
O papel da Matemática como 
ferramenta no entendimento da realidade

Artur Oscar Lopes

O que cada um entende como a realidade do mundo a sua volta é uma 
concepção que é, de certa forma, limitada. Em grande parte, essa con-
cepção é muito influenciada pela visão das pessoas que interagem com 
esse indivíduo; depende dos valores e da formação de seus pais e da escola 
que frequentou; é determinada pela sua particular experiência de vida; em 
suma, um cenário que, infelizmente, não abrange o mundo real na sua 
totalidade. Se você é um peixe e nasceu numa lagoa isolada, o seu mundo é 
essa lagoa. Não deveria ser, mas em geral, a visão que um indivíduo tem do 
mundo real é tão somente a visão da sua patota. Confiamos ingenuamente 
nos nossos sentidos, mas nem sempre as coisas são o que parecem ser. Nos-
sa visão do mundo carrega um bocado de preconcepções. Em alguns casos, 
o problema pode ser outro: não usamos todas as ferramentas que temos à 
disposição para perceber certos aspectos ocultos da realidade. O papel da 
Ciência, ao longo de vários séculos, tem sido o de permitir que a percepção 
que o ser humano tem do mundo que lhe cerca seja cada vez mais “realis-
ta”, mais abrangente. Cabe à sociedade organizada em instituições civis, 
numa segunda etapa, a decisão de como regular o uso desse conhecimento 
em prol do bem comum.

A descoberta de algumas das leis fundamentais da Física por Isaac 
Newton permitiu o correto entendimento da gravitação; finalmente, a 
Terra girando em torno do Sol tornou-se uma “realidade” na mente da 
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maioria das pessoas que fazem parte do “nosso mundo intelectual”. Sua 
obra, Princípios matemáticos da filosofia natural, é considerada uma das 
mais influentes na história da Ciência e foi publicada em 1687. Ela funda-
menta, entre outras coisas, as leis físicas que explicam porque um planeta 
gira em torno do Sol. Em uma pesquisa promovida pela Royal Society, 
Newton foi considerado o cientista que causou maior impacto na história 
da Ciência. A Terra em que vivíamos parecia ser plana e foi um choque 
saber, através da Ciência, que ela era redonda e que orbitava em torno do 
Sol. Como disse, nem sempre as coisas são o que parecem ser. Essas leis 
da Física a que nos referimos expressam-se através de uma formulação 
que pode ser bem entendida apenas através do Cálculo Diferencial e das 
Equações Diferenciais, ou seja, da Matemática.

Como todos sabem, essa nova visão da Terra, que na verdade desem-
penhava um papel, num certo sentido, secundário em relação ao Sol, 
abalou algumas crenças religiosas que, até aquele momento, de forma qua-
se absoluta, moldavam a concepção de mundo real do cidadão comum. 
Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Isaac Newton (que, curiosamente, 
eram pessoas profundamente religiosas) mostraram que certos dogmas da 
igreja podiam estar errados. A Matemática desempenha um papel essen-
cial na descrição das leis que mencionamos. É nesse sentido que se diz que 
a Matemática é uma ferramenta fundamental para o entendimento do 
mundo real. A Matemática é também um instrumento de mudança da re-
alidade. Cabe afirmar que, naquele momento histórico, a dimensão dessa 
descoberta científica ficou limitada inicialmente ao mundo acadêmico, às 
discussões no estrito âmbito dos filósofos, dos intelectuais. George Berke-
ley, na Inglaterra, condenava Newton e posicionava-se de forma crítica 
contra o assim chamado “livre pensamento”. Porém, pouco a pouco, os 
pensadores mais progressistas voltaram-se para uma linha de raciocínio 
que era cada vez menos influenciada pelos dogmas da religião. Através 
desses pensadores, sem dúvida, alterou-se de forma profunda nossa visão 
do universo e do mundo que nos cerca.

Outra consequência do desenvolvimento do trabalho de Newton se-
ria a descoberta do chamado Cálculo Diferencial e Integral, que permitiu, 
junto com as leis já mencionadas, o desenvolvimento de variados tipos de 
máquinas e aparelhos que, cada vez mais, influenciaram o setor produti-
vo. Isso, por sua vez, conduziu à Revolução Industrial. Para planejar um 
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motor ou uma caldeira eficiente, você precisa de matemática. O Cálculo 
Diferencial foi, simultaneamente a Newton, descoberto por Gottfried 
Leibniz na França num contexto abstrato e desvinculado de fenômenos 
físicos. Leibniz é também conhecido como filósofo e é responsável pela 
introdução do termo materialismo nesse campo do conhecimento.

Não foi a visão da realidade que mudou, mas sim a própria realidade. 
Dessa forma, as relações entre os personagens desse mundo transformado 
se modificaram e a burguesia passou a desempenhar um papel cada vez 
mais proeminente. Os meios de produção e a sociedade se modificaram, e 
assim foram se moldando, pouco a pouco, as estruturas políticas que eram 
necessárias para atender à nova situação. Ou seja, a Matemática foi um 
instrumento fundamental nos eventos que conduziram a uma profunda 
reestruturação de nossas instituições políticas e na maneira como os in-
divíduos se relacionavam na sociedade. A Ciência, ao longo dos séculos, 
confrontou os dogmas religiosos que determinavam o que o cidadão co-
mum deveria conceber como a realidade do mundo a sua volta. A Teoria 
da Evolução de Charles Darwin, apresentada por volta de 1859, foi um 
marco de valor inestimável.

