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Introdução

Ah Não?

Se «Isto não é Matemática», então o que é? Estará certamente a 
perguntar o amigo leitor de espírito mais inquisitivo. Essa é uma ques‑
tão perfeitamente válida que, neste momento, não lhe poderei respon‑
der. Se tudo correr bem, será o próprio leitor, quando terminar a leitura 
deste volume, a responder a esta pergunta. Alguma coisa, contudo, lhe 
posso revelar – é um livro que aborda alguns aspectos que a matemática 
trata mas sem estar muito preocupado com um formalismo muito denso, 
não pretendendo, com isso, carecer de rigor1.

Antes de prosseguirmos, permita‑me que me apresente. Sou profes‑
sor mas não de Matemática e, apesar de já ter dado aulas de Análise 
Matemática, o curso base de muitas das licenciaturas em Engenharia e 
Ciências, não me considero professor de Matemática. Falta‑me a visão 
de quem conhece intimamente os meandros da produção científica em 
Matemática e lhe reconhece o potencial de um edifício em construção. 
No entanto, deparo‑me todos os dias com os problemas que advêm da 
deficiente formação em Matemática de alunos e população em geral. 

1 Este discurso informal e directo tem o intuito de promover a proximidade entre 
autor e leitor que gostaria fosse uma constante ao longo deste livro. Pretende ser ainda uma 
homenagem singela a Rómulo de Carvalho e à sua obra. leia, entre outros, os seus Cadernos 
de Iniciação Científica e A Física do Dia-a-Dia.
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é um problema crescente e de gravidade ainda difícil de prever no que 
diz respeito à magnitude do impacto na maior parte das actividades da 
nossa sociedade.

Como companheiro da viagem que estou prestes a convidá‑lo a 
fazer, gostaria de o conhecer um pouco melhor. Alguma coisa já sei 
sobre si – sabe ler! Se, aliado a esta poderosa ferramenta, tiver uma cen‑
telha de curiosidade e alguma perseverança está pronto para começar a 
fazer as malas. O percurso que vamos fazer é, por vezes, árduo, não lho 
escondo, mas pouco sinuoso e os primeiros dias de viagem serão calmos 
e pouco exigentes. Mas à medida que as pernas ganharem músculo e o 
sangue se enriquecer em hemoglobina vamos atirar‑nos à primeira mon‑
tanha – não se preocupe, levamos equipamento de montanhismo. Todos 
são bem vindos nesta viagem, estudantes ou não, leigos ou professores, 
todos podemos pôr‑nos a caminho. Gostaria que aproveitasse o máximo 
desta aventura mas se esse não for o caso, tente, pelo menos, chegar ao 
fim. Posso garantir‑lhe que quando estiver cansado e precisar de descan‑
sar, eu espero por si e, se for preciso, volto atrás para o ir buscar.

Outra coisa sei sobre si: se chegou até aqui é porque está motivado, 
e isso é o mais importante, quer tenha comprado o livro, quer esteja 
sentado na livraria a tentar perceber se vai ou não comprá‑lo, quer lho 
tenham oferecido, certo é que está suficientemente curioso para ver 
onde isto vai dar e, ao folhear estas páginas de forma displicente, terá 
encontrado alguma coisa que lhe chamou à atenção. Não lhe posso 
garantir, contudo, que não chegue ao fim do livro com a sensação de 
tempo mal gasto. Tal significará que falhei redondamente a minha fun‑
ção e que, provavelmente, me irei dedicar à gastronomia, tarefa igual‑
mente importante nas sociedades humanas.

Diferentes leitores terão, com certeza, um usufruto diferente. No 
entanto, tentei escrever um texto que chegasse a todos. Está disposto 
por camadas e com notas frequentes sobre caminhos alternativos ou 
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complementares. A vertente pictórica e gráfica tentará ajudar à compre‑
ensão de algumas ideias mas servirá também de ponto de descanso, de 
desvario e por vezes de humor non-sense. Com uma narrativa própria, 
cruzará de forma frequente realidades alternativas (tal como a própria 
matemática). Será quase sempre o motor da desconstrução de alguns 
dos conceitos mais curiosos. O próprio ilustrador, que se apresentou 
mesmo agora, não o é: exerce arquitectura e, nos tempos livres, dedica‑se 
à música e a outras formas de arte, muitas delas ainda inexistentes.

Como descobrirá ao longo da leitura, usarei, sempre que possível, 
exemplos do dia a dia para ilustrar os conceitos matemáticos. Tal não 
significa que pense que a Matemática seja apenas uma ferramenta, ela é 
bem mais que isso. Uma das grandes dificuldades que o leitor sentirá 
será o grau de abstracção que algumas vezes lhe será exigido. Nem sem‑
pre temos esta capacidade bem desenvolvida, é preciso ginasticá‑la, é ela 
a característica‑base da capacidade de encontrar soluções para proble‑
mas nunca antes resolvidos, objectivo central na evolução do pensa‑
mento e da própria evolução humana. Os leitores mais novos (que poderão 
não saber o significado da palavra abstracção) estarão aqui em vanta‑
gem, pois a habilidade do pensamento abstracto está paredes meias com 
a imaginação – a ferramenta mais útil no pensamento científico, para‑
fraseando Einstein.

Apresentados que estão os intervenientes, seria de bom tom dar 
conhecimento do itinerário da viagem. Não tenho uma brochura com 
praias paradisíacas ou actividades radicais para lhe dar e o que lhe vou 
dizer será pouco. De facto não existe um programa aliciante para lhe 
mostrar e, para ser muito sincero, ainda que o tivesse não lho daria. 
Pretendo manter a surpresa e também não gostaria de correr o risco de 
sentir a sua rejeição quando falasse em pântanos com crocodilos ou 
caminhadas no deserto. Encare esta viagem como uma série de episó‑
dios, pequenos contos, alguns de drama intenso, outros de acção, outros 
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de comédia quotidiana. No conjunto relatam uma das aventuras mais 
extraordinárias na evolução humana, quer intelectual, quer social, quer 
tecnológica. Gostaria de pensar que este livro também contará a sua 
história, amigo leitor, a sua aventura ao longo da descoberta de alguns 
aspectos da Matemática e das consequências na sua vida. Como qual‑
quer livro, também este tem a pretensão de conseguir mudar a forma 
como o leitor vê o Mundo, ou, pelo menos, parte dele.

Pessoalmente não tenho o hábito de escrever nos livros, mas se o 
caro leitor o desejar, por favor esteja à vontade. Na verdade, aumentará 
muito a experiência de leitura deste texto se se fizer acompanhar de uma 
folha quadriculada, um lápis, uma régua e alguns palitos…

Acima sugeri que encarasse este livro como uma viagem mas talvez 
pense, e com razão, que todos os livros o são. Para ser mais conciso 
sobre o tipo de livro, eu diria que é fruto do cruzamento entre um livro 
de contos, um livro de divulgação científica, um livro de banda dese‑
nhada e um livro académico – um transgénico, dir‑se‑ia em alguns meios. 
Serão estes os avós deste livro. Talvez não tenha ajudado… bem, não há 
como começar a ler para o conhecer.

Mochila às costas? Vamos lá!


