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ra, é e sempre será uma vez o Rei Doidão. A loucura desse rei já
enlouqueceu muita coisa e muita gente. Tudo que se aproxima dele,
assim como os que decidem morar com ele em seu reino, mesmo sem
querer, ficam doidos de algum jeito. Não tem como escapar: se a pessoa
não endoidece com ele, fica doida de raiva dele.
Mas um dia a Matemática, aquela que também mora nas contas e nos livros da
nossa escola, cria vida. Ela é obrigada a entrar no reino do Rei Doidão e ainda
precisa se aproximar dele. Adivinha o que acontece? A Matemática fica louca
de raiva, porque nesse lugar não se consegue fazer contas e quando é possível
fazê-las, elas ficam todas confusas ou misturadas com coisas que não são
números.
Pior de tudo é que as quatro operações fundamentais chamadas de Adição,
Subtração, Multiplicação e Divisão desapareceram nesse reino. Será que elas
fugiram? Furiosa e preocupada, a Matemática vai procurá-las no reino de doidos.
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as o Rei Doidão nem dá bola para a reclamação da
Matemática, está mais concentrado em brincar
com os vários números que estão enroscados no cabelo
dele. Depois, ele sai pulando e dividindo as coisas, mas
quando elas parecem ser metades, surgem outras várias
metades que saltitam com ele por aí e que mudam de nome.
Agora elas não são mais metades, passam a ser chamadas de
Inteiras. E ainda provocam a Matemática dizendo:
– Lero, lero, nunca mais serei uma metade! Lero, lero, agora eu sou
uma Inteira! É isso mesmo, agora eu tenho nome e me chamo Inteira!
Inteira! Lero, lero!

História da Divisão
uando a Matemática encontra a Divisão, ela está conversando e dando gargalhadas
com o Rei Doidão. Eu nunca vi uma Divisão falar, acho que é a primeira vez que isso está
acontecendo. Então a Matemática se aproxima dela, toma-a pelo braço e grita:
– Volte já aqui e pegue agora mesmo as contas que devem estar perdidas por aí. Como castigo,
você vai ficar presa dentro das piores expressões numéricas!
A Divisão, que sempre foi frágil, leve e picotada porque vivia dividindo e sendo dividida, agora
está tão pesada que a Matemática nem consegue tirá-la do lugar. Ela está cheia de um bolo de
chocolate que comeu e se multiplicou dentro da sua barriga.
– Quem fez a minha Divisão se multiplicar? – gritou a Matemática.
Então aparece o Rei Doidão com a cara suja de bolo de chocolate, falando de boca cheia:
– Fui eu! Ha, ha, ha! É que no meu reino as coisas se multiplicam muito mais do que se dividem,
e se elas se dividem, a divisão acontece para se multiplicar.
– Você quer me enlouquecer? Divisão divide, não pode multiplicar.
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Divisão, por se tornar Inteira, finalmente consegue se enxergar por inteiro.
Seus braços são inteiros, suas pernas e seu sorriso. Pela primeira vez
ela consegue dar um abraço bem grande e inteiro, e claro, é o Rei Doidão
que a Divisão agora multiplicada vai correndo abraçar.
O Rei Doidão e a Divisão ficam abraçados um tempão. Como em
um quebra-cabeça, as partes da Divisão estão se juntando,
juntando... Até que a imagem dos dois parece uma tela, ainda
mais linda que a dos museus de obras de arte.
Na alegria de ver aquela que estava dividida tornar-se
finalmente uma Inteira, todos os bichos do reino também
sentem vontade de se abraçar. E a tela fica toda cheia de
gentes e bichos se abraçando.

8

9

ntes de conhecer o Rei Doidão, a Divisão não era tratada com respeito por outras
contas. Ela era chamada de “pedaço”, “parte de um número qualquer”, e a Divisão
sofria. Mas por sempre estar dividida, até seu sofrimento não parecia algo inteiro. Ela era
só pedaços, porque seus sentimentos eram metades que nunca a completavam. No reino
da Matemática poucos a enxergavam ou a ouviam.
Quando a Divisão entrou no reino do Rei Doidão, vieram com ela contas malcheirosas e
bem pequenas que voavam em volta dos ouvidos dela, fazendo zumbidos muito irritantes:
– Você ainda é um pedaço! – dizia uma pequena conta, enquanto cuspia, nos ouvidos da
Divisão, um cheiro mais fedido que muitos puns.
– Sempre vai ser uma metade qualquer! – sussurrava outra conta maldosa.
E toda aquela catinga em volta dela tinha tornado a Divisão fedida também,
pois acreditava nas mentiras daquelas contas. Era tanto fedor que os
ouvidos da Divisão ficaram entupidos de puns que as contas
maldosas soltavam pela boca.