Sobre o papel da Matemática no processo do desenvolvimento da 
Ciência ao longo dos séculos, é importante destacar alguns aspectos que 
podem não ser de conhecimento generalizado. É importante entender a 
dinâmica de como isso se deu e ainda se dá. Alguns exemplos podem 
ser elucidativos: após a formulação dos Axiomas da Geometria Plana por 
Euclides, em II a.C, alguns pensadores da época levantaram a suspeita de 
que o Quinto Axioma poderia ser deduzido a partir dos outros Axiomas. 
Esse afirma que em um plano, dado uma reta e um ponto, existe apenas 
uma reta passando por esse ponto e que é paralela à reta dada. Ocorreram 
várias tentativas frustradas na direção de se obter uma prova da veracida-
de de tal suspeita. Essas sucederam-se ao longo de vários séculos. Mais 
ou menos pelo século XVIII, o matemático Carl Friedrich Gauss propôs 
que fossem estudadas Geometrias, denominadas de Não-Euclidianas, em 
que eventualmente o Quinto Axioma não fosse verdade. A questão não 
tinha absolutamente nenhuma relação com qualquer problema do “mun-
do real” no sentido de ser passível de alguma futura aplicação. A questão 
existia apenas na “realidade” do universo da Matemática. Após importan-
tes contribuições feitas ao longo de várias décadas por matemáticos como 
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Bernhard Riemann e Henri Poincaré, obteve-se um corpo de resultados 
matemáticos que se constituíram no que se denominou de Geometria 
Riemanniana. O estudo das geodésicas (o caminho mais curto entre dois 
pontos da superfície) e da curvatura de uma superfície são alguns dos pon-
tos fundamentais da teoria. Você precisa saber Cálculo Diferencial para 
entender Geometria Riemmaniana. Finalmente, Nikolai Lobachewski, 
mais de 20 séculos depois de posta a questão mencionada, demonstrou 
que não se pode obter o Quinto Axioma a partir dos outros. Isso decorre 
de um argumento engenhoso em que se produziu uma Geometria diferen-
te da Euclidiana e na qual esse fato não ocorria. Ninguém pode negar que 
essas questões são todas de natureza completamente abstrata. No entanto, 
as bases matemáticas dessa teoria, com algumas modificações ditadas por 
observações de fenômenos físicos, conduziram à formulação da Teoria da 
Relatividade por Albert Einstein. O universo, expresso em coordenadas de 
espaço e tempo, possui curvatura. O raio de luz segue uma trajetória que 
se assemelha a uma geodésica. Esse foi um dos grandes feitos científicos do 
século XX. O sistema de navegação GPS utiliza os princípios da Teoria da 
Relatividade para obter dados mais precisos. Em 1911, Allvar Gullstrand 
recebeu o prêmio Nobel em Medicina por seus estudos sobre a dióptrica 
do olho, o que permitiu a produção dos óculos que utilizamos hoje em dia 
(muito mais eficientes que os anteriores, mais primitivos). Esse trabalho, 
que estuda a forma como a luz é refratada no olho, requer o entendimento 
dos conceitos de curvatura e de geodésica e utiliza algumas técnicas co-
muns desenvolvidas na Geometria Riemanniana. Para se produzir uma 
lente de óculos, essas ferramentas também são necessárias.

Diversos matemáticos (no fim do século XIX e começo do século 
XX) estudaram questões abstratas na área denominada de Análise Fun-
cional, a qual tratava, entre outros assuntos, do estudo de autovalores e 
autovetores de operadores lineares. O matemático David Hilbert foi uma 
das figuras de destaque. Posteriormente, esse trabalho permitiu o correto 
equacionamento dos fundamentos da Mecânica Quântica, que descreve a 
física dos objetos muito pequenos como átomos e moléculas. Essa teoria 
tem sido utilizada em uma grande quantidade de aplicações tecnológicas: 
Medicina, Nanotecnologia, Microcircuitos etc. Mais ou menos 30 % do 
Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano provêm de produtos que, 
de uma forma ou de outra, estão ligados à tecnologia desenvolvida nessa 
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área. Cumpre destacar que as leis que descrevem a estrutura da matéria 
no âmbito da Mecânica Quântica têm caráter eminentemente aleatório. 
Ao se analisar o comportamento de um elétron, conclui-se que ele não se 
comporta de forma determinística. Einstein, que deu contribuições fun-
damentais à Teoria da Relatividade, não se conformava com esse tipo de 
fundamentação de natureza aleatória estabelecida pela Escola de Cope-
nhagen. “Deus não joga dados”, dizia ele. Mas, nesse ponto, ele estava 
equivocado. Utilizando os princípios da Escola de Copenhagen para a 
Mecânica Quântica, foram posteriormente comprovadas, através de expe-
rimentos científicos realizados em laboratórios, diversas previsões de dis-
tintos fenômenos físicos. Os matemáticos, mais uma vez, em um estudo 
completamente abstrato, desenvolveram uma teoria que se mostrou, pos-
teriormente, uma ferramenta essencial para o entendimento de problemas 
concretos do mundo real. Os assim chamados espaços de Hilbert são de 
fundamental importância na teoria. Sem esse estudo preliminar, não se 
poderia entender com profundidade o fenômeno físico em consideração. 
A lógica dos fenômenos da Mecânica Quântica é surpreendente; em vários 
aspectos, ela é um pouco contraintuitiva em relação à nossa linha de pen-
samento natural. Não se pode evitar o papel da aleatoriedade na estrutura 
íntima da matéria.

