba Tahan; publicação 
traz passatempos, problemas matemáticos e curiosidades sobre a vida do professor.

 
Imagem/fonte: https://jornal.usp.br/universidade/revista-on-line-resgata-passatempos-e-problemas-
matematicos-de-o-homem-que-calculava/ 
 

Confira a edição especial – Virada Malba Tahan: 
https://www.ime.usp.br/caem/auxiliares/revista_malba_2021.pdf 

 
VEJA TAMBÉM AS EDIÇÕES ANTERIORES DA REVISTA: https://www.ime.usp.br/caem/publicacoes.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPAIS OBRAS DE MALBA TAHAN  
Dicas literárias 

 
 

“Ali Yezzid Izz-edin Ibn-Salin Malba Tahan ou simplesmente Malba Tahan, que sabemos ser o professor 
carioca Julio Cesar de Mello e Souza, deixou-nos mais de uma centena de títulos inspirados na cultura 
árabe e sobre o ensino da Matemática. 

https://jornal.usp.br/universidade/revista-on-line-resgata-passatempos-e-problemas-matematicos-de-o-homem-que-calculava/
https://jornal.usp.br/universidade/revista-on-line-resgata-passatempos-e-problemas-matematicos-de-o-homem-que-calculava/
https://www.ime.usp.br/caem/auxiliares/revista_malba_2021.pdf
https://www.ime.usp.br/caem/publicacoes.php


 

 

As  obras de Malba Tahan foram traduzidas para o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o catalão”.  
Site Oficial da familia. 
https://www.malbatahan.com.br/bibliografia/obra-disponivel/ 

 
 

 

 

  
Imagem: https://www.malbatahan.com.br/bibliografia/obra-disponivel/ 

 
 
 

INDICAÇÃO DESTAQUE 

 

Malba Tahan (pseudônimo do professor Júlio César de 
Mello e Souza) conseguiu realizar quase que um milagre, 
uma mágica: unir ciência e ficção e acertar. Seu talento e 
sua prodigiosa imaginação são capazes de criar 
personagens e situações de grande apelo popular, o que 
explica seu imenso sucesso.O homem que calculava é uma 
oportunidade para os aficionados dos algarismos e jogos 
matemáticos se deliciarem com os vários capítulos lúdicos 
da obra. Tahan narra a história de Bereniz Samir, um 
viajante com o dom intuitivo da matemática, manejando os 
números com a facilidade de um ilusionista. Problemas 
aparentemente sem solução tornam-se de uma 
transparente simplicidade quando expostos a ele. Gráficos 
facilitam ainda mais a leitura do livro. Uma pequena obra-
prima da literatura infanto-juvenil. 

https://www.malbatahan.com.br/bibliografia/obra-disponivel/
https://www.malbatahan.com.br/bibliografia/obra-disponivel/


 

 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DE MALBA TAHAN 
 
O site reúne uma variedade de documentos pessoais, dentre eles, o documento de matrícula 
no Pedro II. 

 

 
Imagem: https://www.malbatahan.com.br/documentos/pessoais/ 

Fonte: Site Oficial da Família e dos Admiradores de Malba Tahan 
 

CONFIRA OUTROS DOCUMENTOS:  
https://www.malbatahan.com.br/documentos/pessoais/ 
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Contato: bibliotecach2@cp2.g12.br 
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