as quando a Divisão conheceu o Rei
Doidão, ele desentupiu os ouvidos dela
e também lhe deu óculos espelhados para se defender
de qualquer fedor. Porque, antes de aprender a se tornar
uma Inteira, a Divisão precisou parar de ouvir as contas
malcheirosas. Para isso, o Rei Doidão modelou um belo nariz
na cara da Divisão e depois soprou dentro das narinas:
–Fuuuuuuu! Pronto, agora você vai sentir o perfume
do meu reino.
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s contas fedidas tinham tentado fugir, mas por estarem tontas
não conseguiram sair do lugar. Então os bichos que moram no mar
do Rei Doidão correram atrás delas e pegaram esponjas, sabonetes e
esfregões. Deram um bom e demorado banho nas fedorentas, até
todas saírem do mar quietinhas, limpinhas e tímidas. Nunca mais
tiveram coragem de feder na cabeça da Divisão.
– Mas eu amo o meu fedor! Quero ser suja como antes – chorava uma
conta de banho tomado.
– Tenho saudades do meu cheiro. Este reino perfumado e espelhado
é horrível – gritava outra, com raiva por não estar mais fedendo.
Então elas voltaram para o reino dos normais só para continuarem
fedendo como antes, mas há quem goste muito desses cheiros.
Eu não tenho certeza, mas acho que essas contas fedorentas
vivem em volta de muitas Divisões, falando mentiras dia e noite.
Como é difícil ser metade! Ainda bem que a antiga Divisão
agora se tornou uma Inteira e está livre de todo esse fedor.

sse rei, só para se divertir mais um pouco,
laçou cada uma dessas contas fedorentas
e saiu saltitando com elas pelas colinas, até
ficarem todas tontas. Depois, jogou cada uma
delas dentro do mar do reino, que tem sete
narizes. Cada nariz sente algum tipo de fedor,
por isso não há mau cheiro que resista aos
olfatos desse mar, que é também bem grande e
colorido.

12

13

o reino do Rei Doidão a Divisão também está aprendendo a
dançar. Dançar? Eu acredito que será uma ótima dançarina.
Ela entende de emoções e as interpreta por inteiro. Também sabe
representar a dor e a alegria no começo, meio e fim e sente todos
os seus sentimentos, não apenas os pedaços.
Essa antiga Divisão também vai tocando e transformando as
metades, tornando-as Inteiras, que passam a ter braços e
pernas no reino do Rei Doidão e criam lindas coreografias
para ele.

o ver o que está acontecendo com a Divisão, a Matemática nem
mais se preocupa em recapturá-la: já é uma operação perdida.
Que Matemática vai querer uma Divisão que se multiplica?
E assim, nesse reino maluco, as metades tornam-se Inteiras e a Divisão
deixa de se dividir para ficar toda multiplicada, sem nenhuma conta
fedorenta para atrapalhar a vida. Também aprende a multiplicar
todas as coisas boas que acontecem com ela nesse reino. Depois,
o Rei Doidão a abraça mais uma vez e passa a chamá-la de
“Divisão-que-Multiplica”.
Você sabe o que acontece quando uma Matemática fica sem uma
de suas quatro operações fundamentais? Sei lá, de qualquer
forma, vai procurar pela Multiplicação, Adição e Subtração
que ainda estão desaparecidas.
– Vou ter que manter a calma. Se a Divisão quis se
multiplicar, a Multiplicação nunca vai querer se
dividir, é óbvio! Além do mais, a Adição e a
Subtração devem estar à minha procura,
para voltarmos ao mundo dos normais –
calculava a rigorosa Matemática.
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Quem sou
Olá, meu nome é Juliana Bumbeer e eu
sou doidona pelo Rei Doidão. Ele existe mesmo e eu o amo, é tanto amor
que estudei artes visuais, música,
Teologia e Filosofia. Depois, misturei
tudo isso com a literatura para dar
forma a este livro. Com outros reis e rainhas, faço parte deste reino invisível,
mas o Rei Doidão me manda dizer o seguinte: deixa de viver como se só existisse
o reino dos normais e se prepare, porque
o reinado do Rei Doidão está chegando! Se
quiser conhecer melhor este rei incrível e apaixonante, acesse www.oreidoidao.com.br

O Rei Doidão
Eu sou o Rei Doidão. Muitos me chamam por vários
nomes, mas eu sou e sempre serei o rei dos reis.
Você acreditando ou não, eu te amo, além de
amar a escritora deste livro. Estamos procurando Matemáticas e Matemáticos que
possam vir participar conosco deste reino
e resolver contas más e mal resolvidas.
Vem reinar comigo. Um dia vou mostrar
a festa que estou preparando, com um
cardápio especialmente para você. Ah!
Eu estou voltando para o seu reino, que
alguns acreditam ser o reino verdadeiro, o tal reino dos normais. Ha, ha, ha!
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