Em outra área distinta, observamos que, a partir de certos resultados 
e questões que apareceram nos estudos de vários matemáticos, alguns físi-
cos foram levados a investigar a existência das ondas eletromagnéticas “no 
mundo real”. Essas, primeiramente, foram previstas teoricamente por Ja-
mes Clerk Maxwell, por volta do ano de 1862, e depois sua existência real 
foi confirmada, experimentalmente, por Heinrich Hertz. Posteriormente, 
essas ondas foram utilizadas para a transmissão de informação pelo rádio 
e pela televisão. É inegável o papel desses meios de comunicação na trans-
formação do mundo atual.

Uma informação importante para o estudo de um fóssil obtido em 
algum sítio arqueológico é a data em que o animal que o produziu vi-
veu. A datação de radiocarbono permite estimá-la. Essa baseia-se em uma 
expressão (uma função) que utiliza o exponencial na base neperiana. A 
informação está latente no fóssil. O período em que viveu o animal em 
consideração faz parte da realidade e a Matemática permite obtê-lo em 
termos aproximados.
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A Matemática é a linguagem da natureza

Gregor Johann Mendel, que faleceu im 1884, foi um monge agosti-
niano que se dedicou, entre outro afazeres, à Botânica. Ele propôs que a 
existência de características (tais como a cor das flores) é devida à existên-
cia de um par de unidades elementares de hereditariedade, hoje conhe-
cidas como genes. Seu trabalho estabeleceu um conjunto de princípios 
relacionados à transmissão hereditária das características de um organismo 
a seus filhos. Como ele chegou a tal conclusão? Analisando o cruzamento 
de ervilhas em que algumas tinham sementes rugosas e outras não, ele 
percebeu que havia no processo um caráter dominante e um caráter reces-
sivo. Na segunda geração oriunda de cruzamentos, aproximadamente um 
quarto das ervilhas possuía um caráter recessivo e três quartos, um caráter 
dominante. Isso poderia ser explicado se, no processo de hereditariedade, 
algum par de agentes desempenhasse algum papel fundamental. O biólo-
go Thomas Hunt Morgan, posteriormente, integrou o modelo teórico de 
Mendel com a Teoria dos Cromossomas X e Y e sua função na hereditarie-
dade de animais. Esse é um belo exemplo de como uma perspicaz obser-
vação quantitativa da natureza pode conduzir ao entendimento de algo de 
fundamental transcendência: as leis básicas da reprodução dos seres vivos. 
As conclusões foram obtidas a partir de uma medição de dados.

O computador foi responsável por grandes mudanças no setor produ-
tivo e, via a web, no comportamento das pessoas. Os protocolos e a estru-
tura básica da parte operacional dos programas dos atuais computadores 
foram desenvolvidos por matemáticos como Alan Turing e John von Neu-
mann. Os satélites atuais recebem e transmitem uma quantidade enorme 
de informação. Isso só é possível porque a informação processada é com-
pactada através de algoritmos matemáticos. O procedimento que permi-
te que o Google localize rapidamente sites ligados a uma palavra-chave 
baseia-se num algoritmo matemático associado à busca do autovetor 
com maior autovalor para uma determinada matriz de grande dimensão. 
Quando você digita a senha da sua conta bancária, ela permite o acesso às 
suas informações porque você está dizendo que um determinado número 
muito grande é o produto de dois números primos. Simplificando, o sis-
tema lhe pergunta: 15 é o produto de quais dois números primos? Então, 
você responde: é o produto de 5 vezes 3. Só que de fato o número para 
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o qual o sistema vai formular a questão é, na verdade, muito grande e 
assim fica difícil de saber a resposta. Um hacker poderia saber a pergunta, 
mas levaria muito tempo para conseguir respondê-la. Ele teria de fazer 
um número muito grande de tentativas. Porém, a sua senha dá a resposta 
correta ao sistema. Claro que você provavelmente não tem a menor ideia 
de que está fazendo isto, mas, de novo, a Matemática entra aí de forma 
fundamental. O sistema de comunicação dos celulares, o seu aparelho de 
TV, o seu carro, tudo não poderia ser planejado e feito sem a Matemática!

A criptografia de dados é um assunto quente do momento (vide re-
cente discurso da Presidenta Dilma na Organização das Nações Unidas – 
ONU). Para criar códigos e quebrar códigos, precisa-se de matemática. 
Ferramentas muito mais complexas do que aquelas que utilizam os núme-
ros primos são utilizadas hoje em dia. Elas usam, muitas vezes, resultados 
matemáticos muito mais abstratos. Turing, através da Matemática e dos 
primeiros computadores operacionais, conseguiu desvendar o código de 
comunicação secreto que a marinha alemã utilizava durante a Segunda 
Guerra Mundial. Como os nazistas não sabiam disso, os aliados encon-
travam-se sempre à frente deles no planejamento das operações de guerra 
navais. Não há como negar a importância desse fato no decurso da guerra.

