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Vivenciamos tempos difíceis de inacreditáveis mudanças e impactos 

sociais. Tempos de mostrarmos nosso comprometimento com o 

próximo, não somente com os nossos mais próximos... e nosso 

compromentimento com o mundo em que vivemos.  Tempos também 

de reanalisarmos nossas pequenas ações e nos reinventarmos para nos 

adaptarmos da melhor forma a este novo contexto. Cada um buscando 

sua forma de superar adversidades e de seguir em frente, contribuindo 

para este novo mundo que queremos que renasça melhor, bem melhor.  

Um ano estranho, diferente, desaador.  Perdas e danos dolorosos, mas 

(re)descobertas incríveis onde a criatividade e imaginação aoram....

Neste livreto é apresentado um conto computacional.. uma historinha 

lúdica, em um universo paralelo fantasioso, costurada por contos 

clássicos da literatura mundial enos remetendo ao contexto tenebroso 

vigente, de tempos de pandemia da COVID-19 e o temido Coronavírus 

causador. O conto é dito ser computacional justamente porque aborda 

conceitos de ciênca da computação , no caso, noções de complexidade 

computacional, de que fácil custa pouco tempo e se resolve rápido 

(pode ser expresso por uma expressão matemática na forma de um 

polinômio). E o que é difícil, complexo, custa tempo e demora (pode ser 

expresso por uma expressão matemática exponencial). Mas crescimento 

exponencial pode representar tanto a disseminação do contágio pelo 

Coronavírus, quanto uma transformação mágica para disseminação do 

bem e da bondade, frutos da magia dos tempos de Natal.... 

                                                                                                                       

Eu conto um computo..... Feliz Natal e Ótimo Ano Novo!!

                                          

Rosiane de Freitas
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                                                                                                eza a  lenda computacional

                                                                    que, desde os primórdios da civilização, há 

                                                                    uma disputa invisível sendo travada em 

                                                                    paralelo, para lidar com a do complexidade 

                                                                    mundo e que em muito influencia os 

                                                                    rumos da humanidade...
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Neste mundo paralelo, há o clã 

dos , que auxiliam os Lineares

humanos de forma cautelosa 

e regular. 

Foram eles que ajudaram 

o Rei árabe, «e todas as

criancinhas», a contar 

carneirinhos, um a um, 

até pegar no sono... 

E o reizinho começou 
a contar carneirinhos...

 1, 2, 3, 4... foi até
 10 e dormiu

«

«
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Só não conseguiu derrubar a última,

pois era feita de tijolo, a mais

robusta. 

Os 3 porquinhos 

ficaram a salvo lá.

6

O clã dos adora sair Quadráticos 

organizando tudo, mas se atrapalham um 

pouco e sempre perdem tempo. 

Os são bem melhores de  Loglineares 

organização. Se baseando nisto, um tal 

lobo mau quis se dar bem fazendo uso da 

estratégia destes clãs, derrubando 

primeiro a casa de palha, 

a mais frágil, e depois a 

de madeira. 

««

««
!raburred asac aus s e o rp ar

uov uE .atrop a Ab mra



ajudou a Doroty a encontrar a 

estrada dos tijolos amarelos, 

a mais rápida para se chegar à

Cidade das Esmeraldas.

Todos esses clãs formam a classe 

dos , que são muito Polinomiais

eficientes em solucionar problemas.

Foi um clã desta classe que  

 
(Trecho da música "Follow the Yellow 

Brick Road", do lme "O Mágico de Oz")

♫

♫Siga a estrada de 

tijolos amarelos. 

Siga, siga, siga, 

siga. Nós estamos 

indo ver o mágico, 

o maravilhoso 

Mágico de Oz. 

Siga a estrada de 

tijolos amarelos. 

Siga, siga, siga, 

siga. Nós estamos 

indo ver o mágico, 

o maravilhoso 

Mágico de Oz. 
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Mas este mundo é bem diverso e possui um 

conjunto de clãs mais alvoroçados, que saem 

por aí disseminando em demasia 

– a classe dos .  Exponenciais

Alguns desta classe são muito bem 

intencionados, como os que ajudaram um tal 

de Leonardo de Pisa, o , a se dar bem Fibonacci

com a criação de coelhos: ele comprou na 

Páscoa um lindo , e, casal de coelhinhos no 

final do mesmo ano já eram mais de 

100 coelhinhos para vender.

É
Sim

Este
Poema

Um Fib exemplar
Divertido poder brincar com o 

crescimento exponencial que há!
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que colocaram em prática um plano maligno 

de extinção da humanidade, disseminando pelo 

mundo zilhões de bolinhas nano-minúsculas  

cheias de espinhos estranhos e 

de alta letalidade. 

Em menos de um ano mapeado, partiu 

de poucos contaminados a mais 

de 1 milhão de extintos.

menos de um ano mapeado, partiu 

de poucos contaminados a mais 

de 1 milhão de extintos.

menos de um ano mapeado, partiu 

de poucos contaminados a mais 

de 1 milhão de extintos.
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Mas, alguns outros dos Exponenciais são 

disseminadores do mal, como os 

Pandêmicos. Recentemente, um 

dos seus reinos ganhou força, os , Coroneos

(trecho do poema "Previna-se contra a gripe" (s. d.), de 
1918, em cartilha distribuída durante a Gripe Espanhola).

Da gripe já está curado?
Bem, mas não queira, apressado,

voltar à vida normal.
Consolide bem a cura,
Senão você, criatura,

Recai e propaga o mal.
 

«

«
(trecho do poema "Previna-se contra a gripe" (s. d.), de 
1918, em cartilha distribuída durante a Gripe Espanhola).

Da gripe já está curado?
Bem, mas não queira, apressado,

voltar à vida normal.
Consolide bem a cura,
Senão você, criatura,

Recai e propaga o mal.
 

«

«



315

 

Decidiram se misturar aos , Coroneos

modificando as bolinhas geradas, que deixaram 

de ter espinhos, foram cobertas por cores 

vivas e brilhantes, e recheadas  de 

energia positiva. 

214

Mas, os poderosos , um clã dos Natalineos

exponenciais do bem, que passam o ano 

todo adormecidos mas despertam muito

fortes no final do ano, agregando 

a força de todos os outros clãs.

 Eles acabaram de acordar 

e rapidamente bolaram 

uma estratégia de 

propagação do bem.  
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Então é Natal
E o que você fez?
O ano termina
E nasce outra vez
...
Então, bom Natal
E um Ano Novo também
Que seja feliz quem
Souber o que é o bem

♫

♫

(trecho da canção "Então é Natal")
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Assim, os Coroneos passaram a 

disseminar bolinhas coloridas iluminadas 

pelo mundo, enchendo as 

, nos árvores de luz e cor

livrando das bolinhas 

espinhentas do mal 

e propagando o bem, 

 

 deixando o mundo mais 

 iluminado, colorido e feliz...  
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