Os fenômenos aleatórios são o foco de muitos trabalhos matemáti-
cos hoje em dia. Essa teoria chama-se Teoria da Probabilidade e teve seus 
fundamentos estabelecidos pelo matemático russo Andrei Kolmogorov no 
começo de século XX. Ele dá sustentação teórica à assim chamada Teoria 
da Estatística. Essa última é utilizada no planejamento de políticas públi-
cas, na previsão do clima, no cálculo de um seguro de vida, na análise da 
efetividade de um remédio que está sendo desenvolvido por um laborató-
rio etc. Eu diria que essa é a área da Matemática que, hoje em dia, é a mais 
utilizada nas aplicações.

A Estatística é a ciência que utiliza as teorias probabilísticas para ex-
plicar a frequência da ocorrência de eventos. Vamos elaborar sobre isso: 
quando você lança uma moeda, não sabe se vai sair a face cara ou coroa. 
Mas a probabilidade de sair cara é 1/2. Em termos de percentagem, isso 
seria expresso como: com 50 % de chance. Esse é o exemplo mais simples 
de fenômeno aleatório. Não se pode dizer de maneira determinística o 
que vai resultar o lançamento da moeda. No entanto, se você lança várias 
vezes uma moeda, a frequência de aparecimento da face cara é igual a 1/2. 
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Ainda, uma pessoa entra numa loja para comprar um sapato. Existe uma 
probabilidade determinada de ela desejar comprar um calçado do núme-
ro 37. Através de amostras na população, essa probabilidade poderia ser 
aproximadamente calculada. Por que quando você vai a uma loja muitas 
vezes não encontra exatamente o número do calçado que gostou quando 
olhou a vitrine? Uma razão talvez seja porque o dono da loja, ao ordenar 
a compra de distintos números de calçados, não estivesse consciente que 
existe uma função que descreve a probabilidade de como eles se distribuem 
entre as várias possibilidades. Essa é descrita pela distribuição gaussiana. 
Ela modela também a altura média das pessoas, as notas dos estudantes no 
vestibular, a pressão sanguínea, a taxa de glicose no sangue das pessoas etc. 
Seria difícil acreditar que todo ano os estudantes que fazem o vestibular 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul se combinam de tal forma 
que suas notas se distribuem de acordo com a distribuição gaussiana. Con-
tudo, esse fato repete-se anualmente. Existe um teorema matemático, o 
teorema Central do Limite, que explica porque é natural que isso ocorra. É 
claro que, de forma alguma, você precisa conhecer esse teorema, mas é im-
portante você saber que muitos fenômenos aleatórios do mundo real são 
descritos por leis matemáticas. Você pode eventualmente ser mais eficiente 
nas suas ações se estiver ciente de tais fenômenos.

Menciono aqui o fato curioso que na formulação matemática da ex-
pressão que descreve a distribuição gaussiana aparece o número pi, o qual, 
como se sabe, precisamos também considerar num contexto completa-
mente distinto, que é o da Trigonometria. Aparece também a raiz quadra-
da de um número, que é um conceito que se trabalha nas séries iniciais da 
escola, e ainda, a integral de uma função, que é uma ferramenta matemá-
tica que se aprende, em geral, nos cursos de nível superior. Esse último é a 
extrapolação, via limite, do conceito de um somatório com várias parcelas. 
Na expressão, aparece também a função exponencial na base do número 
neperiano. Se você não compreender direito qualquer um desses tópicos, 
você não vai entender a expressão dessa função/distribuição em sua ple-
nitude. A medição da informação em distintas áreas do conhecimento, 
muitas vezes, traz em si erros aleatórios inerentes ao processo. É preciso, 
então, filtrar esse ruído para se obter o dado mais preciso. A distribuição 
desses erros, muitas vezes, é descrita pela distribuição gaussiana. 
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Às vezes, você acredita que a maioria das pessoas no Brasil pensa uma 
determinada coisa, digamos, as pessoas acreditam em A. Então, alguém 
coleta dados e faz uma estatística (nem todas as pessoas são consultadas) 
e você descobre que o oposto ocorre, ou seja, a maioria das pessoas não 
acredita em A. Isso já ocorreu comigo. Essa estatística, se bem-feita, tem 
pequena margem de erro. Ou seja, a realidade está aí, a informação está 
disponível, mas, às vezes, a pessoa não a percebe porque não se livrou do 
estigma: eu acho que. Ela não tentou quantificar a sua crença e assim pôr 
em dúvida o seu: eu acho que. A Matemática ajuda você a entender a rea-
lidade com mais profundidade e precisão! Como disse Friedrich Nietzsche 
(2005, p. 239), “as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do 
que as mentiras”. Os dados reais e os modelos são de grande utilidade para 
o entendimento da realidade.

Uma ferramenta importante que a Estatística permite utilizar está li-
gada à seguinte questão: existem dois fenômenos A e B que você acredita 
que, de certa forma, um influencia o outro. Essa influência pode ocorrer 
de forma mais ou menos intensa, ou até, na verdade, poderia ser conside-
rada negligível. Essa influência pode ou não ser significante. Como saber? 
Como ter certeza? Como medir isto? Existem testes estatísticos que vão 
lhe dizer se existe correlação entre os dois fenômenos. É claro que você 
precisa coletar dados numéricos para poder medir a maior ou a menor 
magnitude dessa correlação. Isso vai determinar se a influência é negligí-
vel ou não. Dois eventos são ditos independentes se um não influencia o 
outro, ou seja, se a correlação entre eles tem magnitude muito pequena.

Um trabalho recente muito interessante é o seguinte: a partir de dados 
do Google, Microsoft e os motores de busca do Yahoo, os cientistas da 
Microsoft, da Universidade de Stanford e da Universidade de Columbia, 
pela primeira vez, foram capazes de detectar evidência de efeitos colaterais 
de certos remédios. A questão envolve saber se certas ocorrências estão 
correlacionadas ou não. Os cientistas envolvidos não tinham nenhum co-
nhecimento da área médica. Utilizando ferramentas de software automa-
tizadas para examinar consultas feitas em um universo de seis milhões de 
internautas e tomadas a partir de busca na web em 2010, os pesquisadores 
analisaram uma questão relacionada com o uso de um antidepressivo, a 
paroxetina, e um remédio para redução do colesterol, a pravastatina. Eles 
foram capazes de obter provas de que a combinação das duas drogas pode 
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causar um aumento do teor de açúcar no sangue. Isso porque foi detectado 
que internautas que haviam comprado os dois remédios, depois de certo 
período, acessaram páginas da web que tratavam do teor de açúcar no san-
gue (Markoff, 2013). Em outras palavras, havia uma forte correlação entre 
esses dois eventos. Note que, quando se considera um número tão grande 
de dados, é bem possível que se detecte algumas pessoas que compraram 
tais medicamentos e que possam, eventualmente, ter consultado, ao acaso, 
uma homepage que trata do assunto relativo ao teor de açúcar no sangue. 
Ou seja, o puro acaso. A correlação deve ter certa magnitude para que se 
possa afirmar que existe, de fato, inter-relação entre os dois acontecimen-
tos. Existem testes estatísticos que aceitam ou rejeitam uma dada hipótese; 
no caso, a influência ou não da ocorrência dos dois tipos de eventos.

A aleatoriedade desempenha um papel fundamental na Teoria da 
Evolução. No processo em que um indivíduo passa seus genes a sua cria, 
podem ocorrer, ao acaso, alterações no DNA. É como lançar uma moeda. 
Isso vai gerar um indivíduo com características um pouco diferentes da-
quele que o gerou. O novo indivíduo poderá estar mais ou menos adap-
tado ao ambiente em que se encontra. No caso afirmativo, ele tem mais 
probabilidade de sobreviver e, assim, gerar novos indivíduos com aquelas 
novas características. E assim, esse processo dinâmico perpetua-se ao lon-
go dos séculos.

Dados = informação. A informação permite um conhecimento mais 
preciso da realidade e disso segue um aprimoramento da nossa capacidade 
de tomar decisões, de agir de forma mais eficiente e também de conseguir 
um melhor planejamento das nossas atividades. A palavra-chave é infor-
mação. James Gleick, em seu livro recentemente publicado que se chama 
Informação (2013), descreve o interesse humano na informação desde os 
primórdios da história do homem até hoje. Ele também explica e descreve 
como a Matemática ao longo dos séculos atua de forma decisiva no pro-
cesso de extrair conhecimento da informação. 

Um dos pontos que estou tentando destacar aqui é que a informação 
via medição é em geral mais esclarecedora, menos sujeita a ambiguidades 
e a ação inconsciente de nossas crenças prévias. A medição faz-se através 
de números. A Matemática não é apenas números, mas mais exatamente a 
ferramenta para que eles possam ser interpretados. A Matemática, muitas 
vezes, trata de relações, às vezes, insuspeitas entre conceitos e variáveis, que 
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podem ser determinísticas ou aleatórias. No caso de uma relação positi-
va, então, elas podem ser eventualmente expressas através de funções que 
permitem revelar a intensidade dessa inter-relação. Nesse caso, na posse 
de expressões analíticas, existem resultados que ajudam a encontrar os 
pontos de máximo e mínimo de tais funções. Em geral, há grande interes-
se nisso nas áreas aplicadas, em que é sempre natural tentar encontrar o 
ponto ótimo de alguma coisa. A Matemática não é uma ferramenta apenas 
quantitativa. Por exemplo, a Geometria desempenha papel importante na 
Biologia, mais exatamente na Morfogênese. Os trabalhos científicos pio-
neiros nessa teoria são do biólogo D’Arcy Thompson (1829-1902). Entre 
inúmeras contribuições, por exemplo, ele percebeu que as espirais que 
aparecem em diversas plantas conhecidas seguem o padrão da Sequência 
Numérica de Fibonacci (inicialmente analisada em um texto matemático 
do ano de 1202). O matemático Alan Turing interessou-se em algum mo-
mento por química. Escreveu um artigo sobre a base química da Morfo-
gênese que é de fundamental importância para muitos estudos atuais que 
explicam a evolução da forma de um ser vivo a partir da informação conti-
da no DNA. Esse trabalho foi escrito antes da descoberta do DNA. Enfim, 
a Matemática e a Estatística estão aí para servir, para entender a natureza 
e a realidade de uma forma mais profunda. A Física e a Computação (que 
permite em nossos dias analisar e processar uma quantidade muito gran-
de de dados) são coadjuvantes em muitos desses procedimentos. Se você 
deseja trabalhar em algum campo do conhecimento tecnológico aplicado 
você precisa saber Matemática. Não estou dizendo, é claro, que a análise 
de diversas questões sem qualquer emprego da Matemática não seja, em 
muitos casos, extremamente relevante. Estou apenas enfatizando que, em 
muitos domínios da Ciência, a Matemática desempenha um papel impor-
tante no entendimento mais profundo da realidade.

Em resumo, muitos resultados que foram obtidos num contexto pu-
ramente teórico dentro da Matemática, por exemplo, sobre número pri-
mos, autovetores e autovalores, têm sido posteriormente utilizados das 
mais diversas formas em aplicações ao mundo real. O matemático, muitas 
vezes, trabalha na fundamentação de certas teorias que ainda nem foram 
inventadas.

Um computador quântico eficiente e operacional ainda não foi pro-
duzido. Em princípio, ele poderia rapidamente fatorar um dado núme-
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ro em números primos e proceder outras operações complexas em alta 
velocidade. A criptografia baseada em números primos ficaria obsoleta. 
No entanto, existem já milhares de trabalhos científicos teóricos redigi-
dos por físicos, matemáticos e engenheiros de computação nas áreas que 
se chamam Computação Quântica e Informação Quântica. Uma grande 
quantidade de resultados sobre algoritmos e outros conceitos de natureza 
matemática já são conhecidos e poderão ser eventualmente utilizados.

Observa-se que, ao longo dos anos, a grande maioria das áreas científi-
cas está se matematizando. Como se pode comprovar, os novos livros-tex-
tos que são oriundos dos diversos setores do conhecimento estão cada vez 
mais utilizando as ferramentas dessa disciplina. Isso pode ser observado 
na comparação desses com aqueles publicados há vinte ou trinta anos. A 
razão disso é que o emprego do formalismo matemático permite a concep-
ção de modelos, os quais possibilitam, numa fase posterior, a possibilidade 
de se fazer previsões. Em geral, quanto mais acurado for o modelo, mais 
ele vai requerer o uso de matemática mais sofisticada. O modelo deve ser 
calibrado para ficar em consonância com o mundo real. Ele deve estar 
“aproximadamente” de acordo com os dados reais. Apenas assim ele vai 
nos permitir fazer boas previsões. John von Neumann dizia que o mundo 
real é tão complexo que ele só pode ser entendido por aproximações. Por 
sua vez, Karl Popper afirmava também que a Ciência é um conhecimento 
provisório, que funciona através de sucessivos falseamentos. Quando se 
diz que uma asserção é refutável ou falseável, é porque, em princípio, seria 
possível fazer uma observação ou fazer uma experiência física que mos-
traria que essa asserção é falsa. A questão que envolve dizer que uma dada 
observação implica que algo é falso é, em si, subjetiva. Isso poderia ser 
mais fácil de decidir de forma objetiva se ela dependesse da magnitude de 
uma medição. Em princípio, nesse caso, sobre uma dada questão, conten-
dores poderiam eventualmente chegar a uma conclusão consensual sobre 
a falsidade ou não de uma asserção.

A Matemática pode ser encarada também como uma forma de arte. 
A descoberta da correta estratégia para resolver um problema matemático 
requer muita intuição e criatividade. Um resultado ou um complexo de-
senvolvimento analítico pode ser apreciado pelo expert como algo dotado 
de grande beleza. Para Andre Weyl, esse era o seu primordial ponto de 
vista. Ele trabalhava na assim chamada Teoria dos Números e suas maiores 
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contribuições ocorreram entre 1940 e 1980.  Ele dizia, com satisfação, que 
o seu trabalho científico não possuía aplicações ao mundo real. Posterior-
mente, contra sua vontade, seu trabalho tornou-se de grande importância 
na Física de Partículas, no estudo dos cristais fotônicos, na Teoria das Cor-
das e em algumas áreas da Ciência da Computação.

Jean-Baptiste Joseph Fourier foi um matemático e físico francês, ce-
lebrado por iniciar a investigação sobre a decomposição de funções perió-
dicas em séries trigonométricas convergentes, chamadas séries de Fourier, 
e a sua aplicação aos problemas da condução do calor. Ele viveu na época 
de Napoleão. Fourier também é geralmente creditado pela descoberta do 
efeito estufa que resultou de alguns estudos e cálculos feitos por ele. A 
transformada de Fourier foi designada em sua homenagem. Essa ferra-
menta matemática e suas generalizações são utilizadas hoje em dia em 
fMRI. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) mede a atividade 
cerebral através da transformada de Fourier (e generalizações) e de outros 
conceitos matematicamente sofisticados de probabilidade e estatística. Ou 
seja, como vemos, muitas vezes ocorre que ferramentas matemáticas são 
posteriormente utilizadas em questões para as quais seu uso não estava 
inicialmente previsto. O fMRI permite uma exploração tridimensional 
não invasiva do cérebro humano em funcionamento normal, analisando 
o consumo de oxigênio via as interações eletromagnéticas quânticas dos 
átomos lá localizados. O fMRI tem auxiliado no melhor entendimento do 
funcionamento do nosso cérebro e está revolucionando a neurociência. 

Leonard Mlodinow, em seu interessante livro Subliminar (2013), 
menciona o papel do inconsciente em nossas decisões e no nosso dia a dia. 
Os psicólogos têm tentado entender, ao longo de várias décadas, através da 
tradicional análise de distintos pacientes, os mecanismos que envolvem tais 
fenômenos. O autor ressalta o fato de que agora, via o uso de fMRI ligado 
aos cérebros de pacientes posicionados em laboratórios, é possível descobrir 
em que regiões essas atividades inconscientes estão localizadas e como 
elas conectam-se com outras regiões de processamento consciente, cuja 
funcionalidade já se tem algum conhecimento prévio. Esses estudos muito 
provavelmente vão revolucionar o que se sabe sobre esse assunto. Ele refere-
se a isso como o novo inconsciente. Em vez de analisar o subconsciente 
via conceitos como id e ego, o cientista pode tentar desenvolver essa 
investigação via mapas de estrutura, conectividade e função do cérebro. 
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Pode-se dizer muita coisa sobre as receitas de um restaurante sentando-se 
à mesa e experimentando a comida. Porém, para saber de fato o que está 
acontecendo, é preciso examinar a cozinha, saber como são aquecidos os 
alimentos e quais temperos o cozinheiro está utilizando.

Nessa nova visão, os processos mentais são considerados inconscientes 
porque há parcelas da mente inacessíveis ao consciente por causa da ar-
quitetura do cérebro, não por estarem sujeitas a formas motivacionais, 
como a repressão. (Mlodinov, 2013, p. 24)

Assim, a ferramenta matemática conhecida como transformada de 
Fourier, junto com outros resultados oriundos da Física, permite o enten-
dimento mais profundo do funcionamento da mente humana.

Existem modelos na Teoria dos Jogos (inicialmente desenvolvido 
por von Neumann) que permitem entender melhor a influência de vá-
rios fatores que são agentes num organismo social. O dilema do prisio-
neiro é um modelo matemático simplificado que se tornou conhecido 
por certa parte da comunidade científica. Modelos mais complexos são 
atualmente estudados. Qual o papel do altruísmo numa determinada 
sociedade específica? Qual o papel da cooperação? Qual o papel do in-
dividualismo? Que outros agentes desempenham influência importante 
no curso dos eventos? Como se pode quantificar a ação desses agentes e 
como esses valores interferem na evolução temporal dinâmica (a médio 
ou longo prazo) dos acontecimentos que ocorrem em uma sociedade? 
Essas são todas questões que podem ser matematicamente analisadas. É 
claro, um modelo não é o mundo real! Alguém já disse que todo modelo 
é uma mentira, mas é uma mentira generosa que nos ajuda a entender a 
realidade. A relevância e a pertinência da informação obtida a partir de 
um modelo matemático devem ser julgadas pelo expert da área aplicada 
e não por um matemático, é claro. 

Amos Tversky, figura de destaque na Psicologia Cognitiva e Psicologia 
Matemática, dedicou sua vida profissional ao estudo da semelhança, julga-
mento e tomada de decisão. Recomendamos, aos interessados no assunto, 
a leitura do livro Preference, belief, and similarity: selected writings (2003). 
A seção de preferências é subdividida em modelos probabilísticos de es-
colha, escolha sob risco e incerteza e preferências contingentes. Suas in-
vestigações exploram o uso da Matemática em várias áreas distintas como 
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Economia, Direito e Ciência Política. Por exemplo, uma questão concreta 
que é levantada em um dos trabalhos é a análise, via dados numéricos, da 
eventual ocorrência de preconceito nas decisões ao longo dos anos por 
parte de alguns órgãos públicos americanos, como cortes ou hospitais.

O cidadão comum não está, muitas vezes, consciente do papel da 
aleatoriedade nos acontecimentos e nas concepções que temos do mundo 
real. Às vezes, não nos damos conta disso. Quando alguém afirma que tal 
coisa é verdadeira, por exemplo, que o brasileiro tem certa característica, 
em geral, essa afirmação significa que, com grande probabilidade, um bra-
sileiro escolhido ao acaso possui tal característica.

Angelina Jolie decidiu pela cirurgia de retirada dos seios em função 
de que o exame do seu DNA indicava que havia uma chance de 87 % 
de que ela desenvolvesse um câncer mamário. A afirmação que a levou a 
tomar essa decisão não tinha um cunho determinístico, que seria a alter-
nativa: com 100 % de certeza ela desenvolveria um câncer. A afirmação 
dos médicos tinha natureza aleatória. O que pode ocorrer de errado com 
uma análise estatística é que ela pode ter sido realizada com a metodologia 
errada. Alguém já disse que procurar um estatístico após coletar os da-
dos é parecido com chamar um médico só após o paciente estar na UTI. 
Ainda, pode ocorrer que a estatística tenha sido realizada de forma mal-
-intencionada e com o objetivo de ser manipulada. A atividade científica 
deve ser sempre desenvolvida dentro de um padrão ético elevado. Ainda, 
fixado um modelo que parece capturar de forma adequada a realidade, em 
função da metodologia estabelecida, você não vai dizer que ele é ruim ape-
nas porque não gostou do resultado que ele aponta. Finalmente, o resul-
tado precisa ser interpretado de maneira judiciosa. Por exemplo, sabe-se 
que existe correlação entre o fato de que numa cidade se “consome muito 
sorvete” e a ocorrência do evento “muitas pessoas morrem afogadas nesse 
município”. Uma coisa não implica a outra é claro. Ambos os eventos 
estão correlacionados com o fato da cidade em questão possuir uma praia 
e ter um clima quente.

Na mitologia grega, a pitonisa apresentava seus oráculos durante um 
estado de frenesi causado por vapores que subiam de uma fenda num 
rochedo. Desde aquele tempo e até hoje, não há como negar que a capaci-
dade de uma pessoa ser eficiente na previsão dos acontecimentos futuros é 
sem dúvida uma das supremas virtudes que se pode almejar em qualquer 
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setor de atividade. Os modelos teóricos podem nos auxiliar nessa difícil 
tarefa. A Matemática esta aí para nos ajudar na modelagem de proble-
mas do mundo real e permitir que se façam previsões acuradas.O caráter 
não ideológico da Matemática é que permite um desejável distanciamen-
to que entendo fundamental para o “entendimento da realidade”. Estou 
aqui propositalmente evitando o uso da terminologia “entendimento da 
verdade”, porque essa é ainda mais subjetiva. Ao analisarmos a realidade, 
ocorre que a inerente subjetividade dos nossos preconceitos, muitas vezes, 
interfere de forma perversa na nossa linha de raciocínio. Quanto menos 
ambíguos são os conceitos e as entidades com os quais trabalhamos, maior 
é a chance de descobrirmos os aspectos ocultos da realidade. Para mim, o 
ideal seria que a única ideologia do cientista fosse o Humanismo. Entendo 
que o cientista não deveria comportar-se como um membro de uma seita 
religiosa ou como um fanático por um time de futebol. O único compro-
misso do cientista deveria ser com a realidade. Quanto mais precisa for a 
nossa visão da realidade, mais efetiva, então, poderá ser nossa atuação em 
prol do bem comum. Entre uma sofisticada dedução obtida a partir de 
uma elaboração teórica, que pode ser algumas vezes apenas um jogo de pa-
lavras, e o bom senso, prefiro o último. Estou entre aqueles que acreditam 
que podemos ser mais úteis e eficazes quando nossas ações são iluminadas 
por pequenos “modelos” concretos do mundo real, do que quando elas 
são inspiradas por teorias ambiciosas, cuja metodologia pode levar, muitas 
vezes, a determinadas conclusões que contrariam o bom senso e podem es-
tar em clara contradição com a realidade. Esses modelos concretos podem 
ser entendidos de forma mais profunda se descritos via uma formulação 
matemática.

Talvez minhas considerações possam ser entendidas como uma bran-
da defesa de alguma forma de pós-modernismo na Ciência. Confesso que, 
até hoje, não entendi bem o que é de fato pós-modernismo e estou me 
arriscando um pouco ao fazer tal afirmação; de qualquer forma, acredito 
que ela possa ser pertinente. Fazendo certo paralelo entre o estudo das 
Ciências Humanas e Sociais com a Medicina, eu afirmaria o seguinte: não 
existe uma teoria do corpo humano. Existem estudos e modelos de certos 
órgãos e funções que resultam em remédios, procedimentos e terapias de 
grande utilidade para o ser humano. Uma teoria completa e integrada do 
corpo humano ainda está por vir. No meu entender, as questões que são 
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o objeto de estudo das áreas das Ciências Humanas e Sociais têm maior 
complexidade do que aquelas oriundas do estudo do corpo humano. Acre-
dito que a Matemática e a Estatística poderiam ajudar muito na análise 
dessas questões que são, sem dúvida, de grande importância para a nossa 
sociedade. Mesmo na Física, que é o ramo da Ciência mais bem adaptado 
ao formalismo matemático, embora existam precisas teorias para a gravi-
tação, os fenômenos quânticos, relativísticos, eletromagnéticos etc., não 
existe ainda uma teoria unificada com leis universais que compatibilizem 
todas elas. Em qualquer área do conhecimento, cabe a pergunta: estamos 
usando todas as ferramentas que temos a nossa disposição para perceber a 
realidade de forma mais profunda? A análise estatística dos dados do mun-
do real pode nos ajudar a comprovar ou não a nossa prévia concepção dos 
fatos. A Estatística, na medida em que quantifica adequadamente fatores 
e agentes na sociedade, pode auxiliar na tomada de decisões, no estabele-
cimento de políticas públicas, na proposição de leis que possam ser mais 
efetivas, na distribuição mais racional dos recursos existentes etc.

Concluo aqui com um parágrafo retirado da Wikipedia: wishful 
thinking é uma expressão inglesa que, por vezes, é utilizada na língua por-
tuguesa devido a sua dificuldade de tradução e que significa tomar os de-
sejos por realidades e tomar decisões, ou seguir raciocínios baseados nesses 
desejos, ao contrário de basear-se em fatos da realidade, ou da racionalida-
de. A Matemática é um poderoso instrumento contra o wishful thinking. 
Se eu fosse resumir em três palavras a essência do que escrevi até aqui, não 
mencionaria a palavra matemática. Eu diria apenas: realidade, informação 
e medição. A Matemática é apenas uma mera ferramenta para o melhor 
entendimento da realidade.
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